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m nome tutelar – uma legenda e um símbolo
– vem de longe e está perto (quasi eterno). Compreende-se que,
à sombra desse nome, jovens portugueses de hoje estendam a
mão e o tragam, simbólico, ao nosso convívio. Compreende-se
também que eles (perto) tragam da lonjura da História pedaços
vivos do nosso povo, talhadas exactas da sua carne por igual
exacta.
Ouvindo-os,
vamo-nos
conhecendo
e
desconhecendo, porque cantando evocam longos caminhos onde
portugueses se acharam e perderam.
Cantando acordam antigas e novas coisas que
nos visitam nas contradições do presente. Emigrantes,
pauliteiros, deserdados pastores e romeiros floridos – homens do
SAL ou do GRANITO, lavradores que são de TERRA e MAR –
evocam cantando.
Explicam o milagre do choupo e do sabugueiro,
do arame cantante sob os dedos calejados, as coisas do trabalho
de cada dia, as da festa do suor e do sangue, do esforço e da
indigência.
Cantam com alegria como alegre e triste um
povo se tenta decifrar ressurgindo dos abismos do seu passado.
Água pura da legenda e símbolo de eternas
fontes que um nome acorda e recorda, criador de esperança no
coração dos homens que buscam um Mundo que o nosso esforço
tornará melhor.
LOUZÃ HENRIQUES

Génese de um Projecto Cultural1

N

ão é muito frequente mas por vezes acontece: integrando-se no complexo e, não raro,
controverso processo da revivificação da nossa música tradicional, a Brigada Victor
Jara "confunde-se" com a história desse movimento/dinâmica cultural, tendo assumido foros de
pioneirismo o trabalho nesse sentido desenvolvido, de tal modo que, a cada obra publicado, eram
redefinidos os caminhos por andar.
Em boa verdade, a curiosidade cultural pelas raízes da nossa tradição musical que os
primeiros elementos da Brigada demonstraram, em 1975, logo mais integrou um verdadeiro
projecto, em construção, que se foi afirmando e definindo como um corpus de acção que acabou
por se transformar num exemplo a seguir. Criada em 1975, a Brigada lançou-se com entusiasmo,
vigor e respeito pelas raízes musicais tradicionais, na recolha e tratamento de temas populares,
numa praxis sobretudo determinada pelas circunstâncias da época:
«Nesse período, dada a política cultural do regime anterior ao 25 de Abril de 74, a questão
que se colocava era a preservação da música rural, tradicional portuguesa, através da sua
recolha e (re) interpretação. Com o desenvolvimento artístico do projecto inicial, a projecção
alcançada e o próprio carácter de reinterpretação - necessariamente não-tradicional, uma vez
que se tratava de abordagens urbanas - a aproximação às raízes musicais passa a ser realizada
através de abordagens estéticas, sonoridades e tratamentos musicais modernos e mesmo
eruditos, logo longe da tradição oral.»
Esta postura veio a revelar-se determinante para que cada obra da Brigada Victor Jara
acabasse por constituir um degrau mais da exemplar ascensão revivificadora, por um lado, e uma
poderosa sugestão/estímulo para exploração de novos enraizamentos expressivos. Tanto mais
que as fontes - nunca perdidas de ouvido - não só eram garantia mais que suficiente dessa ligação
à tradição mas também porque a (re) criação se operava numa área de "confronto" entre a
tradição e a modernidade "resolvido" com verdade e autenticidade:
«Para tal contribui igualmente a formação e o trabalho desenvolvido ao longo do tempo
pelos seus elementos - de cujo rico curriculum individual consta quer colaborações com Michel
Giacometti nas suas recolhas, quer participações em grupos que a tal se dedicavam, até uma
formação musical e instrumental erudita, passando pela actividade de ensino musical e a
colaboração em muitos dos projectos musicais mais mercantes do nosso panorama cultural
recente. Percorrendo o eixo tradição-modernidade, a sonoridade do grupo não deixa pois de
reflectir quer a tradição musical portuguesa, quer a experiência e formação dos seus elementos,
quer ainda abordagens musicais e instrumentais europeias próximas.»
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As Memórias da Vontade
Inserido na área expressivo-cultural do processo de estilização da música tradicional
portuguesa, a BRIGADA VICTOR JARA surgiu em 1975, fruto "das iniciativas de trabalho
voluntário, onde colaboravam os estudantes da academia e que, no fim da tarde, se juntavam
para cantar. Era todo um trabalho de dinamização das populações rurais dos arredores de
Coimbra: campanhas médico-sanitárias do concelho da Mealhada, campanhas de dinamizarão
cultural do MFA, jornadas de trabalho voluntário... "
A evolução da Brigada Victor Jara foi de sobremaneira determinada por esta vontade de
intervenção/compreensão do real circundante, de tal modo que, na nossa opinião, o entendimento
da importância do grupo passa pela apreensão da terra – e das suas gentes! – seria a base
enraizadora do processo/projecto:
«Começámos a fazer algumas recolhas de músicas regionais e, na altura, pensámos
conseguir conciliar três aspectos diferentes do nosso trabalho - fazer a recolha das canções,
fazer os arranjos adaptados ao grupo (mantendo, o mais possível, a originalidade) e cantá-las...
E conseguimo-lo nalgumas canções.
Mas começou a ser muito difícil conciliar todos estes aspectos com a vida e as
disponibilidades (tanto materiais como de tempo) de cada um. Começámos, assim, a estudar e a
aproveitar as recolhas já feitas por outros, principalmente pelo Michel Giacometti.»
Um aspecto que, desde logo, se revestiu de uma relevância para o projecto do grupo foi a
questão da utilização dos instrumentos ao seu alcance, tendo em conta as necessidades
específicas das terras e a própria sensibilidade criativa do grupo:
«Os instrumentos que utilizamos são consequência do nosso género de música. Tentamos
ser o mais possível fiéis à instrumentação popular, assim, tocamos canções minhotas com
instrumentos do Minho, da Beira com instrumentos beirões e assim sucessivamente. Mesmo
quando o arranjo é da nossa autoria, fazemo-lo respeitando a instrumentação da região
respectiva. Para além de considerarmos ser o processo mais correcto, traz ainda a vantagem de
termos um repertório muito variado, onde para uma dúzia de canções populares portuguesas
utilizamos mais de trinta instrumentos diferentes.
De referir que a canção popular descende de formas musicais que ao longo dos séculos se
foram enraizando nas populações. Em Portugal, essas formas são variadíssimas, o que
diversifica o nosso campo de actuação. O nosso repertório foi escolhido de forma a ser tanto
quanto possível variado; assim, às canções unicamente instrumentais, como uma "Alvorada" da
Beira Litoral, juntamos canções só cantadas: canções dos grupos corais alentejanos às canções
simples, como uma cantiga de ceifa da Beira Alta, juntamos canções bastante elaboradas, como
uma canção de romaria do Ribatejo; às canções rudes, como a "Cantiga do Bombo", da Beira
Baixa, juntamos canções muito diferentes, como sejam as conhecidas canções minhotas, com
acordeão, violas, cavaquinho, ou uma açoreana, com cordas diversas: violas, violão, baixo,
bandolim, cavaquinho, viola de doze cordas e violino.»

As questões relacionadas com a salvaguarda do nosso património mereceram, desde o
início, uma atenção especial por parte da Brigada Victor Jara que, em termos musicais, sempre
nos habituaram a ver integrar-se na linha da frente da respectiva defesa e divulgação:
«Os problemas que se relacionam com a recolha e preservação do património cultural
popular português, do qual a música é uma parte, são variados. Pensamos que um problema
sério que sempre se colocou em primeiro plano é o de procurar recolher, o mais depressa
possível o que ainda houver, pois, na nossa opinião, as mais valiosas tradições encontram-se
nas comunidades rurais, onde eram geralmente transmitidas por via oral de geração em
geração. Eram manifestações culturais profundamente ligadas às actividades do quotidiano
rural; como eram os cantos de trabalho, para aliviar o esforço, os religiosos, quer de
homenagem aos santos quer de sátira aos mesmos, as cantigas de romaria, etc.
Há que somar ainda a deserção enorme que se deu com a emigração, dos aglomerados
rurais, devido à falta de protecção e desenvolvimento económico e social, que os sucessivos
responsáveis governamentais votaram as regiões menos favorecidos do país, ou seja, as que
tinham actividades profundamente ligadas à agricultura. Outros factores se poderiam ainda
enunciar mas seria moroso fazê-lo.
O que se poderia fazer nesta altura era assegurar a preservação e a divulgação das obras
já recolhidas, como os Arquivos Sonoros, de Michel Giacometti, por exemplo. Por outro lado,
devia incentivar-se uma verdadeira política cultural, dando condições para que as pessoas já
verdadeiramente empenhadas neste campo, orientem as recolhas que ainda é possível fazer e
não tentar mistificar a cultura fabricando pessoas interessadas no “folclore", que vão recolher
ao desbarato e então, como diz o povo, come-se gato por lebre...
No campo da divulgação dos cantares regionais, pensamos que não é suficiente a actuação
isolada de cada um dos grupos que, como a Brigada, se movimentam neste campo artístico que
poderá resolver a questão de fundo - que é a de fazer o que será um levantamento e divulgação
dos temas populares e, também, numa recuperação da técnica e do fabrico, tanto quanto
possível, dos instrumentos populares. Deveria existir uma estrutura com uma política cultural
definida e que apoiasse quem realmente se interessa por tudo isto verdadeiramente. »

… Os Discos
A BRIGADA VICTOR JARA, fundada em 1975, exerceu acção de inegável pioneirismo no
labor de recriação da música tradicional portuguesa, a qual constituiu ponto de partida e de
referência para o aparecimento de outras formações inseridas na mesma ou em idêntica área de
acção musical.
Nos anos 70 foram publicados dois trabalhos que constituem outras tantas antologias da
nossa música tradicional - "Eito Fora - Cantares Regionais" (1977) e "Tamborileiro" (1979) - nas
quais se afirmaram os princípios de estilização heterodoxa que se propuseram realizar desde a
sua fundação:
"A BRIGADA, por enquanto, acha que o seu trabalho no campo da divulgação da música
tradicional portuguesa está ainda longe de ter atingido todos os seus objectivos. Pensamos,
analisando os trabalhos executados, que se poderá avançar mais, seja no domínio da execução
instrumental e vocal, experimentando outras harmonizações, como no que respeita à divulgação
de regiões pouco conhecidas. Assim, é cedo para, como BRIGADA VICTOR JARA, partirmos
para experiências de outro tipo, que possam resultar da experiência com a música tradicional "

1. Eito Fora

- Cantares Regionais (1977) - «Eito fora é

fadiga, canseira de seguir sempre seara fora, a eito. Eito fora é
certeza de quem ajuda à espera de poder subir o degrau que falta."
Integrando composições recolhidas por Michel Giacometti,
Fernando Lopes-Graça, GEFAC (Grupo de Etnografia e Folclore da
Academia de Coimbra), Luísa Sales e do próprio grupo, pretendiase com esta obra fazer irromper a cultura popular "do marasmo e do
esquecimento de cinquenta anos de ditadura cultural", o que foi
efectivamente conseguido, sendo EITO FORA uma obra histórica e antológica dos processos de
revivificação do legado tradicional.
Incluíram-se em EITO FORA – CANTARES REGIONAIS, canções das Beiras ("cantiga da
Ceifa", "Cantiga do Bombo" e "Senhora do Almurtão"), do Alentejo ("Ao Romper da Bela
Aurora"), do Ribatejo ("O Senhor da Serra é Meu"), do Minho (“Coro das Maçadeiras”), de Trásos-Montes ("Manolo Mio" e ("Marião"), do Douro Litoral ("O Anel que tu me deste"), do
Algarve ("Baile Mandado") e dos Açores “Pézinho da Vila” com a participação de Carlos
Alberto Moniz).
A Brigada Victor Jara (nesta altura integrado por José Maria, Jorge Seabra, Amílcar
Cardoso, Né Ladeiras, Jorge Santos, João Ferreira e Joaquim Caixeiro) conseguiu efectivamente
«mostrar que a música tradicional portuguesa tem uma qualidade e dignidade que avantaja a
sobranceria vesga com que a ideologia dominante a presenteou.»

2. Tamborileiro

(1979) - O leit-motiv surge através
das palavras claras e transparentes de Louzã Henriques:
«Cantando acordam antigas e novas coisas que nos
visitam nas contradições do presente. Explicam o milagre do
choupo e do sabugueiro, do arame cantante sob os dedos
calejados, as coisas do trabalho de cada dia, as da festa, do
suor e do sangue, do esforço e da indigência. Cantam com
alegria, como alegre e triste um povo se tenta decifrar
ressurgindo dos abismos do seu passado.»
Da formação inicial apenas permaneceram Joaquim Caixeiro, Jorge Seabra, Né Ladeiras e
Amílcar Cardoso, tendo entrado para a Brigada Ananda Fernandes, Arnaldo de Carvalho, Manuel
Rocha e Rui Curto. As versões apresentadas são provenientes de recolhas de Michel Giacometti,
Lopes-Graça, João Maria Bacelos, GEFAC e Brigada Victor Jara, representando os Açores
("Rema", "S.Gonçalo" e "Charamba"), Trás-os-Montes ("Se Fores ao S.João", "Ó Menino Ó",
"Canção do Tamborileiro" e "Laço dos Ofícios"), Beira-Baixa e Beira Litoral (“Vira de
Coimbra”).

3. Quem Sai aos Seus (1981) - As recolhas utilizadas
referem fontes puras e acima de qualquer suspeita: Michel
Giacometti, Fernando Lopes Graça, Louzã Henriques e Vasco
Pereira de Sousa, percorrendo o país desde o Minho aos Açores,
passando por Trás-os- Montes, Beira Litoral e Alto Alentejo.
Da sua anterior formação, Né Ladeiras foi substituída por
Fátima Maia (voz solo e coros) e José Maria regressou ao grupo
(viola, bandolim, braguesa, baixo, cavaquinho, pífaro, voz solo e
coros), sendo a BRIGADA ainda integrada por Amílcar Cardoso
(baixo, viola, bombo e coros), Manuel Rocha (violino, bandolim
e coros), Ananda Femandes (viola, bandolim, voz solo e coros), Joaquim Caixeiro (bombo,
caixa, sarronca, voz solo e coros), Rui Curto (acordeão, concertina, viola, castanholas, adufe e
coros), Arnaldo Carvalho (viola, baixo, trancanholas, matrecos, voz solo e coros) e Jorge Seabra
(gaita de foles, cavaquinho, flauta travessa, ocarina, chincalhos e coros).
Quanto aos temas incluídos, a viagem musical proposta estende-se do Minho ("Solo de
Cavaquinho" e "Segadinhas") aos Açores ("Velhas"), passando por Trás-os-Montes ("Mira-me
Miguel", "D. Fernando", "Ró-Ró" e "Gallandum"), Beira Litoral ("Fado Corrido" e "Quadrilha")
e Alentejo ("Menino Jesus" e "Bago de Milho").

“Quem Sai aos Seus": o grão que foi terra e água e sulco de arado, o pão que foi serra e
seara e outra vez grão e em pó se desfez na mó que não pára... a avó que embala ao som da
canção que a fez sonhar, a roda do leme da vida da gente... o eterno ciclo e o devir da terra, do
pão, da vida e da canção de quem sai aos seus...”

4. Marcha dos Foliões

(1982) - As recolhas
utilizadas são de Michel Giacometti, Fernando Lopes Graça,
Louzã Henriques, Brigada Victor Jara e GEFAC-. Açores
("Marcha dos Foliões" e "Chamarrita"), Douro Litoral ("Tareio" e
"Tiro Liro"), Ribatejo “Fandango Saloio”), Beiras (“Tia
Baptista”, "Quadrilha 1", "Quadrilha 2" e "Silvaninha"), Trás-osMontes (“Redondo”) e Alentejo (“Cantar Alentejano”, "Doba
Doba Dobadoira").
Este álbum da BRIGADA VICTOR JARA surgiu numa fase de transição do grupo em
termos de inovação melódica e harmónica, numa altura em que novos horizontes se desenhavam
em termos de estilização da música tradicional. Nesta altura a Brigada Victor Jara era composta
por Arnaldo de Carvalho, Rui Curto, Manuel Rocha, Amílcar Cardoso, Ofélia Libório, Luísa
Cruz e Luis Garção.
"Marcha dos Foliões": pela redescoberta da essência pura das raízes, como Manuel da
Fonseca tão exemplarmente retratou,. "ó meus amigos desgraçados/ se a vida é curta e a
morte infinita/ despertemos e vamos, eia! Vamos fazer qualquer coisa de louco e heróico/
como era a Tuna do Zé Jacinto/ tocando a marcha Almadanim!". Um apelo que é eco de
uma memória a reviver: "onde estão os domingos amarelos verdes azuis
encarnados/vibrantes tangidos bandolins fitas violas gritos/ da heróica marcha
Almadanim?!".

5. Contraluz

(1984) - "Esta é a nossa viagem no

sonho das imagens sonoras. Sons de outrora que renascem em
sons de agora. Apenas silhuetas de sons na memória ... em
contraluz. É um título de onde transparece uma característica
que presidiu à feitura do disco: o facto de termos dado um
papel importante à imaginação musical do grupo".
A evolução da sensibilidade do grupo e da própria
postura em face da música tradicional levou a BRIGADA
VICTOR JARA a introduzir instrumentos como o piano,
violoncelo, oboé e saxofone, misturando-os com a viola beiroa, as palhetas de latão e a ponteira
da gaita de foles, no sentido de obter "efeitos sonoros muito curiosos e interessantes" e

revalorizando instrumentos como o cavaquinho e a viola braguesa, atribuindo-lhes uma função
solista em alguns dos temas.
“...0 mais importante é que todos nós fomos arrastados pelo "turbilhão" cultural que
envolveu este país entre 75 e 80. Isso marcou-nos a todos, de uma maneira ou de outra, e
reflecte-se, obviamente, na música que tocamos. Como toda a gente, à medida que vamos
amadurecendo, alargamos o nosso leque de sensibilidade e de influências, a todos os níveis,
tornamo-nos menos exclusivos. Daí que as aberturas musicais a que a Brigada pode estar
sujeita se tornem mais evidentes neste trabalho do que nos anteriores, como aliás tem
acontecido com toda a música popular e tradicional, desde as experiências de Júlio Pereira às
inovações musicais de Fausto ou de José Mário Branco ".
Quanto às recolhas utilizadas uma vez mais se verificou o recurso a fontes dignas de todo o
crédito: Artur Santos, Louzã Henriques, Michel Giacometti, Tomás Pires, Sampaio Ribeiro,
Judite Cortesão, Soares Onofre, Rodney Gallop, César das Neves e Gualdino de Campos:
"O principal critério que presidiu à escolha foi o nosso gosto. Não tivemos qualquer
preocupação em fazer representar esta ou aquela região do País. Por outro lado, decidimos
incluir pregões de Lisboa. É a primeira experiência que fazemos ao nível de folclore urbano. Até
agora tínhamos apenas tratado a música rural. Os pregões (o da vendedora de peixe, o do
amolador e o da lotaria, entre outros) são muitos ricos de musicalidade e expressam a vivência
genuína de uma comunidade que está a transformar-se rapidamente."
Com arranjos musicais da BRIGADA VICTOR JARA, entretanto transformada em
cooperativa (com o objectivo de se poder ligar a outras actividades culturais), o álbum contou
com a seguinte formação e respectivas prestações musicais: Amílcar Cardoso (beiroa, braguesa,
viola, baixo, caixa, paus, sarronca e coros), Ananda Fernandes (coros), Arnaldo Carvalho
(bendir, caixa, voz solo e coros), Jorge Seabra (cavaquinho, gaita de amolador, espanta diabos e
coros), Luis Garção (viola, cavaquinho, berimbau e coros), Luísa Cruz (gaita de foles, ponteira,
flautas travessas, adufes, pífaro, voz solo e coros), Manuel Henriques (violino e coros), Manuel
Rocha (violino e coros), Ofélia Libório (adufe, címbalos e coros), Rui Curto (concertina,
harmónio, acordeão, bombos e coros) e António Andrade (braguesa, beiroa, viola, baixo,
bandolim, palheta de latão e coros). Destaque, ainda, para a participação especial de: António
Lopes (saxofone barítono), João Pedro (piano), Ferreira da Costa (oboé) e Teresa Figueiredo
(violoncelo).
Quanto aos temas incluídos: "Cantiga Bailada" (Beira Baixa) "Pregões" (Lisboa) "Vai-te
Embora ó Papão" (Beira Alta) "Arriba o Monte" (Beira Alta) "Falsete dos Mouros" (Açores) "O
Cativo" (Algarve) "Ilha de Sons" (Açores).
"Contraluz": bailes, pregões, canções de berço, cantigas de boieiro, romances - "...recuperar
e revalorizar a cultura musical popular que está em acelerado processo de extinção, sendo
necessário preservar a nossa identificação cultural".

6. Monte Formoso

(1989) - "Dedicamos este
trabalho, em especial, a Fernando Lopes Graça, Michel
Giacometti e Zeca Afonso, pela sua contribuição decisiva na
vida da Brigada Victor Jara” - que melhor homenagem lhes
podia prestar a Brigada se não este belo "Monte Formoso"?
Cinco anos volvidos sobre "Contraluz", a Brigada
ressurgiu com um trabalho soberbo, no qual se define um novo
estádio evolutivo importante: o processo de revalorização da
música tradicional perfeitamente conseguido num presente que projecta a Brigada para a
dimensão da (re) construção permanente, denotando uma abertura inspiração/influência
francamente surpreendente. Ousaríamos mesmo afirmar que a escalada deste "monte"
corresponde à passagem decisiva da estilização ortodoxa para os domínios universalisantes da
estilização heterodoxa. Estamos perante raízes tradicionais definindo já os contornos do que de
melhor se faz em termos de música popular portuguesa. Que resposta a Brigada elaborou para
todos quantos a pretendiam cristalizada, igual a si própria, movendo-se em círculo, sem
capacidade para rebentar os diques e as barreiras erguidas pela miopia dominante! Uma vez mais
a provar-se que por trás de todo este movimento está toda uma longa tradição de reflexão e de
evoluções constantes, que os mais representativos expoentes não deixam de assumir e reafirmar.
"A nossa regra de ouro continua a ser a música tradicional portuguesa e damos destaque
aos instrumentos que preservam bem essa característica. Actualmente, estamos a desenvolver
um trabalho significativamente diferente, no sentido de conseguir uma fusão instrumental.
Articular instrumentos mais modernos com os tradicionais, mas sem apagar estes últimos.
A Brigada Victor Jara é como se estivesse a começar de novo, mas sem renegar o passado.
Encontramos novas soluções para trabalhar a música tradicional portuguesa que não deixa de
exprimir uma atitude política: defender a nossa cultura é um acto político. Dos oito elementos
que actualmente compõem a banda só três faziam parte da anterior formação. Entraram mais
quatro novos elementos e todos nós temos sensibilidades musicais e políticas diversas. (Aurélio
Malva, "O Primeiro de Janeiro", Setembro/1989).
"Monte Formoso" vai directamente para o que de melhor se faz, aqui e onde quer que
seja, em termos de música enraizada e viva, expressiva e dinâmica, verdadeiramente
representativa de um povo. As fontes são puras: Michel Giacometti, Kurt Schíndler e António
Joyce. Quem recolhe a água cristalina e a dispõe na forma mais adequada, sabe do ofício:
Brigada Victor Jara. Os transportadores do precioso néctar: Arnaldo Carvalho (bateria, caixa,
percussões diversas, voz solo, coros), Aurélio Malva (gaita de foles, ponteira, bandolim, guitarra
eléctrica, viola, voz solo e coros), José Manuel (viola baixo, coros), Luis Garção (viola,
cavaquinhos, viola beiroa, coros), Manuel Rocha (violino, coros), Ricardo Dias (piano,), Rui
Curto (acordeão, concertina, coros) e Santos Simões (viola). Destaque para as participações
especiais de: Luísa Cruz (voz, solo, em "Faixinha Verde"), Luís Bettencourt (guitarra braguesa,
viola baixo e guitarra eléctrica) e Sérgio Mestre (flauta).

As composições que integram este álbum são as seguintes: "Bento Airoso", "Nos Campos da
Vila Rica", "Murinheira","Faixinha Verde" (Tras-os-Montes); "Tosquia", "Minha Roda 'Sta
Parada" (Beira Baixa); "Ei Ia, boi" (canto de aboio, Beira Alta).
«Monte Formoso»: a excelência de um trabalho que assume a dimensão de um amor inefável
à cultura popular. Fundamental.
Este disco foi galardoado pela Antena 1 com o prémio atribuído ao "Melhor Disco do
Ano".

7. Danças e Folias (1995) - "A Brigada Victor Jara
subscreve mais uma dádiva de extrema utilidade para a música
portuguesa. Primeiro, porque a nossa realidade artística tem,
de certo modo, vivido computada desses universos
microscópicos que se relacionam com regionalismos a
necessitar de uma reanimação permanente. Segundo, porque a
massificação de danças como a Cana Verde, e Fandango e o
Malhão têm, injustamente, retirado protagonismo a danças que
no domínio da nossa herança são indiscutivelmente mais
valiosas. Terceiro, porque há que deixar de ver os
cancioneiros, as recolhas e os estudos etnomusicológicos como museus. Nunca se poderá pôr
em causa o esforço de estudiosos como Michel Giacometti, Jorge e Margot Dias, Ernesto Veiga
de Oliveira, António Maria Mourinho ou Francisco José Dias, para documentarem aquilo que
da nossa tradição foi mais representativo, é preciso que essa pesquisa, proveniente das recolhas
incidentais, seja definitivamente instituída na consciência musical portuguesa como trabalho
importante que nos encaminha para um processo cultural de maior vulto. ( .. ) Há ainda um
quarto factor de realce que se desprende da condição de DANÇAS E FOLIAS: a urgência de se
elaborarem trabalhos temáticos sobre os diversos domínios da música tradicional, no percurso
a que Giacometti chamava da música que acompanha o homem do berço à cova. " (Luís
Mateus, DN, 17/10/95)
O grupo assume, uma vez mais, foros de inovação e de pioneirismo na abordagem ao nosso
património musical, conforme fez questão de realçar Rui Curto:
«DANÇAS E FOLIAS tem mais trabalho, muita recolha efectuada. Dos romanceiros,
cancioneiros, das cassetes de recolha de Michel Giacometti, Margot Dias e Jorge Dias, Ernesto
Veiga de Oliveira, António Maria Mourinho, Francisco José Dias.
Tentámos não seguir os ritmos mais correntes - nem malhões nem viras -, optando por
mostrar as diversidades de outras músicas não divulgados que, normalmente, permanecem mais
obscuras por não serem tão espectaculares. Claro, seria mais fácil arranjar uns quantos
acordes celtas, uns ritmos de malhões e teríamos garantido o sucesso.» (A Capital, 6/10/95).

Ao que Manuel Rocha acrescenta, com inteira razão e justiça:
«.A nossa música não é como a dos grupos que dão ênfase às chulas ou ao vira. Se
queremos fazer um trabalho sobre a música portuguesa, na extensão territorial daquilo a que
chamamos Portugal, chegamos à conclusão de que é preciso pegar no seu lado "incómodo", o
seu modalismo e a sua polirritmia " (Público, 20/9/95).
Em 1995, quando a Brigada Victor Jara comemorou os seus 20 anos de exemplar actividade
em prol da defesa e divulgação da nossa música tradicional, o sétimo trabalho de originais,
DANÇAS E FOLIAS é, unanimemente, obra de excelência (re)criativa, com alicerces de
inegável autenticidade. Michel Giacometti, Margot Dias, Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira,
António Maria Mourinho, Francisco José Dias e Aurélio Malva "forneceram" as recolhas/sonetos
de partida para a reinvenção da festa. Uma festa cujo leit-motiv não hesitamos em retomar a
Giacometti:
«Confluência de gestos, passos e ritmos, a festa é explosão contida na rigidez dos dias e
desafio das modas a querer subverter, no caos das vozes, no estrondo dos foguetes, na poeira e
no vinho, o território Sagrado dos arquétipos. Nela se confrontam, portanto, o misterioso poder
das leis constringentes e a precária esperança do seu fatal rompimento.
Assim, as danças de roda, as canções dançadas, os bailes instrumentais revelam-se
terreiros privilegiados da aproximação do homem ao ritmo da comunidade e arraiais de desejos
a transgredir os espaços temíveis do desconhecido. »
DANÇAS E FOLIAS é uma festa-arraial que nos leva a viajar por Trás-os-Montes ("Jota
Carvalhesa", "Mi Morena", "Campanitas de Toledo", "Fraile Cornudo" e "Donde Vas"), Douro
Litoral ("Chula de Paus"), Beiras ("Mazurca", "Moda da Zamburra", "Chote"), Estremadura ("O
Mineiro") e Açores ("A Fofa"), tendo como guias da Brigada, Arnaldo Carvalho (percussões
tradicionais e coros), Aurélio Malva (voz, acústica, viola braguesa, bandolim, gaita de foles,
ponteira e coros), Joaquim Teles (bateria e percussões tradicionais), José Tovim (baixo eléctrico
e coros), Luís Nunes (viola beiroa, cavaquinho e coros), Manuel Rocha (violino e coros), Ricardo
Jesus Dias (piano, sintetizador, acordeão, gaita-de-foles, ponteira, pífaro de lata e coros) e Rui
Curto (acordeão, concertina, harmónio e coros), os quais contaram, ainda, com um elenco de
luxo, de músicos convidados (André Sousa Machado, António Pinto, José Medeiros, Jorge Reis,
Margarida Miranda, Pedro Jóia e Tomás Pimentel).
Assumimos a festa, total e sem limites: "saltar i brincar i andar por el aire!".
… São outros os passos; os mesmos pés. E outros os gestos, e as mãos as mesmas. E aquele pó
que se levanta não é o que a terra sangra quando a enxada cai. Outros os sons das mesmas
vozes, em corpos que desenham no terreiro formas circulares; como os dias, os anos, as
estações.
É esta a nossa sétima viagem pelos ambientes sonoros de Portugal. Nas outras,
procurámos ter momentos vários dos caminhos das gentes rurais: do nascimento à vida eterna,

passando pela morte, andámos ao colo de canções de embalar, fomos grito de pregoeiro, fomos
amantes feiticeiros, guerreiros, lavradores, judeus, almas do outro mundo, vagabundos,
romeiros, moiros, ratinhos, pastores marinheiros...e só por instantes parámos naquele arraial
observando as gentes dançar. Decidimos voltar um dia, demorar-nos naqueles olhares, naqueles
braços animados por deuses antigos de quando a carne era matéria de milagre, antes da
criação do pecado.
Voltámos.
Entrámos no terreiro mas a dança não nos puxou o pé. Pegámos nos instrumentos,
chamamos velhos amigos, o António Pinto, o André, o Zeca Medeiros, a Margarida, fizemos
novos amigos, o Tomás Pimentel, O Pedro Jóia, o Jorge Reis e pusemo-nos a tocar.2

8. Por Sendas Montes e Vales

(2000) – Numa
pausa do trabalho de abertura de uma estrada para os lados da
Lousã, o acaso de uma “viola” e um coro de meia dúzia de
vozes terá feito nascer a Brigada Victor Jara. Brigada porque
o era de facto, de trabalho e de cantigas. Victor Jara pelo
combate, acarinhado e sentado num camião do MFA a
caminho de uma aldeia Beirã.
No inicio o canto era “de intervenção”, em versões de
cantigas de José Afonso, Sérgio Godinho, Victor
Jara,Quilapayum. O primeiro contacto com a Música
Tradicional (ou Regional ?, ou Popular ?) teve-a no GEFAC, num ou noutro dos discos-de-capade-sarapilheira editados pelo Michel Giacometti, num ou noutro encontro com músicos ou
cantadores populares.
Escrevia a Brigada na capa do Eito Fora (1977) não ignorar que “o folclore que sai do seu
lugar próprio, que são os cantos e as aldeias e esquece a relação diária com o trabalho campestre,
corre o risco de não passar de um produto banal, uma mercadoria que faz as delícias dos turistas
avinhados ao ritmo dos ferrinhos e da concertina”. Ao mesmo tempo eclarecia não ser o seu
trabalho de natureza etnomusicológica e homenageava “Michel Giacometti e alguns mais
(poucos) que realizaram com saber e persistência esse labor tão apaixonante como ingrato”.
A Brigada Victor Jara nunca pretendeu desempenhar o papel de “preservador” da memória
musical do seu povo, nem iniciou o seu trabalho com o fito de atender a modas (de resto já ia
longa a sua vida quando o mercado da “World Music” inaugurou a primeira prateleira de “CD’s”.
Antes se foi ocupando a recontar as melodias apreendidas, misturando-as com os sons das suas
próprias vivências. Desigual, a sua discografia é o resultado de um processo em que diversos
músicos, atravessando o grupo na sua trajectória, vão dizendo de sua justiça, com uma
preocupação central (e essencial na arte popular) – a de contar um conto, acrescentando um
ponto.

2

Manuel Rocha

Vinte cinco anos de Brigada, Vinte cinco anos de caminhada
caminhos de caminhar,
por sendas, montes e vales
já que vale o que valer
os que cantando caminham.
Foram seus pés que voaram
em terreiros e sobrados e oceanos lavrados
como se terras de trigo,
pés que rasgam noite
(seus calores e temores)
pés que rasgaram cantigas
e sortes de raparigas
como gaios ou perdizes
à sombra velha do robles
(coisa de aves e de espigas).
Cantos idos de idos tempos - também canções que são gente
com passado e com presente,
continente de um futuro
que figura e desfigura
o que cala e o que consente.
Tristeza das alegrias de feiras e romarias,
os amores e desamores
de que se fazem os dias.
Falam violas brejeiras, as meninas concertinas,
mesmo a rabeca chuleira, os pífaros e as gaitinhas
que a têm por companheira.
Gritam primas e bordões
consolo da noite aberta,
consolo de corações,
neste chão de Portugal - Um Portugal Português feito de lama e de sal, de amarguras e tesuras
de um destino vagabundo
que já não cabe no mundo.
Louzã Henriques
Candal, Abril 2000

9. Ceia Louca (2006) - A tradição já não é o que
era, e recomenda-se que assim seja! Senão, tomemos como
exemplo o último trabalho discográfico da Brigada Victor
Jara, um dos grupos mais importantes do panorama musical
português e uma referência incontornável
Passados 30 anos de recolha, preservação e divulgação do
património etnomusicológico de norte a sul de Portugal,
patente numa vasta discografia, o tão aguardado Ceia
Louca apresenta-se como um amadurecimento na estética
musical do grupo, com um toque de modernidade e
sofisticação, ao mesmo tempo que faz ressoar as batidas percutivas da tradição, como um latejar
vital da cultura dum povo.
Diversidade é a palavra que melhor define este banquete servido tanto à beira-mar, como
no interior dos vales e das montanhas, levando-nos a imaginar trilhos antigos ou ritos esquecidos
no imaginário popular. De facto, a Brigada Victor Jara propõe-nos uma viagem musical ao
resgatar temas tradicionais de vários pontos geográficos: desde as ilhas da Madeira e dos Açores,
até Trás-os-Montes, passando pelas terras do Algarve e das Beiras. Esta linha da tradição só é
rompida pelo único tema original e instrumental do disco: Arruada. A diversidade sonora,
contrabalançando tempos e ritmos, acordes e melodias, também se faz sentir nas colaborações
vocais de distintos músicos portugueses, provenientes de diferentes estilos musicais,
nomeadamente o rock, o pop, o fado e a música popular. Por isso, não estranhem ouvir a voz
rasgada de Jorge Palma a cantar uma Chamarrita Zaragateira açoriana, ou a doçura fadista de
Cristina Branco em tom de Embalo madeirense, para não falar da imensidade vocal de Catarina
Moura, intérprete do grupo e membro do projecto feminino Segue-me a capella, que, por sua vez,
também colabora em Cantiga Bailada.
“Sara Louraço Vidal, 2007 (Sons Vadios)".
Em Ceia Louca participam muitos amigos de referência na música portuguesa, como
Carlos do Carmo, Jorge Palma, Cristina Branco, Janita Salomé, Vitorino, Lena d’Água, Manuela
Azevedo, Carlos Medeiros, Rita Marques, entre outros.

Colectâneas:

... no Japão …

… onde estamos …

… Os Músicos

Arnaldo Carvalho

Percussões e Voz Solo

Aurélio Malva

Viola, Bandolim, Gaita de Foles, Voz Solo

Catarina Moura

Voz

José Tovim

Viola Baixo

Joaquim Teles (Quim Né)

Bateria

Luís Garção Nunes

Viola, Viola Beiroa, Cavaquinho

Manuel Rocha

Violino e Bandolim

Miguel Moita

Piano e Sintetizador

Rui Curto

Acordeão e Concertina

... Os Concertos
De 1975 a 1977 a Brigada Victor Jara realiza dezenas de concertos por todo o país.
1978 Comemorações do 25 de ABRIL na UNIÃO SOVIÉTICA.
1980 Festivais Internacionais de Sokolov (CHECOSLOVÁQUIA) e de Berlim
( REP. DEM. ALEMÃ ).
Comemorações do 25 de ABRIL em ANGOLA.
Participação na Festa do " L'UNITÁ " em ITÁLIA.
Espectáculos para Associações de Emigrantes radicados na HOLANDA.
1982 Atribuição do prémio "Melhor Conjunto do Ano" pela revista Nova Gente.
1983 Digressão em FRANÇA ( Grenoble, Nice, Marselha e Tours ).
1984 Deslocação a FRANÇA ( Pau, Tarbes, Toulouse e Bordéus ),a convite da Associação
França/ Portugal.
1985 Comemoração dos 10 Anos do grupo, com espectáculos no Teatro de Gil Vicente Coimbra, e na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, com a participação do
GEFAC, sendo este último transmitido pela R.T.P..
Deslocação a MACAU para as Comemorações do 10 de Junho.
Espectáculos no Festival Internacional da Juventude na BULGÁRIA.
Espectáculos em Larissa, Salónica, Volos e Atenas ( GRÉCIA ).
1986 A convite do G.L.C. e integrado no espectáculo " A Raiz e o Tempo ", a Brigada Victor
Jara faz um espectáculo em Londres (REINO UNIDO).
Participação no Festival Internacional de Música " FESTA MAIO ", em Maputo (REP.
POP. DE MOÇAMBIQUE ).
1987 Novamente integrado no espectáculo "A Raiz e o Tempo", realiza uma digressão pela
HOLANDA com espectáculos em Roterdão, Haia e Amesterdão.

Espectáculo na GALIZA , em homenagem a José Afonso.
Participação no Festival Internacional "MARÉ DE AGOSTO" na Ilha de Santa Maria
(AÇORES).
1988 Participação na " Quinzena de Cultura Portuguesa " em Grenoble (FRANÇA).
Comemorações do 10 de Junho em Caracas (VENEZUELA).
Espectáculos nos Festivais "MARÉ DE AGOSTO", em Santa Maria e na "SEMANA
DOS BALEEIROS", no Pico (AÇORES ).
Em Dezembro nova deslocação a FRANÇA (Pau) , a convite da Associação
França/Portugal.
1989 Participação no "XIII FESTIVAL MUNDIAL DA JUVENTUDE" realizado em PyongYang (COREIA DO NORTE).
Realização do espectáculo "Monte Formoso", dedicado a José Afonso com a
colaboração do GEFAC e da Companhia de Teatro Bonifrates, apresentado em várias
cidades do país.
1990 Concertos em FRANÇA para as Comemorações do 25 de Abril, junto das comunidades
de emigrantes , em Paris.
De novo nos AÇORES, participa no FESTIVAL DE JULHO DA CALHETA, na Ilha
de São Jorge, FESTA DAS COMUNIDADES, na Ilha Terceira e na SEMANA DO
MAR , no Faial, além de um espectáculo na Ilha Graciosa.
Em Dezembro participa num espectáculo em Orense ,na GALIZA.
1991 Para além dos espectáculos em Portugal, a BVJ regressa a França para vários concertos
nas cidades de Grenoble, Vienne e Saint Ettienne.
Presente no FESTIVAL DE JULHO, na Ilha de São Jorge, assim como na Ilha das Flores
e Corvo (AÇORES).
Em Julho faz um concerto em Moaña (GALIZA).
1992 Desloca-se a FRANÇA - Paris, onde efectua dois concertos (Viroflay e Houille), durante
o mês de Março.
Em Julho participa no EUROPEAN ARTS FESTIVAL - Helston / Cornwall; Beverley East Yorkshire ( INGLATERRA) e também no Garden Festival Wales no PAÍS DE
GALES.
Festival de Winnipeg (CANADÁ )

Em Vancouver (CANADÁ) efectua vários concertos num dos maiores festivais da Folk
Music do mundo, tendo sido o primeiro grupo a representar Portugal neste festival,
juntamente com o Grupo de Guitarras e Cantares de Coimbra de António Portugal e
António Brojo.
Em Agosto realiza dois concertos em Caminha (PORTUGAL) e La Guardia (GALIZA),
integrados no " I FESTIVAL DO NOROESTE ", assim como um outro em Santiago de
Compostela (GALIZA).
1993 Participação nos Festivais de Beverley, Bradford e Bracknel (INGLATERRA) e no
Festival de Glasgow (ESCÓCIA).
Grava ainda o tema "RONDA DAS MAFARRICAS", a incluir no duplo CD "Filhos da
Madrugada" de homenagem a JOSÉ AFONSO.
1994 Em Abril participa no Concerto do Grupo de Guitarras e Cantares de Coimbra , no
Grande Auditório do Centro Cultural de Belém , comemorando os 40 ANOS de
actividade de António Brojo e António Portugal.
Desloca-se à MADEIRA para as Comemorações do 25 de Abril
Em Junho participa no Concerto de homenagem a JOSÉ AFONSO, no Estádio de
Alvalade, em Lisboa.
Em Julho desloca-se à BÉLGICA para apresentar o seu concerto no BROSELLA
FESTIVAL.
Nova deslocação a MACAU, em Novembro.
1995 Em Junho faz um pré-lançamento do CD "Danças e Folias", apresentando um
espectáculo no Teatro Académico de Gil Vicente - Coimbra, repetindo-o em Dezembro
no Teatro de São Luíz - Lisboa.
Em Agosto participa nos Festivais de Zas (XII FESTA DA CARBALLEIRA) e de
Pardiña ( Guitiriz ), na GALIZA.
Desloca-se aos AÇORES para participar no FESTIVAL DA PRAIA DA VITÓRIA,
realizado no mês de Outubro.
Apresenta novamente em Coimbra o seu espectáculo inserido no FESTIVAL JOSÉ
AFONSO.
1996 No mês de Janeiro, em Santiago de Compostela (GALIZA ), participa num programa da
TV Galiza, fazendo também um concerto no Café Liceum, no Porriño.

Presente, juntamente com o grupo irlandês Arcady, no encerramento do 7º FESTIVAL
INTERNACIONAL INTERCÉLTICO da cidade do Porto, apresentando o seu concerto. A
produção deste festival atribuiu um "PRÉMIO INTERCÉLTICO" à Brigada Victor Jara
pelos seus vinte anos de defesa e divulgação da Música Tradicional Portuguesa.
Em Julho, a convite do Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts,
nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, participa no FESTIVAL PORTUGUÊS.
Realiza, em Agosto, um concerto no FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
"CASTILLO DE AÍNSA" em ARAGON, e outro no VI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MONDARIZ/BALNEÁRIO (GALIZA).
Mais uma vez se desloca a Santa Maria (AÇORES) para participar na 12ª Edição do
FESTIVAL "MARÉ DE AGOSTO".
Em Setembro faz um concerto em Madrid (ESPANHA).
Em Novembro participa no FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR, no Funchal
(MADEIRA).
1997 Além dos

concertos por todo o país, desloca-se várias vezes à GALIZA para a

participação em Festivais de Música, como os de Liméns, San Miguel de Sarandon e de
Cangas de Morrazo.
Participa também em Alcañices, nas Comemorações do Tratado, numa organização
conjunta entre os estados de ESPANHA e PORTUGAL
Em Agosto é considerado o melhor grupo participante no FESTIVAL DA ILE DE
TATHIOU (FRANÇA).
Ainda em Agosto desloca-se aos AÇORES para um concerto na Povoação na Ilha de
São Miguel.
Em Novembro, na Aula Magna - Lisboa, juntamente com outros artistas, participa num
Concerto para apoio às vítimas dos Açores.

1998 Em Abril participa num Festival em Ferrol, na CORUÑA.
Participa nas Comemorações do 10 de Junho, em MACAU, realizando três concertos.
Entre Julho e Setembro participa em ITÁLIA nos Festivais “SETE SOIS E SETE
LUAS” e “MUNDUS”, assim como nos FESTIVAIS DE MONDARIZ , GETXO BILBAO E MÚRCIA (ESPANHA).
Apresenta o seu concerto, em Setembro, na Expo/98 com a participação do GEFAC.
No mês de Outubro participa em dois concertos de Solidariedade com Cuba, em Coimbra
e Matosinhos.

Grava dois romances a incluir num CD promovido pela Comissão das Descobertas.
1999 Grava para a TV - RTP 1 uma música a incluir num Especial 25 de Abril, no Programa
"Miguel Ângelo".
Participa em Abril, no "TRENTINO - PORTUGALLO" com concertos em TRENTO e
ROVERETTO (ITÁLIA).
A convite da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, realiza dois concertos em Salvador da Bahia BRASIL, integrado nas
comemorações dos 450 Anos da Cidade da Bahia.
Lançamento do CD "NOVAS VOS TRAGO" de Romances, em conjunto com Sérgio
Godinho, João Afonso, Amélia Muge e Gaiteiros de Lisboa.
2000 Recebe a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pela Câmara Municipal de Coimbra
Grava o CD duplo Por Sendas Montes e Vales.
Entra em vários programas de televisão de onde destacamos, “ACONTECE”com Carlos
Pinto Coelho, “A FACE OCULTA” e “JARDIM DAS ESTRELAS” da autoria de Júlio
Isidro, MADE IN, PRAÇA DA ALEGRIA, SIC 10 HORAS, etc.
Realiza vários concertos por todo o país, nas comemorações dos 25 Anos do grupo,
salientando Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Estoril, Vimieiro, Mondim de Basto, Nisa.
2001 Inicia o ano numa apresentação no Teatro da Luz, em Lisboa, num directo para a
ANTENA 1 no programa de Armando Carvalheda, “VIVA A MÚSICA”
Fazemos nova deslocação a FRANÇA, para participar no ”FESTIVAL CHORUS”
(Março), e “SAISON CULTURELLE” (Abril), respectivamente em CHAVILLE E
VANVES.
Apresenta o sue espectáculo nos AÇORES, em Angra do Heroísmo (em Junho), e em
Ponta Delgada (em Novembro), e na MADEIRA, no Machico, (Julho).
Em Novembro retorna ao BRASIL, para mais concertos em São Paulo.
2002 Entre vários concertos podemos destacar, a presença em ESPANHA, Madrid na Sala
Galileu, e, Illora/Granada. Estando também presente na CAPITAL EUROPIA DA
CULTURA em Salamanca.

2003 Grava um concerto para a colectânea “POVO QUE CANTA”

Participa no Festival Intercéltico no Porto e em Arcos de Valdevez, e na jornada musical
100% Música Portuguesa.
2004 Além dos concertos em Coimbra, Beja, Felgueiras, Mangualde, Manteigas, Lisboa, no
Castelo de São Jorge com Cristina Branco, entre outros, participámos em FRANÇA, no
“LES TRAVERS TATHIOU “ na Ilha de Tathiou.
2005 Com alguns programas de televisão efectuados, comemorámos os 30 Anos com um
grande concerto em Coimbra.
Estivemos no Festival de Sines num concerto em conjunto com Cristina Branco e o grupo
“Segue-me à Capela”. Na “Festa da Primavera” (ANTENA 1) no CCB e, Lisboa. No
Coliseu do Porto nos 128 Anos DA Associação Mutualista.
De regresso a ESPANHA, no Palácio de Congressos de Mérida, concerto com Zeca
Medeiros
Na GALIZA em Junho no Festival de MOS, e em Agosto no Festival de ZAS.
2006 Percorrendo o país destacamos a presença no concerto dos “25 Anos de Febre de Sábado”
no Pavilhão Atlântico em Lisboa, e o Festival Intercéltico de Moaña na GALIZA.

2007 Recebe o PRÉMIO JOSÉ AFONSO, com o seu último disco “Ceia Louca”.
“Os Pequenos Cantores” de Coimbra nas comemorações dos seus 25 anos, convidam a
Brigada para um concerto em conjunto.
Numa parceria com o grupo galego ARDENTIA, realizámos concertos pela GALIZA,
com destaque ao Festival da Lameira em Matama/Vigo, Gondomar (Galiza), Bueu e
Ogrove.
Casa da Música no Porto num concerto com a participação dum grupo de gaiteiros da
Galiza e de Janita Salomé.
Nos AÇORES, estamos na Semana do Mar no Faial.
Em Vila Nova de Gaia, Vila Real de Santo António, e na Festa do Avante (este com a
participação do Coro dos Antigos Orfeonistas de Coimbra, com a direcção do Maestro
Virgílio Caseiro). Sendo estes concertos de homenagem a Adriano Correia de Oliveira.
No Teatro Jovellanos em Gijón, ASTURIAS, faz um concerto comemorativo dos 40
Anos da Morte de Che Guevara.

Nas comemorações dos 50 Anos da RTP, está no concerto “Portugal Azul” a partir de
Coimbra, no Jardim da Sereia.
2008 A autarquia de Linda-a-Velha homenageia a Brigada Victor Jara, no Auditório Lurdes
Norberto, tendo como convidado Carlos do Carmo.
Em Abril está presente no grande concerto “ VOZES DE ABRIL” no Coliseu em
Lisboa, promovido pela Associação 25 de Abril
Marca presença no Festival BONS SONS.
2009 Entre vários concertos destacamos o concerto de homenagem a Michel Giacometti no
Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra.
Nos 10 anos do Festival Intercéltico de Sendim a Brigada também esteve presente.
2010 Concertos na Figueira da Foz, Santulhão (Vimioso), Ponte da Barca, Lisboa, Redondo
Amadora, entre outros.
2011 Presença no Festival de Nogueiró em Braga. No TAGV um concerto para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro, em conjunto dos Antigos Orfeonista de Coimbra.
Concertos ainda em Lisboa e Porto, entre outros.
2012 Destacamos deste ano os concertos em Sines no Centro de Artes. Em Lisboa e Coimbra a
participação no espectáculo “Somos nós os teus cantores”. Na Praça de Espanha no
concerto “Que se Lixe a Troika”.
2013 Entre outros concertos de salientar o regresso aos AÇORES, a Santa Maria para mais
concertos.
Silves, Odemira, Cartaxo, Alhos Vedros, Coimbra, também com a nossa presença.
Concerto no Campo Pequeno nas comemorações “100 Anos de Álvaro Cunhal”.
2014 Realizámos concertos em Amora, Leça do Bailio, Évora, Tavira, Seixal, etc.

