
 

 

Màster Universitario en Musicologia,  

Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga  

2011/2012 

 

 

 

Al-duff: 

bases para a aplicação das técnicas de frame drums 

mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro. 

 

Rui Pedro de Loureiro Silva 

(Percussão Histórica) 

 

 

Orientador: Pedro Estevan 

 



 



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

Agradecimentos 

 Pedro Estevan, Luís Henrique, Miguel Ralha/MISSOM, Judith Cohen, Pep Borrás, 

Dimitris Andrikopoulos, Paulo Longo e Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, José Relvas, 

Amélia Fonseca, Laura Pedro, Isabel Milheiro, Maria José Caroço, Maria Nabais Pascoal, 

Ana Carina Dias, Maurício Molina, Glen Velez, N. Scott-Robinson, Baltazar Molina, Rui 

Vaz, Rui Júnior, Raúl e Rosa Mendonça, Tiago Manuel Soares, Beatriz Noronha, César 

Prata, Hervê Freire, Andrés Tarabbia Pancho, Jorge Queijo, João Mateus e Luís Cardoso. 

 Aos meus pais. 

À Tânia e à Leela. 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�2



 



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

 Índice 

 Abstract          3 

 Prólogo          5 

 Introdução          7 

 i. Metodologia          10 

 ii. Terminologia         12 

  

 Capítulo 1. Contextualização 

 1. 1. Revisão da literatura        15  

1. 2. Breve retrato do adufe no presente       50  

1. 2. 1. Perspectiva de uma adufeira tradicional    54 

1. 2. 2. Perspectiva de um artesão/construtor tradicional   62 

1. 2. 3. Perspectiva de músicos/percussionistas fora do contexto    

tradicional         73 

     

   

 Capítulo 2. A Tradição  

2.1. Proposta de abordagem organológica (Ficha do Adufe)    81 

2.1.1. Adufe quadrado artesanal       87 

2. 1. 2. Adufe triangular artesanal      90 

2.1. 3. Adufe construído pelo Centro de Artes Tradicionais da Câmara Municipal de Idanha-

a-Nova           93 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012 



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

2.2. Técnica          95 

2.2.1. Técnica observada no Concelho de Idanha-a-Nova     97 

(trabalho de campo 2012)       

2.2.2. Técnica e construção na filmografia de Michel Giacometti    102 

(Anos 60, séc. XX)        

 Capítulo 3. Al-duff 

3.1. Da construção artesanal ao desenvolvimento de protótipos    116 

3. 1. 1. Protótipo 1 (Janeiro de 2012)      118 

3. 1. 2. Protótipo 1 (Março de 2012)      125 

3. 1. 3. Protótipo 2 (Maio de 2012)      129 

3.2. Aplicação de técnicas e ritmos dos frame drums mediterrânicos ao adufe  136 

 3. 2. 1. Posturas corporais e técnicas de execução    137 

 3. 2. 1. 1. Posturas corporais        137 

 3. 2. 1. 2. Técnicas de execução       139 

 3. 2. 2 Ritmos          144 

  

 Conclusões          152 

 Bibliografia          160 

 Índice de Figuras         166 

 Anexos           171

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012 



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

 Abstract 

 Al-duff approaches the quintessential Portuguese square frame drum, the adufe, by 

reconnecting it with its original family (Mediterranean frame drums), and proposing new 

sound possibilities through an exploration  playing and performing techniques. The starting 

point is the process of constructing an adufe, the playing tradition of the region of Idanha-

a-Nova, Portugal, and the adufe's role in contemporary Portuguese music. 

 Review and analysis of both traditional and innovative construction techniques lay 

the groundwork for the construction of a prototype which aims to bring the traditional adufe 

closer to other frame drums, thus promoting and enhancing its performance, and, 

hopefully, paving the way for the rediscovery and dissemination of this instrument in the 

twenty-first century.  

 Keywords: adufe, frame drums, Mediterranean, performing techniques, 

construction. 

Resumen 

 Al-duff pretende abrir una ventana de posibilidades sonoras, técnicas, musicales e 

interpretativas para el adufe, el pandero cuadrado portugués, vinculándolo, a través de la 

interpretación, a su familia: los tambores de marco del Mediterráneo. El punto de partida 

es el adufe artesanal, la tradición del toque del adufe de Idanha-a-Nova y su papel en el 

contexto actual de la música portuguesa. 

 La aplicación y adaptación de nuevas técnicas ha llevado a la innovación en el 

proceso de construcción, a través de la creación de prototipos con cambios que lo 

aproximan a los tambores de marco mediterráneos y que se espera promuevan y 

potencien su uso sentando las bases para la renovación y la difusión de este instrumento 

en el siglo XXI.  

 Palabras clave: adufe, panderos, Mediterraneo, técnica performativa, construcción 
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Resumo 

 Al-duff pretende abrir uma janela de possibilidades sonoras, técnicas, musicais e 

performativas sobre o adufe, o pandeiro quadrangular  português, religando-o, através da 

performance, à sua família: os frame drums do Mediterrâneo. O ponto de partida é o 

adufe artesanal, a tradição do toque do adufe na região de Idanha-a-Nova e o papel do 

adufe no actual contexto musical português.  

 A aplicação e adaptação de novas técnicas, levou-nos à inovação no processo de 

construção, através da criação de protótipos com alterações que o aproximam dos frame 

drums mediterrânicos e se espera, favoreçam e potenciem a sua performance, lançando 

bases para a renovação e divulgação deste instrumento em pleno séc. XXI.  

 Palavras chave: adufe, frame drums, Mediterrâneo, técnicas performativas, 

construção. 
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 Prólogo 

 Em 2011, frequentei os seminários de Inverno do Labirynth Musical Workshop, em 

Houdetsi (Creta, Grécia), onde estudei com o percussionista israelita Zohar Fresco. 

 Ao visitar o museu de instrumentos musicais no edíficio do Labyrinth Musical 

Workshop deparei-me com um adufe. Soube que foi oferecido por Baltazar Molina no ano 

anterior. Peguei nele e toquei. As pessoas que estavam por ali ficaram admiradas com 

aquele instrumento.  

 Uma das guias do museu perguntou-me se lhe podia dar informações sobre o 

adufe, uma vez que nas visitas guiadas todos a questionavam que instrumento era aquele 

e como se tocava. Na realidade, pouca coisa lhe pude dizer. Nesse momento, apercebi-

me o quanto estava longe da percussão e da música tradicional, sendo músico erudito de 

formação. Acabei por demonstrar um pouco da Senhora do Almurtão (na versão do Zeca 

Afonso)... 

 Enquanto tocava no adufe, lembrei-me das palavras de Zohar Fresco durante uma 

das suas aulas, falando da história do tof maryam, do seu povo, da diáspora da sua 

família, do contexto do instrumento e de todo um passado que se mantém e evolui 

quando ele pega no tof. Nas suas palavras, “uma Verdade que se revela renovada e 

traduzida no tempo e no espaço presente”. Nas suas palavras, o seu frame drum é o zero, 

de onde tudo parte, começa e acaba. Um ciclo. Dizia também: “quando tocarem lembrem-

se do deserto, este instrumento vem de lá”. É uma voz do pulsar da Vida, que já existia 

antes de nós e perdurará. 

 Desconfortável e consciente da minha ignorância (imperdoável) tomei a decisão de 

conhecer a Tradição do toque e das cantigas de adufe, a sua história, o que já se 

escreveu, filmou e registou, as regiões onde ainda se mantém, as pessoas que o tocam e 

o fazem, as técnicas e os ritmos tradicionais, o repertório, a sua função, etc. No fundo, 
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conhecer uma manifestação cultural de um povo e de um país ao qual pertenço. Não 

sabia muito bem por onde começar, nem onde procurar. 

 Ao regressar ao Porto, cruzei-me com compositor Dimitri Andrikopoulos, radicado 

em Portugal há alguns anos. Conversamos sobre a minha viagem a Creta, conto a 

história do adufe que encontrei e ele incentiva-me a realizar um trabalho sobre o adufe, 

explicando-me a importância da música e dos instrumentos tradicionais na cultura, na 

identidade de um país e como fonte de novos pontos de partida para a prática musical 

erudita. 

 A presente tese de mestrado foi o pretexto necessário para realizar esse trabalho e 

para explorar o adufe e a sua Tradição. 

 Estabeleci para mim próprio duas regras: a) antes de tentar qualquer coisa de 

inovador com o adufe teria de aprender com quem sabe sobre o instrumento, com quem o 

toca e com quem o constrói no contexto tradicional. b) a minha formação académica 

enquanto percussionista não poderia ser um factor intimidatório ou de superioridade em 

relação às Adufeiras e artesãos, mas antes de respeito e vontade de aprender. 

 Mais tarde, com a revisão da literatura encontrei várias teses que sustentam a 

ligação histórico-musicológica do Adufe aos frame drums do Mediterrâneo e do Próximo 

Oriente. Formulei várias hipóteses e decidi explorar esta ligação performativamente,  

através da experimentação, adaptação e execução das técnicas e ritmos das várias 

culturas e a possível utilização do adufe e desta linguagem no âmbito Percussão Histórica 

e da Música Antiga. 

 Sublinho que com este trabalho não pretendo de forma nenhuma desvirtuar ou 

descaracterizar o Adufe, nem o seu uso tradicional. Antes usar a popularidade dos frame 

drums em pleno séc. XXI para levar músicos, compositores, investigadores e público em 

geral, a olhar para este instrumento e para as suas raízes, no seio da história, cultura, da 

música e das tradições portuguesas.  

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�6



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

 Introdução 

  

 Al-duff, expressão árabe para frame drums, é o ponto de partida (e de chegada) 

para explorar e religar o adufe ao Mediterrâneo, aos seus povos, músicas e culturas, 

através da aplicação de novas técnicas performativas. 

 A premissa base deste trabalho assenta no reconhecimento da tradição do toque 

do adufe (modo de execução tradicional) e do seu contexto, existente no concelho de 

Idanha-a-Nova, como uma das manifestações culturais e musicais portuguesas 

singulares, de grande valor, que nos importa conhecer, observar, preservar, viver e 

desfrutar. O adufe, para além da sua dimensão material de instrumento de percussão, é 

também testemunho de evolução, de oralidade, de usos e costumes, de músicas e de 

pessoas desta região do país, estando indissociavelmente ligado a elas. O adufe é assim 

também um símbolo de portugalidade, de tradição, de história e de sabedoria de um povo, 

de identidade, que importa preservar, divulgar e passar às gerações seguintes. 

 Amélia Fonseca, fundadora das Adufeiras de Monsanto, fala-nos de dignidade. 

 Esta postura, que adoptamos sem hesitar, leva a que este trabalho não pretenda 

introduzir novas técnicas ou ritmos no contexto tradicional, nem nos parece que tenha 

importância ou força para isso, pois a tradição tem o seu equilíbrio, dinâmica e 

circunstâncias próprias. 

 A execução de instrumentos de percussão no âmbito das músicas de Tradição Oral 

desempenham, no universo da percussão histórica, um papel fundamental. A este 

propósito, afirma Pedro Estevan: 

 Conviene saber que hasta prácticamente el siglo XVII no se escribió nunca nada 

para un instrumento de percusión. Hemos de echar mano de la numerosa iconografía 

existente y comparar las posiciones de las manos de una escultura o pintura antigua con 
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una adufeira o tocador de tamburello actuales para saber, y no sólo imaginar, la técnica 

que empleaban y las sonoridades que sacaban a los instrumentos.  (comunicação pessoal 

2012) 

  

 Nas músicas tradicionais podemos encontrar cristalizadas técnicas performativas e 

formas de construção que se vão mantendo através dos séculos, oferecendo-nos uma 

perspectiva viva do que podemos observar nas representações iconográficas e demais 

fontes. Neste sentido, o contacto directo e o registo audiovisual das adufeiras e artesãos é 

essencial e, de certo modo, urgente, já que estão sujeitos à fragilidade da finitude da vida 

humana, ao contrário dos livros e da iconografia.  

 Esta tese não é um estudo organológico ou acústico, apesar de apresentar uma 

proposta de conhecimento do instrumento, dos seus componentes e do seu som. 

Também não é uma tese de musicologia ou etnomusicológica, uma vez que não segue os 

métodos de investigação adoptados nestes domínios, nem  tem os objectivos finais 

destas disciplinas. Também não pretende ser um catálogo de técnicas ou ritmos, porque 

estes por si só - dentro deste contexto - não possuem qualquer essência. É antes um 

texto onde se procura empregar conhecimentos adquiridos pela formação académica no 

âmbito do Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la 

Música Antiga, ligando história, actualidade e prática. Tendo como ponto de chegada a 

performance. 

 O primeiro capítulo consiste na contextualização do instrumento e da sua história, a 

partir da revisão da literatura e de um breve retrato da actualidade, realizado através do 

contacto com pessoas que tocam, usam, constroem e estudam o adufe, no contexto 

tradicional (concelho de Idanha-a-Nova; das cantigas de adufe) e fora deste (sobretudo, 

nos centros urbanos do litoral; em música tradicional recriada, mais ou menos informada).  
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 No segundo capítulo, pretendemos conhecer a fundo vários adufes, provenientes 

de diferentes artesãos da região de Idanha-a-Nova. Propomos uma abordagem 

organológica e uma “Ficha do Adufe”, que esperamos possa retratar o instrumento e as 

suas características de forma abrangente e minuciosa. Para além da construção 

artesanal, analisamos e caracterizamos a técnica tradicional empregue no toque do adufe, 

acompanhando o canto.  

 O terceiro capítulo tem o título de Al-duff. O passado mediterrânico contido na 

expressão, serve de significante para a exploração de novas possibilidades técnicas, 

sonoras e musicais séc. XXI adentro. Através da construção de vários protótipos, 

pretendemos inovar no processo construtivo, ultrapassando idiossincrasias do 

instrumento tradicional - sem o menosprezar -, favorecendo e potenciando a performance. 

A aproximação aos frame drums do Mediterrâneo aparecerá sob a forma da descrição de 

várias técnicas e ritmos usadas nas músicas e culturas mediterrânicas e que pensamos 

poderão ser aplicadas ao adufe, abrindo outras possibilidades sonoras, tímbricas, 

musicais e performativas.  

 Ao lançarmos bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos 

ao adufe, séc. XXI adentro, pretendemos também lançar as bases para um conhecimento 

mais profundo e completo sobre o Adufe e sobre a sua tradição em Portugal, atribuindo-

lhe o valor e o destaque que pensamos que merecem.   
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 i. Metodologia 

A. Revisão da literatura existente.  

B. Trabalho de campo. Dividido em cinco partes distintas:  

1. Entrevistas (não estruturadas), no concelho de Idanha-a-Nova, a adufeiras e 

artesãos tradicionais, bem como a pessoas ligadas às instituições locais. 

 As questões incidiram na construção (organologia) e na técnica tradicionais. De 

forma a perceber como os músicos e construtores tradicionais, isto é, os protagonistas da 

tradição das cantigas de adufe e da construção artesanal, usam, constroem e tocam no 

seu contexto. Importou também perceber qual a sua visão do instrumento numa 

perspectiva nacional e como elemento cultural de Portugal e do Mundo. Perceber quais as 

suas limitações e novas possibilidades de evolução. 

 2. Entrevistas (não estruturadas), através de email e contacto directo com músicos 

e percussionistas fora do contexto tradicional.  

O objectivo é compreender como estas pessoas vêem o adufe, o exploram e o 

usam na sua prática performativa. A principal questão é perceber o que se está a fazer 

actualmente com o adufe, em que contextos se usa, como se toca, quem toca e porquê. 

3. Proposta de abordagem organológica ao adufe. 

Através de uma análise do instrumento, que contempla vários parâmetros 

(histórico, acústico, organológico) e nos ofereça um conhecimento mais profundo, com 

vista a optimização da performance. A “Ficha de Adufe” consiste em várias grelhas onde 

são registados os dados obtidos e que foi criada para o efeito. 
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4. Construção de um adufe fora de um contexto tradicional.  

Ao construirmos um protótipo esperamos obter um conhecimento mais abrangente 

possível dos materiais, dos processos e da relação que existe entre construção e 

performance. Teremos a colaboração de Miguel Ralha, um construtor de idiofones e 

baquetas de madeira (Missom - Instrumentos Musicais), no desenvolvimento dos 

protótipos que pensamos possam aproximar o adufe da sua família (frame drums), 

permitindo tocar de forma tradicional e abrindo a porta a outras possibilidades de 

exploração sonora, tímbrica e musical. 

5. Experimentação, adaptação e introdução de técnicas e ritmos dos frame drums 

do Mediterrâneo, religando performativamente o adufe à sua família histórica. 

C. Resumo das conclusões das respostas obtidas através das entrevistas. Registo 

dos resultados do trabalho da Missom/Miguel Ralha na construção do protótipo.  

D. Síntese da terminologia existente, definição dos termos e da notação a utilizar 

ao longo da tese. De notar que actualmente, tal como noutros campos da percussão, não 

existe uma terminologia pré-estabelecida para os frame drums.  O mesmo instrumento e a 

linguagem pedagógica, podem variar consoante o músico, o professor, a região 

geográfica, a função musical, entre outros.  

Proposta de uma terminologia: 

- Das partes e materiais que constituem o adufe. 

- Das diversas técnicas e sons produzidos pelo instrumento. 

- Nomenclatura das partes do corpo (mãos e dedos), utilizadas nas diferentes 

técnicas de tocar adufe e frame drums. 
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ii. Terminologia 

 Constata-se frequentemente no universo da Percussão que um instrumento, parte 

dele ou simplesmente uma forma de tocar, podem ser definidos de forma distinta e a 

mesma terminologia ganhar também significados diferentes consoante a região do globo, 

cultura, povo ou função que desempenha.  

 No caso do adufe, a literatura existente, os músicos, as adufeiras, os artesãos e o 

público em geral, também nos oferecem inúmeros termos para definir o adufe, as partes 

que o constituem, os materiais de que é feito e até mesmo a forma como se toca.  

 Como veremos na revisão da literatura, as terminologias podem variar de autor 

para autor, o que pode, por vezes, não ser totalmente claro para o leitor. A título de 

exemplo, podemos encontrar: armas, caixilho, aro, estrutura, tábuas; peles, samarras; 

soalhas interiores, guizos, caricas, cápsulas, objectos percussivos do interior; tambores 

de caixilho, entre outros. 

 Não é nossa intenção estabelecer ou produzir uma nova terminologia. Usaremos 

preferencialmente os termos que se podem ouvir actualmente na tradição do concelho de 

Idanha-a-Nova, procurando esclarecer ao que corresponde cada uma das expressões.  

 Frame drums 

 Não existe uma tradução do significado da expressão frame drums para português. 

Frame significa: moldura, caixilho, aro; Drums: tambores. O resultado de uma tradução 

literal poderia ser: tambores de moldura, tambores de caixilho ou tambores de aro, no 

entanto, como veremos na revisão da literatura, apesar de vários autores terem optado 

por utilizar algumas destas expressões, não nos parece satisfatório. Além de que no 

universo da música prática, não seria cómodo nem fará muito sentido usar expressões 

como: "Vamos tocar tambor de caixilho ou de moldura." 
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 Do nosso ponto de vista, não é necessário traduzir porque a expressão frame 

drums já existe em português, se atendermos à evolução historico-musicológica dos 

nomes Adufe ou Pandeiro. Recorde-se que já no séc. VI, a expressão árabe al-duff 

(foneticamente: adufe) era utilizada para designar frame drum (grande, pequeno, com 

soalhas, sem soalhas, redondo ou quadrangular; vide MOLINA 2010) Talvez, devido ao 

progressivo desaparecimento do instrumento em território nacional, os termos terão caído 

em desuso e passaram a designar um conceito de uma realidade distante . O desafio 1

passa por revitalizar o uso das palavras Pandeiro e Adufe, preenchê-los com significado, 

trazendo o instrumento ao uso corrente e ao quotidiano cultural. 

 Não obstante, hoje em dia em Portugal, na linguagem quotidiana, usa-se adufe 

para designar o instrumento quadrangular tradicional da região da Beira Baixa; em Trás-

os-Montes, particularmente na zona de Miranda do Douro, talvez por se falar Mirandês e 

haver uma maior proximidade e identificação com Espanha, utiliza-se o termo pandeiro  

para definir instrumentos da mesma família (em Espanha usa-se o termo pandero, para 

frame drums). 

 Em suma, ao longo trabalho, em diferentes contextos, poderão surgir as 

expressões: frame drums, pandeiros ou adufes.  

 Constituição do instrumento e terminologia 

 Armas: estrutura do instrumento, constituída pelas tábuas ou ripas de madeira. 

 Samarras: peles utilizadas na construção do  adufe. É uma designação já pouco 

utilizada em Idanha, apenas as pessoas mais velhas a usam, segundo nos disse Maria 

José Caroço, construtora de adufes (trabalho de campo 2012). 

1 Vide Capítulo 1, Revisão da Literatura: Definição, construção e origem para melhor compreensão a evolução dos termos Adufe e 
Pandeiro. 
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 Soalhas são os objectos que se coloquem dentro do adufe para "sujar" o som da 

pele ao ser percutida com as mãos, isto é, ao percutirmos a pele, as duas membranas 

são postas em vibração, fazendo com que as soalhas em contacto com as mesmas 

vibrem também, adicionando um som metálico (no caso das cápsulas das garrafas) ou 

mais grave e granulado (no caso de serem sementes ou pedras). Também se ouvem as 

soalhas agitando o adufe deliberadamente e nos movimentos decorrentes da execução.  

 No adufe, ao contrário dos instrumentos unimembranofones da família dos frame 

drums, não é possível aplicar soalhas no aro. As duas peles cobrem completamente a 

estrutura, cosidas ou fixadas uma à outra. Para além disso, as alterações de temperatura 

e de humidade fazem variar a tensão das peles, esticando ou encolhendo. Colocar as 

soalhas na estrutura obrigar-nos-ia a fazer os respectivos buracos na parte lateral das 

armas e na própria pele. Estes rasgos iriam fragilizar as armas e  as peles, para além de 

criarem pontos de diferente tensão. Colocá-las dentro, tenha talvez sido a forma mais 

prática de manter este elemento, que é transversal aos frame drums unimembranofones. 

Não havendo, igualmente, necessidade de serem pequenos discos metálicos, talvez se 

tenha começado a explorar outro tipo de materiais como caricas/sameiras, guizos, 

sementes, pedrinhas, restos de latão,  entre outros. 

 Também existem adufes com um ou mais bordões, que consistem em cordas de 

tripa colocadas dentro do instrumento em contacto com a pele, que vibram assim que esta 

é posta em movimento através dos golpes do percussionista. A vibração da pele e da 

corda em contacto com a mesma produz um som com um ataque típico de pele, mas com 

uma ressonânica peculiar, como um zumbido, que por exemplo também se pode 

encontrar nos tamboris e caixas tradicionais.  

 Maravalhas: fitas decorativas coloridas, geralmente, pregadas nos cantos do 

adufe. 

 Fita: tira de tecido colorida, que enfeita o adufe a toda a volta e esconde a costura. 

É fixada através de pregos de cadeira/tachas ou pregos.  
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 Capítulo 1 - Contextualização 

 1.1. Revisão da Literatura 

 Definição, construção, origem 

 Veiga de Oliveira, no seu artigo sobre os pandeiros, na obra Instrumentos Musicais 

Populares Portugueses (Lisboa, 1966 ), começa por defini-los como: 2

Denominamos pandeiros os membranofones de percussão directa, de aro muito 

baixo, cujas peles são fixas (não permitindo portanto a graduação da sua tensão e 

tonalidade ), cosidas umas às outras sobre o aro ou pregadas a este . Dentro desta 3 4

definição geral, a palavra designa vários instrumentos uni e bimembranofones de diversos 

formatos, nomeadamente redondos e quadrangulares ou poligonais, grandes ou 

pequenos, e sem ou com soalhas interiores ou exteriores (e que, de resto, aparecem com 

frequência nas mesmas ocasiões), e que há uma certa tendência para considerar 

conjuntamente. 

 Na nota de rodapé 491, na p. 266 da obra citada, Veiga de Oliveira analisa: 

 Erich M. von Hornbostel e Curt Sachs. "Systematik der Musikinstrumente", Zeitchrift 

für Ethnologie, Ano 40, Berlim 1914, p.571,  definem o pandeiro (Rahmentrommel) como 

um membranofone  em que a altura máxima do caixilho é inferior ao diâmetro da pele: a 

diferença entre tambores baixos e pandeiros é porém difícil de estabelecer apenas com 

base na altura do aro. De resto, a baixa altura do aro do pandeiro põe-se mais em termos 

de dimensão absoluta.  

 Existem aindas as edições de 1982 e a mais recente de 2000. O texto sobre os "Pandeiros" é igual nas três edições.2

 Esta definição já se encontra ultrapassada, dado ser frequente encontrar nos frame drums sistemas de tensão da pele simples e 3
eficientes. Vide , por exemplo, instrumentos de D. Roman, V. Barral, Cooperman, entre outros.

 Hoje em dia também é comum encontrar peles fixadas através de cola ao aro do instrumento.4
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 De seguida afirma, que Sachs na obra The History of Musical Instruments (p.33), 

denomina pandeiro os instrumentos uni e bimembranofones. Fazendo apenas distinção 

dos tambores xamânicos.  

 A palavra pandeiro é hoje a designação genérica para todas as espécies deste 

género; adufe é apenas o pandeiro quadrangular bimembranofone; pandeireta é um 

pandeiro redondo, unimembranofone, com soalhas exteriores, e menor em tamanho, 

qualidade e funções. (Veiga de Oliveira, 1966, p. 268) 

 O adufe é considerado um instrumento antigo, primitivo e pouco evoluído no seu 

formato, de construção tosca, produto de natureza manual de um contexto rural (Veiga de 

Oliveira, 1966, p.268). 

 Sobre a construção do instrumento, Veiga de Oliveira diz: 

 ...o aro é composto de quatro réguas postas de cutelo , entalhadas no cantos, 5

formando um caixilho que faz de estreita caixa de ressonância (p.269).  

 Segundo o mesmo autor as madeiras utilizadas são as existentes na região 

(fabrico local) ou pinho (nas oficinas). Quanto às dimensões do instrumento, Oliveira 

escreve que os adufes beirões são maiores que os pandeiros mirandeses. De dimensões 

variáveis, consoante as tábuas disponíveis, oscilam entre os 40 e 45 cm (adufes), os 35 a 

40 cm de lado (pandeiros alentejano) e não atingem os 35cm no pandeiro transmontano. 

Existem igualmente adufes mais pequenos, para crianças, com menos de 20cm de lado . 6

A largura das tábuas é maioritariamente 5 cm, existindo mais largos ou mais estreitos.  Os 

adufes beirões e alentejanos são quadrados e os pandeiros do norte do país são de 

formas variáveis, rectangulares e losangulares.  As peles ("samarras") utilizadas, segundo 

Veiga de Oliveira (1966. p.269), são de cabra, ovelha ou borrego, aplicadas como nos 

 Durante o trabalho de campo, encontrámos pelo menos três formas de construir a estrutura do instrumento: primeira, com as armas 5

em bisel (adufe triangular), segunda, com duas tábuas paralelas e duas pregadas nos topos e, terceira, com as extremidades de cada 
tábua sobreposta na seguinte. Vide Capítulo 2.

 Vide em Anexos - Entrevista com José Relvas.6
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tambores, isto é, molhadas, cobrindo completamente o caixilho. Excepcionalmente, usar-

se-ia também pele de cão. As peles são cozidas uma à outra, com um ponto largo . Se a 7

pele for suficientemente grande é dobrada e cozida de forma a fechar o caixilho lá dentro. 

Veiga de Oliveira, refere a existência de fios cruzados no interior, com o objectivo de 

diminuir o vão  do caixilho (1966: p.270). Nos pandeiros transmontanos os fios, são 8

dispostos como uma rede. Nos beirões, aparece apenas uma cruz de fios em cada face 

 ... ora de canto a canto, ora de meio a meio; em ambos os casos, muitas vezes, um 

fio único, dando a volta ao caixilho, reforça as duas faces, marcando a pele, em relevo, 

sobre as réguas de madeira; não raro, sobretudo mais modernamente, não se usa mesmo 

nenhum fio de reforço (p.270). 

 Quanto a dispositivos que visam enriquecer o som da pele percutida com as mãos 

podemos ter como soalhas interiores, segundo Veiga de Oliveira: feijões, areias, 

pedrinhas (Trás-os-Montes), sementes, areias, cápsulas de refrigerantes (vulgo, caricas 

ou sameiras), soltas ou furadas e suspensas através de um fio na estrutura; bordões, 

cordas de tripa de ovelha que são aplicadas em contacto com a pele de um lado ao outro 

da do instrumento. Menos comum, é a utilização de uma mola metálica, que existe num 

pandeiro hexagonal de Duas Igrejas (Miranda do Douro) e guizos, dentro da caixa ou nos 

cantos exteriores. Veiga de Oliveira fala ainda de uma aselha de corda nos pandeiros de 

Fornos, que facilitaria o suporte do instrumento enquanto se toca. Os adufes beirões têm 

sempre borlas ou "polretas", ou "maravalhas", de trapos ou de lã, nos cantos, e mais 

raramente a meio, de cada lado; e por vezes, num deles, uma pegadeira ou fita de lã 

entrelaçada, ornamentada com outra polreta, por onde se pendura o adufe em casa; os 

 A expressão "ponto largo" não é clara. pode observar-se costuras de diferentes tamanhos, por exemplo, entre os adufes que 7

aparecem nas recolhas de Giacometti e os encontrados actualmente. Vide Capítulo 2. 

 Pensamos que o objectivo destes fios não é diminuir o vão, isto é, aumentar resistência do caixilho à tensão da pele, é antes 8

servirem de bordões ou suspenderem as soalhas ou guizos . Uma vez que a pele e os fios fazem uma tensão direccionada ao centro 
do adufe. Vide em Anexos "Sentido de Tensão da Pele”.
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construtores de Idanha põem-lhe, além disso, em alguns casos, uma fita em ziguezague 

que recobre a costura das peles . (Veiga de Oliveira, 1966, p.272)  9

 Para este autor, na época em que realizou o seu trabalho, os adufes em Idanha 

são construídos por uma indústria caseira rudimentar, mas especializada, garantindo uma 

fonte alternativa de rendimentos, normalmente albardeiros de profissão. O pico do 

negócio dos adufes acontece por alturas da Senhora do Almurtão e da Senhora da Póvoa. 

Estas indústrias familiares também fornecem o comércio na Covilhã (p.272). Conclui que 

independentemente da sua origem etno-histórica, que é um instrumento de regiões 

pastoris - esta actividade fornece as peles necessárias desde tempos imemoriais -, 

estabelecendo um paralelo entre o tambor, essencialmente colectivo, e o adufe, de 

carácter exclusivamente individual (Veiga de Oliveira, 1966, p.276). 

 Alvarez, no Dicionário de la Música Española e Hispanoamericana (vol.1, 1999, p.

81), afirma que o adufe é um instrumento de origem semita, introduzido na península 

ibérica aquando das invasões árabes. Consistia num instrumento de madeira, tambor de 

marco, com duas peles de cabra. No seu interior suspendiam-se soalhas, guizos e 

campainhas para amplificar a ressonância, em cordas de tripa dispostas de canto a canto 

do instrumento. 

 Castelo-Branco (Gaarland, 2000), no seu artigo Portugal, afirma que 

 Other styles and instruments were molded through Portugal´s encounters with non-

European peoples (Castelo Branco 1997a). The adufe (a square frame drum, adapted 

form the Northe African duff...)... The adufe is square, with two skins and interior metal 

jingles. Each side of the frame is about 45 centimeters long. This instrument is played 

exclusively by women, who hold it with the thumbs of both hands and the index finger of 

the left hand, leaving the remaining fingers free for playing the instrument. (p.577) 

 Vide 2.2.2. Técnica e construção na filmografia de Michel Giacometti (Anos 60, séc. XX), p. 96.9
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 Na The New Grove Dictionary of Music and Musicians, não existe uma entrada 

sobre o Adufe, no entanto, este aparece citado na entrada daff: The instrument probably 

travelled to South Asia in the 12th century (daph) and, to Iberia and Latin America (adufe). 

(2001. vol. 6, p.832)  

 Henrique, na obra Acústica Musical (1ª edição, 2002), define o adufe, igualmente, 

como pandeiro bimembranofone quadrangular, de origem muçulmana e cujo uso é 

marioritariamente feminino. Usa a terminologia “tambores de caixilho” para traduzir a 

expressão inglesa: frame drums.  

 ...isto é membranofones (uni ou bimembranofones) em que as peles tensas estão 

presas sobre um caixilho (como o adufe) ou sobre um aro (como a pandeireta ou o 

bodhrán). Neste tipo de membranofones, a única hipótese de variar a tensão  da pele é 10

pressioná-la directamente com a mão (p.493). 

 Na página 494 da obra supra citada, apresenta dois gráficos: uma representação 

temporal e uma representação espectral, de um adufe construído em Idanha-a-Nova, com 

39,9cm por 5,5cm. O som do adufe é, conclui, muito amortecido (0,25 segundos), de 

amplitude pequena, aperiódico e de altura indefinida.  

 Henrique (2004), na obra Instrumentos Musicais, classifica o adufe como um 

pandeiro quandrangular bimembranofone, sendo a sua designação "adufe" na Beira 

Baixa, "pandeiro" em Trás-os-Montes e variando entre um e outro, consoante a região, no 

Alentejo. (p.79) 

 O adufe beirão tem 40 a 45 cm de lado e o pandeiro alentejano 35 a 40cm, 

enquanto que o transmontano não ultrapassa os 35cm. O adufe é feito com quatro réguas 

de madeira, normalmente com cerca de 5 cm de largura, que formam um caixilho. As 

peles (denominadas samarras) são de cabra, ovelha, borrego ou cão. Entre elas passam 

fios, geralmente cruzados. No interior existem normalmente elementos cuja sonoridade se 

 Tal como em Veiga de Oliveira, não há referência aos sistemas de tensão da pele, que se podem encontrar nos frame drums 10

actuais.
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vai juntar à da percussão das peles: feijões, areia, pedrinhas, cordas de tripa, soalhas 

(muitas vezes feitas de sameiras) soltas ou presas por arames ou fios, deslizando de um 

lado para o outro, guizos, etc. Os adufes, de construção e decoração mais cuidada que os 

pandeiros transmontanos, são normalmente feitos por albardeiros de profissão, nas 

localidades de Idanha e Rosmaninhal. Antes de tocar é costume pôr o adufe ao sol para 

secar as peles, o que melhora a sonoridade. (p.80; vide também Oliveira, 1966. p.274). 

 We made the drums, segundo Cohen, é uma afirmação constante na região de 

Idanha. Para esta investigadora, as mulheres têm um papel central no processo 

construtivo - apesar de em alguns casos a estrutura de madeira ser construída pelos 

maridos -, sendo responsáveis pelo laborioso processo de tratamento das peles e da sua 

aplicação. São também as mulheres que aplicam os bordões de tripa e as soalhas 

interiores, de forma a dar mais consistência ao adufe e enriquecer o som. (Cohen, 2008. 

p.106) Mais raramente, os homens podem ser responsáveis por todo o processo 

construtivo como são os casos dos artesãos José Relvas de Idanha-a-Nova e Paulo 

Meirinhos de Miranda do Douro. 

Em Portugal e Espanha, a pele do pandeiro está associada simbolicamente à 

sexualidade, como se pode ver em algumas letras. O termo pandero também tem o 

significado de rabo da mulher . (Cohen, 2008. p.105) 11

 As decorações são igualmente uma forma de expressão das mulheres, podendo 

ser de muito simples (ou até sem decoração) até bem elaborados com "assinaturas" 

através de detalhes particulares. Na Extremadura (Espanha) os pandeiros são pintados, 

existindo exemplos de poemas pintados nas peles ou palavras devocionais. (Cohen, 

2008) 

 Em Vimioso (Trás-os-Montes),  a construção de pandeiros está intimamente ligada  

aos Cripto-Judeus, uma vez que estes tinham como profissão, entre outras, o tratamento 

 Por outro lado, o seu antepassado duff, estaria associado ao sexo ilícito e à dança. (Morris, The New Grove Dictionary of Music and 11

Musicians, p.833)
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e a venda de peles. No séc. XVI, um censo realizado em Lisboa, registou 40 mulheres 

que viviam da manufactura de adufes ou da costura das peles. (Cohen, 2008, p.105; 

Lorenzo Arribas, 2003. p.445). 

 Para Woodson (2009), o adufe é um instrumento quadrado ou rectangular, de 12 a 

22 polegadas de lado por 1 ou 2 polegadas de largura. Os materiais usados na sua 

construção são o pinho (para as armas) e duas peles de cabra, cosidas uma à outra ou 

pregadas ao caixilho. As soalhas interiores (guizos, sementes, cápsulas, um bordão de 

tripa ou pequenos pedaços de metal), colocadas antes de se coserem as peles, vibram 

consoante se percute ou agita o instrumento. (p. 13) 

 Soeiro de Carvalho (2010), na entrada Adufe, na Enciclopédia da Música em 

Portugal no séc. XX, define-o igualmente como: 

 Instrumento musical bimembranofone, de forma quadrada, com soalhas ou outros 

objectos percussivos no interior. A sua armação (as "armas") é construída em pinho ou 

ocasionalmente noutros tipos de madeira; a membrana é de pele de ovelha ou borrego, 

pontualmente de cabra . Na região de Idanha-a-Nova fabrica-se em quantidade para o 12

uso nas romarias, ranchos folclóricos e para venda aos turistas. (p.12-13, 1º vol.) 

 Following the Hornbostel-Sachs categorization system, these instruments can be 

largely classified as membranophones because they produce sound by vibrations of a 

stretched membrane. Their further identification as frame drums in this system is based on 

the depth of their shell, wich for the round drums is equal to or less than the radius of the 

membrane, and for the square drum, is half or less than the total extension of the drum 

head. (Molina, 2010. p15) 

 Pinho (2011), refere a existência de dois construtores de adufes em Penha Garcia: 

Mari´Lourença (aprendeu a construir com a sua mãe) e Manuel Andrade (autodidacta).  

 José Relvas só constrói com pele de cabra. Vide 2.1.1. Adufe quadrado artesanal. p. 83. 12
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 ... em primeiro lugar curtem-se as peles de ovelha, com urina humana ou produtos 

químicos industriais (o que pode levar uns 8 a 10 dias no Verão e até três semanas no 

Inverno); depois de saído o pêlo, as peles são várias vezes lavadas com lixívia, água e 

detergentes, e desinfectadas com álcool; são finalmente esticadas e alinhavadas com 

pregos sobre um caixilho quadrado de madeira de pinho (a armação ou, no plural, as 

armas, ares ou aros) com 30 a 40 cm de lado (por vezes, mais) e entre 5 a 6 cm de 

largura; depois de alinhavadas as membranas são cosidas uma à outra com guita; o 

adufe é finalmente decorado; nos lados, com fitas coloridas que cobrem a costura das 

peles, e nos cantos, com maravalhas. No interior, são ainda normalmente colocadas 

pequenas soalhas que deslizam por dois fios ou arames presos aos lados da armação. 

(Pinho, 2011. p.180-181) 

Localização geográfica 

Segundo Veiga de Oliveira: 

  ...encontram-se entre nós , hoje [1966], exclusivamente na faixa oriental do País, 

desde a Lomba de Vinhais no alto de Trás-os-Montes, até ao rio Douro, e de terras da 

Guarda até ao Baixo Alentejo – ou seja, nas áreas pastoris portuguesas por excelência -, 

onde eram, até não há muito tempo, extremamente correntes, continuando a sê-lo em 

algumas partes, nomeadamente na Beira Baixa, de que se podem mesmo considerar o 

instrumento característico.  (Oliveira, 1966. p. 268) 

 Na mesma página, na nota de rodapé 492, faz referência a Francisco Manuel 

Alves, nas suas Memorias IX, (p. 240), pelas festas de canonização de S. Francisco 

Xavier, a existência de uma competição de música e dança populares (danças, cantos e 

instrumentos de percussão entre as Folias de Vila Real e de Bragança), tendo a primeira 

vencido a parte respeitante a pandeiro e vozes. Mais refere que a zona de excelência e 

de maior vitalidade dos pandeiros é na Beira Baixa, bem como na região de Portalegre e 
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Santa Eulália, existindo de forma residual na serra de Alvelos, Proença-a-Nova, Sertã, e 

no Alentejo (até ao sul de Beja). Não é, no entanto, explícito a que tipo de pandeiros se 

refere - bimembranofones ou unimembranofones. Oliveira, afirmava em 1966, que o Adufe 

é um instrumento fundamental na região da Beira Baixa, usado no acompanhamento dos 

cantares profanos da região (festivos, danças e canções de trabalho) e religiosos (de 

romaria e religiosos; "alvíssaras" da Páscoa e  Senhora do Almurtão e da Póvoa, são dos 

mais emblemáticos). Pela sua utilização festiva, considera-o com origem na música 

profana. No Alentejo e em Trás-os-Montes o pandeiro quadrangular é usado sobretudo 

em ambiente festivo. Em Trás-os-Montes acompanha danças e cantares da tradição local, 

no Alentejo as festividades dos santos do Verão. No distrito de Castelo Branco, o adufe 
continua a ser um instrumento presente, estando no resto das regiões em vias de 

extinção. Em Trás-os-Montes (Vinhais e Duas Igrejas), é utilizado novamente no rancho 

folclórico. Em Freixo de Espada à Cinta é usado nas escolas acompanhando danças e 

cantigas incaracterísticas. No Sul do País, Elvas e Santa Eulália, o adufe mantém-se nas 

casas de muitas mulheres (Oliveira, 1966. p.269). (vide PINHO, 2011. p. 210. Mapa das 

regiões onde o adufe está presente, segundo Oliveira).  

 O pandeiro bimembranofone aparece também como instrumento feminino em 

Espanha: Astorga, Leão, Astúrias (sobretudo na região fronteiriça com o norte de Trás-os-

Montes); e, sendo em Ourense, na Galiza,  acompanhando gaitas, bombos e tamboris, 

pandeiretas e conchas, mas aqui tocado por homens. O pandeiro quadrangular tem um 

correspondente no Norte de África, denomindado deff ou doff. Oliveira afirma que é um 

instrumento feminino (contrariarmente a esta afirmação, encontramo-lo como instrumento 

tocado por homens nesta região em particular, vide COHEN, 2004), tocado em 

"orquestra", segurando-se do mesmo modo que na Beira Baixa (Ver Nota de rodapé p. 

275) utilizado para acompanhar a dança e o canto populares. No Brasil, aparece como 

instrumento usado nas Folias do Espírito Santo, nas Pastorais e Ranchos dos Reis (ver 

CASCUDO, L. da Câmara. Dicionário de Folclore Brasileiro, s/v. Adufe) e noutras 
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ocasiões festivas (S. Paulo). Os autores brasileiros defendem que se trata de um 

instrumento de origem africana, trazido por portugueses. (Oliveira, 1966. p.275). 

 O adufe, sendo de origem semita, encontra-se difundido amplamente desde a Ásia 

Central e Meridional, Próximo Oriente, Norte de África, sul da Europa e América Latina. 

(Alvarez, 1999. p.81) 

 Henrique em 2004, identifica Trás-os-Montes, Alentejo e Beira Baixa como regiões 

onde se pode encontrar o adufe (p.79).  

 García, identifica El Rebollar, Peñaparda, Salamanca, El Aceuchal (Badajoz), 

Berzocana (Cáceres), Astúrias, Galiza, montanhas a norte de León, o vale de Urgell 

(Lleida), algumas partes de França, do México e Portugal (Guarda, Baixo Alentejo, Beira, 

Trás-os-Montes, Castelo Branco), como regiões onde podemos encontrar os pandeiros 

quadrangulares. (García, 2006).  

 Woodson, afirma que a rabeca chuleira e o adufe, graças à sua facilidade de 

transporte, eram instrumentos que os marinheiros transportaram nas suas viagens. Para 

Woodson, o adufe foi introduzido em Portugal e Espanha, no ano de 700, trazido pelos 

mouros do Norte de África, podendo ser encontrado principalmente em três regiões: 

Alentejo, Trás-os-Montes e Beira Baixa. (Woodson, 2009. p.13) 

 Verifica-se hoje o seu uso corrente na Beira Interior, mas também em Trás-os-

Montes - em geral, um instrumento de dimensões mais reduzidas. (Carvalho, 2010. p.12) 

 Cohen (2008) afirma que os pandeiros quadrangulares estavam muito mais 

difundidos na Península Ibérica na Idade Média do que hoje em dia, aparecendo e sendo 

tocado dentro das três religiões abraâmicas. O pandeiro quadrangular, tocado de forma 

tradicional, encontra-se hoje em dia nas zonas fronteiriças de Portugal (no nordeste de 

Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa e Alentejo) e Espanha (Galiza, no sul de 

Salamanca, na região de León e Astúrias, residualmente na Extremadura e na parte norte 
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de Huelva). Eram também tocados, até há algumas décadas atrás, em Lleida e Tarragona 

(na Catalunha). (Cohen, 2008. p.96).   

  

 Formas do instrumento 

 Segundo Oliveira (1966), as formas predominantes nos pandeiros 

bimembranofones são quadrangulares e losangulares. Existem igualmente redondos, 

triangulares e hexagonais, mais raros, dispersos geograficamente e segundo o autor sem 

qualquer particularidade acústica que os tornem especiais. São, isso sim, visualmente 

atraentes e variações da forma quadrangular . 13

 O termo adufe, em árabe, designava instrumentos quadrangulares, rectangulares, 

octogonais e hexagonais, bem como instrumentos redondos. A partir do séc. X, adufe 

passou a designar apenas os frame drums quadrangulares em território hispânico. O 

redondo era denominado pandero. (Alvarez, 1999. p.81)  

 Segundo Morris (2001), o seu antepassado arábico duff, poderia ser também 

quadrangular, rectangular ou octogonal. Este tipo de formas angulares, aparece 

mencionada em diversos escritos do séc. X ( particularmente o tratado egípcio Kash al-

ghumum), mantém-se em Marrocos, Argélia e na Arábia Saudita, com o nome de ulba.  

 Podem existir várias formas de pandeiros bimembranofones: romboide, 

quadrangular, hexagonal, rectangular e triangular. Este último uma adaptação do pandeiro 

quadrangular, no sentido de reduzir o incómodo e o cansaço de o tocar de pé e de o 

segurar com os braços. Reduzindo os lados, torna a forma de pegar menos cansativa 

(García, 2006).  

 Vide também, na op. cit, a nota de rodapé 493, sobre pandeiros redondos. 13
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 Acoustic research demonstrates that the reflection of wave patterns tends to be 

better with round membranes than with other shapes, including square membranes. 

(Molina, 2010, p.131.)   14

 Os modelos redondos têm mais ressonância, altura mais definida e mais sustain do 

que outros. Sendo unimembranofone a ressonância ainda é maior, uma vez que o ar pode 

vibrar livremente. Por outro lado, os adufes ou os pandeiros quadrados, por serem 

bimembranofones não permitem esta vibração, uma vez que a vibração do ar se encontra 

confinada entre as peles. A diferença de tensão comum entre as duas peles, produz um 

som com altura pouco definida e com rápido decay. Apesar de diferentes, os frame drums 

redondos e quadrangulares, coexistiram historicamente, o que significa que lhes era 

reconhecida importância pela suas particularidades sonoras. (Molina, 2010, p.131-132)  

 Resonators such as jingles, bells, or snares were added to some instruments to 

increase their resonance, and therefore also their volume. (Molina, 2010, p.128) 

 Ainda segundo Molina, as soalhas servem também para diminuir a percepção da 

altura do som do instrumento e definir o início do ataque de cada golpe, gerando um som 

mais complexo. A altura do aro nos frame drums unimembranofones não é relevante, pois 

este tem simplesmente o papel de fixar a pele, contudo nos adufes a altura tem outra 

relevância uma vez que representa maior quantidade de ar no interior, logo maior 

potencial sonoro. Nas fontes medievais os adufes ou pandeiros quadrados representados 

na iconografia medieval sugerem uma altura de 1 a 2,5 polegadas e um comprimento de 

10 a 15 polegadas. (Molina, 2010, p.129-132)  

 "... dentro tienen muchas cuerdas, y ellas cascavelillos y campanillas que hacen 

resonar el instrumento, como si fuesen muchos". (Cobarruvias, Tesoro de la Lengua, p.

850. Madrid, 1611; Molina, 2010, p.144) 

  

14 op. cit. Capítulo V, Reconstruction of the Sound Color of Medieval Iberian Frame Drums: A Study of their Structures and Materials. 
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 Uso e Técnica  

 Oliveira (1966), afirma que o uso dos pandeiros bimembranofones é reservado às 

mulheres, que se trata de um instrumento “feminino”, ressalvando a existência de 

excepções, inclusive no contexto tradicional das romarias e cantigas de adufe . Cada 15

mulher possui o seu instrumento que o usa em grupo para acompanhar o canto. A posição 

na qual se segura o adufe varia igualmente consoante a região, na Beira Baixa, as 

mulheres seguram-no ...bastante alto, em frente da cara, com um canto para cima, 

segurando-o, por um lado, entre as pontas do polegar e do indicador esquerdo sobre as 

peles de cada face, sem encostar o resto da mão, e mais a meio do aro, e apoiando-o do 

outro lado contra o polegar da mão direita sobre o aro, mais perto do canto de cima, e 

batem em seguida a pele da face oposta à que está virada para a cara com os demais 

dedos em ambas as mãos, os três mais pequenos da esquerda abertos e direitos, sempre 

no mesmo ponto da pele, e na maioria dos casos, numa cadência regular, que se combina 

com a cadência dos da mão direita, diversificando-a (p.274).  

 Veiga de Oliveira, descreve dois tipos de golpe: primeiro, seco, percute-se a pele 

junto ao aro, perto do polegar; segundo, mais para dentro na pele, com os dedos 

afastados, mais difuso.  

 Refere ainda, outras formas distintas de tocar o adufe. No Alentejo, seguram o 

adufe com a mão direita (entre o polegar e o indicador), sendo a mão mais livre a 

esquerda, percutindo com os três dedos da mão direita e os quatro dedos da esquerda (p.

274) . Em Trás-os-Montes, segundo o mesmo autor, tocar-se-á de várias maneiras. Uma 16

delas, podemos ver na figura 293, da obra citada, uma senhora de Freixo de Espada à 

Cinta, em 1962, toca o pandeiro quase na horizontal, com um canto para frente, 

segurando-o com a mão esquerda, junto o canto próximo de si e apoiando-o com o 

 Seria interessante perceber como seria noutros contextos ou integrado noutras formações instrumentais, como por exemplo: 15
acompanhando o acordeão, um dueto tantas vezes referido durante o trabalho de campo (2012).

 A técnica parece-nos a mesma, mas revertida, talvez por se tratar de um canhoto.16
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polegar da direita, no canto mais perto desta. Em Moimenta de Vinhais, a forma de tocar 

será como na Beira. Contudo, destaca uma senhora que abafava ou soltava 

intencionalmente a pele enquanto tocava, utilizando para isso os dedos da mão esquerda, 

enquanto a direita comandava o ritmo. Em Vilarinho da Cova da Lua, o pandeiro é 

sustentado apenas com a mão esquerda, em baixo, tocando-se com a direita (p.274). Em 

Fornos, seguram o pandeiro através da aselha de corda, que torcem de forma a prender 

melhor. Fixado o pandeiro entre os polegares esquerdo e direito, com o instrumento 

quase na horizontal, percutem-no de baixo para cima. 

 O Arcipreste de Hita, na sua famosa passagem sobre instrumentos musicais, não 

indica, nesta categoria, senão o "panderete com sonajas de azofar", que é certamente um 

unimembranofone. Mas trata-se aqui possivelmente apenas de instrumentos jogralescos e 

palacianos, e o adufe era certamente do povo. (Veiga de Oliveira, 1966, p.268) 

 Para Veiga de Oliveira, o adufe está profundamente ligado às antigas formas 

musicais regionais, particularmente da Beira Baixa, acompanhando o canto de uma forma 

que é ritmicamente impossível para outros instrumentos. No séc. XVI, o pandeiro 

quadrangular (juntamente com castanholas), era usado no acompanhamento de cantares 

romancísticos, coreografados ou não, de carácter popular ou cortesão (através do uso da 

vihuela, instrumento palaciano por excelência em Espanha, durante este século). Esta 

prática veio decaindo, mantendo-se durante mais tempo nas regiões das Astúrias e 

Galiza. Na região da Catalunha (região de Llérida), os pandeiros quadrangulares eram 

também usados popularmente na liturgia, tocados pelas mordomas ou cantadeiras 

contratadas durante o período festivo. Destacam-se por não terem soalhas e serem 

pintados com alusões ao patrono da respectiva localidade. Era tocado apoiando um dos 

cantos no ventre, percutindo-se com ambas as mãos, acompanhando o canto. (Veiga de 

Oliveira, 1966, p.268).  

 Tanto os adufes como os pandeiros são normalmente tocados por mulheres, 

usados para acompanhar o canto e a dança. São tocados em várias posições, mas a 
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mais característica é a da Beira Baixa, onde a execução é muito cuidada: segura-se entre 

o polegar e o indicador bem alto em frente à cara, ficando um canto para cima, e percute-

se com os restantes dedos. (Henrique, 2004) 

 Woodson (2009) descreve a técnica da seguinte forma:  

 O adufe é seguro entre os polegares das duas mãos e toca-se com dois golpes 

distintos: com a mão toda, de ressalto rápido na pele, produzindo um som grave; e, um 

slap, realizado com todos os dedos da mão, abafando a pele, produzindo um som agudo. 

Na versão  espanhola, pode tocar-se sentado, com uma baqueta na mão direita. Por 

vezes, os percussionistas praticam os ritmos com palmas, como na tradição berbere, 

onde o ritmo percutido desta forma é a sua realização por excelência. (tradução livre, p.

14). 

 Para o autor, a música e os ritmos bérberes do Norte de África são a base de 

muitos dos ritmos portugueses. Os ritmos base do adufe são: ritmo de passo (de 4 ou 8 

tempos, low low high high) e o ritmo de roda (de 3 ou 6 tempos, low low high) . Podem 17

ser tocados com diferentes tempi.  

  Carvalho (2010), na Enciclopédia da Música em Portugal no séc. XX, p.12) 

escreve: Também designado pandeiro, é suportado pelas duas mãos e a sua técnica de 

execução inclui movimentos de percussão e de abafamento da membrana. Enquanto que 

na Beira Interior é tocado na posição vertical, em Trás-os-Montes é suportado numa 

posição oblíqua. 

 Na Beira Interior é tocado pelas mulheres, com diversos padrões rítmicos, para 

acompanhar as cantigas de romaria, nomeadamente nas diversas romarias às "santas" 

que ocorrem nos concelhos de Penamacor e Idanha-a-Nova: Senhora da Azenha, do 

Almurtão, da Póvoa, entre outras.  É utilizado por ranchos folclóricos dos distritos de 

Castelo Branco e da Guarda, constituindo um elemento distintivo da região. Em Trás-os-

 Durante o trabalho de campo, apenas em Monsanto, ouvimos os termos roda e passo. Nos outros lugares, os ritmos são 17

designados consoante a música que acompanham. 
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Montes o seu uso diminuiu, verificando-se nos "cantos de pandeiro", executados por 

mulheres idosas (na Freguesia de Fornos, por exemplo) no concelho de Freixo de Espada 

à Cinta. O adufe foi introduzido na música popular portuguesa por José Afonso no disco 

Cantares de Andarilho (1968): na canção Senhora do Almurtão , o instrumento é 18

simulado pelo batimento da mão na caixa de ressonância da viola. Posteriormente, vários 

grupos urbanos de recriação (Vai de Roda em 1983, por exemplo) incluíram o adufe no 

instrumental tradicional português a que recorreram, sendo tocado por homens. Em 1980, 

foi admitido na liturgia católica em paróquias da diocese de Castelo Branco. 

  

 Neste artigo de Carvalho, o projecto Aduf, de José Salgueiro, é equivocamente 

datado de 1999 (o projecto foi realizado para a Expo 98, vide http://www.adufmusica.net/), 

capitalizou o potencial cénico do adufe, ao utilizar em palco adufes de grandes 

dimensões  (ver também, Cohen, 2004, 2008), explorando novas sonoridades através do 19

uso de baquetas nas peles. (Carvalho, 2010) 

 Cohen, no seu artigo "This Drum I Play": Women and Square Frame Drums in 

Portugal and Spain (2008), foca-se nos pandeiros quadrangulares  ibéricos e no seu papel 

nos contexto secular, religioso e ritualístico da vida. É igualmente um estudo sobre a 

forma como as canções cantadas pelas mulheres, acompanhadas com o adufe, reflectem 

a sua interioridade: pensamentos, preocupações e circunstâncias. Aborda ainda algumas 

inovações que vão surgindo, como por exemplo, o papel emergente dos homens nesta 

tradição e a reacção das mulheres a este facto.  

 The Iberian double-skinned square drum, know as adufe (...) is played almost 

exclusively by women, and is a legacy from the medieval period. (Cohen, 2008) 

 Vide em Anexos - Entrevista com Rui Vaz.18

 A última versão dos adufões construída por Miguel Ralha, na Missom (Porto), dispunha já de sistema de tensão das peles.19
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 A mesma investigadora, que realizou um exaustivo trabalho de campo entre 1996 e 

2007, refere que a documentação existente (arquitectura, literatura e iconografia) acerca 

da Idade Média ibérica, nos diz que os pandeiros quadrangulares são sobretudo um 

instrumento feminino, usado para acompanhar o canto, normalmente em grupo e em 

uníssono.  

 Over the years I have noticed that recent changes in performance practice have in 

some cases altered the musical essence of the repertoire and women´s role in it.  

 Actualmente, as adufeiras do meio tradicional são na maioria já pessoas idosas, 

havendo muito poucas jovens interessadas nas cantigas de adufe tradicionais. No 

entanto, segundo Cohen esta tendência parece estar a mudar. (2008, p. 97) 

 As a women´s instrument, the adufe serves as an artistic outlet for women, and has 

historical associations with religion, ritual, agriculture, fertility and sexual symbolism. 

(Cohen, 2008, p.97) 

 Na Beira Baixa, as adufeiras têm um papel preponderante na tradição das festas 

religiosas, romarias do adufe. Cabe-lhes tocar e cantar, nas peregrinações locais e nas 

procissões religiosas, porém com restrições quanto a tocar dentro da igreja. Em 1970, as 

adufeiras foram autorizadas a cantar dentro da Igreja, na festa da Senhora do Almurtão. 

(Cohen, 2008. p.99)  

 While Iberian women´s active participation and strenght are required for these ritual 

occasions, men still control their participation in them at least partially, perpetuating a 

centuries-old ambivalence toward women´s drumming and singing. (Cohen 2008, p.101) 

 Tocar adufe é uma acção fisicamente exigente, requer força e resistência, duas 

qualidades que se encontram nas mulheres agricultoras/adufeiras do meio rural. (Cohen, 

2008. p.101). 

 Tradition transmission from older to younger women is increasingly rare. (Cohen, 

2008. p.108) 
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 Cohen sustenta que hoje em dia o ensino formal do adufe é muito mais comum, 

levado a cabo por músicos, homens, que aprenderam a tocar o instrumento e que o usam 

na sua prática musical ou pedagógica. O construtor José Relvas diz que existiram duas 

adufeiras que ensinavam as crianças na escola (Catana, 2003, p.129) e que algumas 

mulheres foram aprendendo pela televisão (Rodrigues, 1997). Importante para a evolução 

da transmissão oral foi o período político do Estado Novo e a criação de um folclore 

nacional e padronizado, que se traduziu, por exemplo, na criação dos ranchos folclóricos. 

A maioria das senhoras mais idosas afirma que aprendeu vendo, ouvindo e tocando com 

as mulheres mais velhas da família. Segundo Amélia Fonseca, cada mulher saberia 

quando estava pronta para tocar e cantar na Senhora do Almurtão. (Cohen, 2008, p109). 

 Molina (2010), na Introdução da obra Frame Drums in the Medieval Iberian 

Peninsula, refere que as fontes iconográficas e literárias indicam que no Mediterrâneo e 

no Médio Oriente, os frame drums eram usados, no início, em cerimónias realizadas para 

assegurar a fertilidade e a regeneração,  mais tarde, nas três religiões abraâmicas, em 

eventos religiosos e civis. (Molina, 2010, p.3) 

 Os frame drums da Península Ibérica na Idade Média eram preferencialmente 

tocados por mulheres, que consoante a sua posição e o seu papel social eram olhadas 

com desdém ou aprovação. (Molina, 2010, p.1) 

 Molina, no capítulo VI, Reconstruction the Performance Practice of Medieval Iberian 

Frame Drums , afirma que as fontes iconográficas sugerem duas formas predominantes 20

de tocar adufe: primeira, o adufe é agarrado com as duas mãos, entre os polegares e as 

palmas, com os dedos esticados sobre a pele, possibilitando dois golpes básicos (os 

dedos batem e ressaltam, permitindo a vibração da pele; e/ou, os dedos batem da mesma 

forma só que não saem da pele, abafando-a); segunda, o adufe é agarrado apenas com 

uma das mãos, entre o polegar e a palma, e apoiado no polegar da mão "livre" no aro do 

instrumento. O polegar colocado desta forma serve para segurar e como eixo do 

 op. cit.20
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movimento. Esta técnica pode ser observada, actualmente, em Portugal. A pele é 

percutida com a palma ou com os dedos, ressaltando para a pele poder vibrar. Consegue-

se golpes mais subtis ao reduzir a força com que se percute. Os golpes fortes definem o 

ritmo os mais fracos ornamentam. (Molina, 2010, p.154)  

 The exact correlation between the playing position recorded in medieval sources 

and those observed in the live traditions suggests that the medieval practice has continued 

in use to the present day. (Molina, 2010, p.154)  

 Pinho (2011), no Cancioneiro Musical de Penha Garcia, afirma que o adufe pode 

ser tocado por uma mulher a solo, em grupo de mulheres, acompanhando vozes 

masculinas - menos frequente - ou com instrumentos de outro tipo. É um instrumento 

essencialmente festivo, acompanhando cantos profanos e religiosos (cantigas de romaria, 

o Entrudo, cantigas coreográficas, Alvíssaras, S. João, entre outros). (2011, p.180) 

 Há uma busca consciente de virtuosismo, ou de ligeireza - tocar bem este 

instrumento feminino, numa região que o erigiu já em símbolo da sua cultura, é uma das 

virtudes que se exige tradicionalmente à mulher. (Pinho, 2011. p.181) 

 Actualidade em Portugal  

 Cohen (2008), afirma que o adufe é usado muitas vezes como elemento 

decorativo, especialmente em grupos que não estão relacionados geograficamente com 

as regiões onde se encontram adufes tradicionalmente. Em 1970, Zeca Afonso, músico de 

intervenção, foi buscar o adufe à tradição, fazendo com que mais tarde as pessoas que já 

tocavam adufe adaptassem a sua forma de tocar e cantar à do cantautor. Em Portugal e 

Espanha é comum ver os pandeiros serem tocados por homens, acompanhando ou não 

uma voz feminina, como é o caso do músico Eliseo Parra. Outros grupos usam o adufe 

montado num tripé, percutindo-o com baquetas e reduzindo-o a um elemento da bateria, 

como é o caso do grupo feminino Segue-me à Capela, onde o principal arranjador e 
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percussionista é um homem. (p.116). Paulo Meirinhos, construiu, em Miranda do Douro 

(Trás-os-Montes) o que ele chama de "pandeiro pneumático" . É um instrumento que 21

permite mudar a tensão da pele, através de uma câmara de ar de bicicleta. (p.111) Cohen, 

faz referência ao Adufão, afirmando que é provavelmente a maior inovação de marketing, 

criado pelo percussionista José Salgueiro, para a Expo 98 de Lisboa. Consiste no uso, em 

palco, de quatro adufes de grandes dimensões, complexamente suspensos, tocados por 

percussionistas (homens), com baquetas, de costas para o público, assemelhando-se 

esta prática aos taiko japoneses. Os adufões neste projecto partilham o palco com uma 

série de diferentes instrumentos, desde guitarras eléctricas a didgeridoo (p.112).  

 In fact, they remove the connection of the adufe to the player´s voice and body, 

which, for the women, work as an indissoluble unit (Cohen, 2008, p.112). 

 Amélia Fonseca, líder das Adufeiras de Monsanto, disse que gosta da ideia de 

novas experiências com o adufe, contudo que este deve continuar a ser um instrumento 

feminino. Mais tarde afirmou que o trabalho com o Salgueiro fez com os jovens 

admirassem o adufe e que ver os homens a tocar estava bem, desde que fosse com 

dignidade e admiração. (Cohen, 2008, p.117). 

 I feel that the "dignity and admiration" quotient is significant: young people may 

actually reject traditional playing in favour of the louder, showier innovations which relegate 

the women to a semi-museumized stage presence. (Cohen, 2008, p.117)  

 Cohen aborda neste seu artigo de forma séria e com assertivo espírito crítico a 

questão do género em relação ao adufe, em contextos tradicionais ou não, onde se 

misturam por vezes o sagrado e o profano. Sardinha afirma, baseado no seu trabalho de 

campo de mais de 20 anos, que o adufe é um instrumento de afirmação feminina. Cohen, 

ao falar desta questão com Amélia Santos, vai mais longe (talvez, no sentido oposto): 

tocar adufe e cantar é antes uma afirmação da sua força física e emocional, e de 

expressão estética. (Cohen, 2008, p.118; Sardinha s/d) 

 Vide frame drums de David Roman, em http://www.davidromandrums.com/. 21
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  They say their traditions is "dead" or "dying out", and they lament that the younger 

generation does not want to learn from them. As an ethnomusicologist, a listener and a 

musician, I find innovations interesting, and enjoy some, but as traditional-style woman 

singer I am increasingly disturbed by traditions being replaced, rather than supported or 

enriched. (Cohen 2008, p. 119) 

  

 Origem dos nomes Pandeiro e Adufe 

 Adufe - s.m pandeiro quadrangular com guizos (Do árabe ad -duff, "pandeiro") .22 23

  

 Pandeiro - s.m. Instrumento formado de aro de madeira com uma pele distendida, 

guarnecido de guizos ou soalhas, que se tange, batendo-se com a mão, com os 

cotovelos, etc. [pop] bombo de festa (do cast. pandero, "id").  24

 O nome dado aos pandeiros varia consoante a região e a zona do país. Existem 

dois que predominam: pandeiro na região de Trás-os-Montes, e, adufe na Beira Baixa. 

Para além das diferenças de nome, existem diferenças na maneira de tocar e na 

construção, sobretudo nas dimensões, os adufes tendem a ser maiores que os pandeiros 

mirandeses. Contudo, segundo Oliveira (1966), trata-se do mesmo tipo de instrumentos e 

não de famílias diferentes. Os pandeiros e os adufes são do mesmo tipo, tendo em 

comum o mesmo problema da filiação histórica.  

 E, com base principalmente em razões linguísticas, atribui-se ao adufe origem 

árabe, a partir do aduff ou daff desses povos, também em certos casos quadrangular. 

Ernesto Vieira, notando o carácter feminino do tofe hebraico, segundo os versículos do 

 A expressão árabe al-duff  é pronunciada “adufe”. A letra L não é dita. Segundo Hadji Ahmed, músico argelino, tratam-se das letras 22

do Sol e da Lua. (comunicação pessoal, 2014) 

 COSTA, J. A. e MELO, A. S. Dicionário de Língua Portuguesa, 8ª edição, Porto Editora. 1999. p.36 Porto23

 idem.24
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Êxodo (XV, 20 e 21), relaciona os nossos pandeiros com esse instrumento (que, de resto, 

na versão portuguesa da Vulgata, é designado pelo nome de adufe).  

 O tofe é um instrumento bimembranofone, exclusivamente feminino, de origem 

semita, que nos remete para a Mesopotâmia, Egipto Antigo e Arábia Pré-islâmica. Tendo 

ainda relação com os tímpanos gregos e romanos, de formato redondo. (Oliveira, 1966) 

 Adufe. Término castellano que deriva del árabe al-duff o al-daff equivalente al 

hebreo tof. (ALVAREZ, R. Dicionário de La Música Española e HispanoAmericana, 1999. 

vol 1. p. 81) 

 Actualmente, na Catalunha, continua a usar-se o termo alduf para designar os 

pandeiros quadrangulares. (Alvarez, 1999. p. 81) 

 García (2006), no seu artigo Sobre los Panderos Cuadrados, escrito no âmbito do 

Gabinete de Estudios Etnográficos, problematiza a questão da terminologia, remetendo-

nos para Sachs, História dos Instrumentos Musicais: 

 Un pandero con su forma cuadrada, rectangular o romboide, no tiene porque lllevar 

un nombre que lo identifique exclusivamente, es más, en este caso, y para diferenciarlo 

actualmente, tenemos que ponerle un adjetivo calificativo geométrico que no llevaba hasta 

tiempos recientes. 

 Curt Sachs comentaba en su História de los Instrumentos Musicales, que 

diferentes nombres no tenían porque denominar diferentes instrumentos y que diferentes 

instrumentos no tenían porque llevar diferentes nombres.  

 Para García, o nome dos instrumentos está directamente relacionado com algum 

dos materiais utilizados na sua construção, uma característica quantitativa (sitar; "si" 

significa três  e "tar" significa tripas), o que se possam parecer, uma onomatopeia do seu 

som ou uma capacidade sonora. Afirma que compreender o significado de um nome de 

um instrumento é fundamental para conhecer a sua história e desenvolvimento. "Adufe" é 

o termo para denominar um pandeiro quadrangular, rectangular ou rombóide, que se 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�36



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

conservou na Galiza e na faixa interior de Portugal (de Trás-os-Montes ao Baixo Alentejo, 

passando por Guarda e Castelo Branco), sendo Monsanto o seu lugar de excelência.  O 

prefixo "al", segundo García, indica-nos um artigo, ou seja, el-dufe. O que nos mostra que 

a palavra original em árabe seria duff. Isto leva-nos a outras palavras semelhantes, em 

árabe e noutras línguas como turco, hindu ou hebraico: duff, daff, deff, doff e tof (citando 

FRAILE, J. M., investigador e folclorista). O autor chama a atenção que a grafia e a 

fonética da mesma palavra pode variar consoante as línguas e as culturas,  devido aos 

processos de tradução e/ou transliteração. Por exemplo, a troca do d pelo t (duff, tof). 

Quanto à questão da palavra "adufe" provir de uma onomatopeia que representa o golpe 

da mão na pele, García, argumenta que isso será pouco provável. As onomatopeias são 

um património muito próprio de cada país e povo, variando de língua para língua. Por 

exemplo, o canto de um galo: em inglês: cook a doodle doo; em português: cócórócócó; 

em castelhano: quiquiriquí. Algunas onomatopeias podrían ser: pon, plin, bum, bom, poc, 

tac, toc, tiqui, pam, ton, tap, po, plof, tan... Conclui, dizendo que não conhecemos o 

significado da palavra daff através do tempo.  

  

 Como diz anteriormente, a hipótese mais forte que coloca é a relação do nome 

com a pele de que é feito o adufe, tal como outros instrumentos que estudou. A evolução 

do instrumento através do tempo, pode ter feito com que a característica que gerou o 

nome se tenha perdido, apesar do nome se manter. García, aborda também a origem 

persa da palavra "daff", citada por alguns poetas antigos, aparecendo como "dap". O que 

nos leva à questão fonética, isto é, em árabe standart não existe o fonema p, que passa a  

f, pelo processo de transliteração (de dap a daf). Afirma que existe um instrumento 

chamado dap, entre o povo uighur, que apesar de situado na China, mantém uma 

herança cultural milenar da Ásia Central. Na Malásia, o mesmo instrumento é chamado 

dup. Conclui, dap (tal como daf, aldufe ou adufe) significa pandeiro, independentemente 

da sua forma.  
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 No séc. VIII, chegavam muitos músicos persas à Península Ibérica, através dos 

Abássidas e dos Omeias, para tocar em cidades como Córdoba e Sevilha. Daí que muitos 

nomes de instrumentos e termos musicais, que ainda se usam no Norte de África, sejam 

de origem persa e não árabe. Os berberes, no séc. XIII, habitaram em largo número a 

região da Extremadura, trazendo consigo instrumentos, nomeadamente os pandeiros. 

Daff, deff, doff e duff denominam, em árabe, vários tipos de pandeiros das tribos nómadas 

do Sahara: com ou sem soalhas, de maior ou menor tamanho. O bendir é um destes 

instrumentos, que possui cordas de tripa encostadas à pele que vibram conforme se 

percute (como se usa nas caixas tradicionais). Outros nomes de instrumentos da família 

dos frame drums, que nos podem ajudar a compreender melhor a origem de pandeiro e 

adufe, são: bendhir, bandir, pandair, pandero, meze e timpanum. De origem 

provavelmente suméria, pan significa pele. Desta forma vamos de encontro à tese que 

afirma que o nome provém do material com o qual é construído. De origem suméria, 

aparece-nos também alal, balag e adapa (de 4000 a 5000 anos). Meze e Mizhar, são 

termos que aparecem há cerca de 4000 anos em antigos escritos (ver Galpin e Sachs). 

São usados para definir um pandeiro utilizado em cerimónias e rituais. Actualmente, estes 

termos ainda são utilizados no Egipto. Usa-se ainda termos como dayareh, dayira, daire, 

dareh, dahare, tur (polaco), atari (Swahili), tar (persa). (García, 2006) 

 Woodson (2009) afirma que o nome adufe vem do árabe "duff" ou "deff", que se 

usava na Idade Média para designar instrumentos quadrangular e redondos. O artigo 

árabe "al" adicionado, mais tarde, à palavra "duff" deu origem a "alduff" e posteriormente 

"aduff". Porém, na Galiza e em Trás-os-Montes o termo usado é "pandeiro". Segundo o 

autor, está relacionado com o termo persa bendayer (bendair). Estabelecendo uma 

relação fonética entre bendair e pandeiro. 
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 Carvalho (2010),  na Enciclopédia da Música em Portugal no séc. XX, p.12, 

escreve: 

 As duas designações do instrumento [adufe e pandeiro], advêm das palavras 

árabes duff (ou daf) e bendir, em uso corrente no Magrebe.  

 Cohen (2008), afirma que em Portugal se usa "pandeiro quadrado" para denominar 

este instrumento, (tal como em Espanha "pandero quadrado") e que em algumas regiões 

do país se usa, também, o antigo termo: "adufe", proveniente do árabe (al-duff) e do 

Hebreu (ha-tof). (p.96) Para a etnomusicóloga, "Pandeiro" relacionar-se-á com o termo 

latino pandura e com o arábico bendir, que não especificam a forma do instrumento, 

podendo ser redondo ou quadrado. "Pandeiro das Bruxas", é também um nome dado ao 

adufe em Trás-os-Montes. Estaria relacionado com ancestrais poderes dos frame drums 

tocados por mulheres, símbolos de fertilidade e cura. Existem histórias de bruxas que 

saem à noite a tocar panderos. (Cohen, 2008, p.99; Oliveira, 2000. p.275).  

 The term adufe, an absortion into the Romance dialects of the Arabic article-noun 

form al-duff, seems to be more commonly found in the medieval Iberian literature than its 

counterpart pandero. (Molina, 2010. p. 71)  25

 Na mesma página, Molina, refere também que é comum encontrar ainda as 

seguintes variantes: adufre, adrufe, alduf, adufle e adufo, considerando-as todas 

provenientes da mesma origem etimológica. O termo adufe associado ao pandeiro 

quadrado, na linguagem dos romances, vem da anterior utilização do duff árabe, como 

nome específico para frame drums quadrados na Península Ibérica. Duff, no contexto 

mais geral era usado para designar frame drums redondos ou quadrados, e/ou 

instrumentos desta família. Em alguns autores não-ibéricos, era utilizado um adjectivo 

para definir a forma do duff, por exemplo: duff murabba´ (pandeiro quadrado); duff 

murabba´ maghluq (pandeiro quadrado fechado) e o duff maftuh (pandeiro aberto). Esta 

utilização de adjectivos foi desaparecendo do uso corrente, talvez para tornar os nomes 

 Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula. Cap. II, 4. Terminology of the Medieval Iberian Frame Drums, p71.)25
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mais curtos. No contexto da Ibéria árabe, a popularização do termo pandero, vindo do 

árabe bandair, associado aos frame drums redondos, aponta que duff passou a ser só 

utilizado para os instrumentos angulares. (Molina, 2010, p.76).  

 Segundo Christian Poché, a evolução semântica teria sido distinta, permanecendo 

o termo duff para a forma quadrada e o termo daff para a redonda. Ao certo, apenas se 

pode confirmar que em contexto Medieval Ibérico, o termo não necessitou de ser 

caracterizado na forma para ser reconhecido como quadrado, uma vez que o termo usado 

é apenas duff, e que a sua evolução em língua romance é adufe, tal como argumenta M. 

Molina .  26

 Pandeiro quadrangular nas referências bibliográficas 

 Veiga de Oliveira (1966), salienta a imprecisão e escassez de referências literárias 

e total carência de elementos iconográficos. (Oliveira, 1966; vide, pelo contrário, Molina, 

2010) 

 Apesar de se reconhecer entre nós como um instrumento que vem da Antiguidade, 

a sua proveniência estará relacionada com as invasões árabes  na Península Ibérica 27

(Lambertini, “Portugal”, Encyclopédie de la Musique et Dictionaire du Conservatoire, 

Première Partie – Histoire de la Musique, 4 – Espagne-Portugal, p.2402).  

 Nas fontes literárias, existem existem referências ao adufe numa Cantiga de Amigo 

do séc. XIII, de Martin de Ginzo, jogral de Afonso X; Frei João Álvares, na Vida do Infante 

D. Fernando ( Ed. De Mendes dos Remédios: Chronica do Infante Santo D. Fernando. 

Coimbra, 1910, p.32), dando conta de mulheres que tocavam adufes e pandeiros 

acompanhando um gaiteiro, na Procissão a S. Jorge e a S. Cristóvão, nas comemorações 

 Vide DIAS, Music iconography in Vaso de Tavira. I Encontro Ibero-Americano de Jovens Musicólogos. Lisboa 2012. p.4)26

 Uma questão que se coloca à partida é porque é que este género de pandeiros não existe noutros territórios invadidos igualmente 27

pelos árabes.
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da batalha de Toro, segundo carta régia de D. João II, a 1 de Março de 1482; Gil Vicente, 

no séc. XVI, dá conta da existência do pandeiro entre nós, já nessa altura em decadência 

(Triunfo do Inverno, 1529). Ressalva que nestas referências as palavras pandeiro e adufe 

são imprecisas e podem gerar equívocos. O embaixador francês Philippe de Caverel, 

descreve em 1582, o "tambourinet en losengue" usado possivelmente pelos escravos em 

danças públicas. Em 1621, há referências ao adufe no Porto, na procissão do Corpus 

Christi, e na Crónica das Carmelitas, de Frei João Santana, em Lisboa, onde as mulheres 

cantavam e dançavam na oitava da Páscoa, quando iam em peregrinação à capela do 

Mosteiro do Carmo O Padre e moralista Manuel Bernardes, na obra Nova Floresta (5 

volumes, 1706 a 1728), reprova o uso do adufe nas celebrações litúrgicas, bem como de 

outros instrumentos de percussão. (Oliveira, 1966, p.268). 

 No Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián Covarrubias (Madrid, 

1611), surge o vocábulo adufre como adjectivo mourisco, remetendo para a sua origem ou 

para as comunidades que mais o utilizavam. (Alvarez, 1999. p.81) 

 García (2006), remete-nos para o trabalho de Dalila Fasla, sobre Lengua, Literatura 

e Música, Contribución al Estudio Semântico del Léxico Musical en la Lírica Castellana de 

la Baja Edad Media al Primer Renacimiento, para afirmar que não é mencionado o 

vocábulo adufe ou outro relacionado, nos textos entre o século XIV a XVI.  

 Ibn Quzman, poeta andaluz, no século XII, refere-se ao adufe da seguinte forma: 

 ...empuñad adufes, con las castañuelas... Si un pandero hubiese... 

 Calló adufe y tambor! Paróse el baile!  

 (Cohen, 2008; García Gomez 1981, p.113 e 124) 

 Denise Filios, numa perspectiva geral, aborda as Cantigas de Amigo e o 

Cancioneiro da Ajuda (séc. XIII), destacando a iconografia existente sobre mulheres a 
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tocar instrumentos de percussão. (Cohen, 2008; p.98; Filios, 2005, p.13) Os pandeiros 

quadrangulares na Península Ibérica estão associados às três religiões abraâmicas: 

Islamismo, Judaísmo e Cristianismo, sendo utilizado em rituais e momentos religiosos. 

Por exemplo, o manuscrito judeu, Haggadá de Oro, do início do século XIV (Barcelona), 

mostra-nos Myriam, e as suas companheiras, a tocar um pandeiro quadrangular, depois 

de atravessarem o Mar Vermelho (Cohen 2008, p.98; Nakess 1997). Existem ainda 

inúmeras referências literárias sobre pandeiros quadrangulares na Península Ibérica. 

Diversos poetas e escritores caracterizam-no como um instrumento tocado por mulheres, 

são exemplos disso: William Dalrymple (séc. XVIII), Domenico Laffi (séc. XVI). (Cohen 

2008, p.98). 

 Para Molina, as referências literárias mais antigas ao adufe são do século XIII 

(1275) e aparecem na General Estoria do Rei Alfonso X (Exodus 15:20): Mary and the 

others came out with their adufles in hand, dancing and singing upon the instruments. 

(Molina, 2010. p71). 

 Existe ainda, do séc. XI, uma tradução para castelhano de um livro de magia 

árabe, conhecida como Liber Picatrix, também da corte de Alfonso X, onde o adufe é visto 

como um símbolo de astrologia: 

 En el Segundo grado sobre una muggier que tiene en la mano adufle, el qui 

naççiere en el sera amador de solaz & de estrumentos & de todas as cosas pertenecen a 

alegria. (Molina, 2010; Alfonso X, Liber Picatrix, 1256? fol. 11r.; traduzido de um tratado de 

magia de Abu Maslama, de Madrid) 

 A referência ao adufe na Cantiga de Amigo do século XIII, de Martin de Ginzo, já 

citada anteriormente (ver nota de rodapé 81 da obra citada, p. 72) 

 No Livro das Besties, do frei catalão Ramon Llull (1232-1315), o adufe é 

mencionado como sendo o instrumento de um malabarista esquecido que o deixou 
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pendurado numa árvore. Com o vento o adufe ia batendo nos galhos e produzindo muito 

som. (Molina, 2010 p.72; ver também nota de rodapé 82 da mesma página) 

 No séc. XIV, a única referência ao adufe, segundo Molina, é em Fernando Ruiz de 

Sevilla, no poema Una coronación de Nuestra Señora, descrito como um "tenor" para os 

outros instrumentos. (Molina, 2010, p73).  

 No século XV, o termo adufe aparece como tradução de tympanum, em Est quatro 

dotores (Est quatro dotores: la estoria de los quatro dotores de la Santa Eglesia, 330:26; 

ver também Müller, Dicionário del Espanõl Medieval, 2: 160) (Molina 2010, p.73); é usado 

como equivalente a tof, na Bíblia Medieval Romanceada Judío-Cristiana (Molina, p. 73); 

uma tradução castelhana da bíblia hebraica por Mosé Arrangel Guadalajara, de 1422, 

inclui igualmente a expressão adufe: 

 Tomó María la propheta, hermana de Aaron, el adufe en su mano. (Molina, 2010, p.

73) 

 No final do século XV, aparece também em Vocabulario Español Latino  de Antonio 

Nebrija (Salamanca, 1495), como sinónimo de tympanum, e, em Vida do Infante D. 

Fernando, de Frei João Álvarez:  

 ... e acerca da vila estavan as molheres, que eram muitas, e cristãos, e mercadores 

jenoeses e alguns castelaãos, e judeus, todos da terra; e faziam grande alegria e tangiam 

anafis, adufes e atabaques, e diziam muitas cantatas. (Molina, 2010, p.74; Oliveira, 1966, 

p.395) 

 No início do século XVI, a expressão adufe é referida por Pedro de Alcalá 

(Granada, 1505) como tradução do arábico duff; por Alonso Madrigal (Salamanca, 

1506-1507) como equivalente de tympanum no primeiro livro de Samuel (10:5); e, por 

Andrés Bernáldez, como pandero, na Historia de los reyes católicos (1531). (Molina, 2010, 

p.74)  
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 Finally, the citation for the adufe in the Dialogo de la Lengua (1531) describes it as 

an "ugly" archaism. (Molina, 2010, p.74) 

 Molina, refere ainda outros autores e textos que mencionam o adufe, entre eles 

Alonso Fernández de Palencia e Pedro Aguado. 

 Thus, as indicated by Palencia´s Vocabulario and Aguado´s Recopilación, the adufe 

was, at least in Castilian, a term used to describe frame drums of square shape. This term 

still refers specifically to the square frame drum in modern Portugal, Brazil and Guatemala. 

(Molina, 2010, p.75).  

 Relativamente aos frame drums, independentemente da forma, podemos encontrar 

referências numa epístola do rei godo, Teodorico II (séc. V); em vários hinos visigóticos do 

século VII; e, no Etymologiarum de Isodoro de Sevilha, no séc. VII. (Molina 2010, p. 18) 

 As referências a este instrumento na literatura em Portugal remontam ao séc. XIII. 

(Carvalho (2010) 
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 Iconografia 

 Despite the wealth of iconographical and literary sources that record the use of 

frame drums in medieval Iberia, little scholarly work has been done on these instruments. 

This may be because in our melodic and harmonic-oriented modern musical culture, frame 

drums, as well as other percussion instruments, are more often than not considered to be 

rudimentary and archaic. (Molina, 2010. p.11) 

 A primeira iconografia representativa do adufe remonta ao séc. XII, é 

maioritariamente de figuras femininas, acompanhando cantos e danças, como era comum 

na sua origem e na história judaica. Depois do séc. XV as representações são bastante 

mais raras. (Alvarez, 1999. p.81) 

 García (2006), por outro lado, aponta como a primeira representação de um 

pandeiro redondo a encontrada em Catalhuk, na Anatólia (Turquia),  datada  de 5800ac. 

Refere ainda um fresco que retrata um ritual ou celebração com música e dança num 

relevo assírio, datado de 7000 ou 8000. Para este autor, esta representação iconográfica, 

bem como a persa (ver entrada Pérsia na New Grove), não são claras nem 

esclarecedoras sobre a existência de frame drums quadrangulares nesta época. Contudo 

admite que quem a viu de perto esteja correcto. Na iconografia egípcia por vezes 

aparecem também pandeiros quadrangulares com cordas do lado de fora, como bordões, 

que García relaciona com os pandeiros asturianos actuais. Na tumba de Rekhmire 

(1500ac.), se pode ver claramente um pandeiro quadrangular nas mãos de uma mulher. A 

posição de tocar é semelhante à actual. Podemos encontrar ainda uma colher de 1350ac., 

utilizada em rituais, onde uma mulher segura um pandeiro quadrangular. García faz ainda 

referência a uma gravação na rocha, do séc. VI, de uma cena de caça, em Taq-i-bostan, 

no Irão, onde se podem ver diversos músicos, um dos quais com um pandeiro 

quadrangular. Este painel actualmente no museu de Teerão, levanta algumas  dúvidas 

sobre a certeza de se tratar ou não deste tipo de instrumento, uma vez que as 
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representações de pandeiros quadrangulares no oriente são bastante raras (García, 

2006). 

 Segundo o mesmo autor, a primeira representação europeia de um pandeiro 

quadrangular, neste caso a ser percutido com uma baqueta, encontra-se em Poitiers 

(França) e é datada do século XII. 

Também do mesmo século, são as representações de pandeiros quadrangulares 

nas Astúrias e na Galiza, na Igreja de San Esteban de los Caballeros (Aramil) e Chantada 

(Lugo); e, em Toro, na igreja da Colegiata de Santa Maria (Zamora). 

Já do século XIII, García faz referência ao grupo de músicos que aparece na Bíblia 

dos Cruzados (1250), onde um deles se destaca, segurando bem alto o que parece ser 

um pandeiro quadrangular; e, à representação existente na Igreja de Yermo (Cantabria), 

datada de 1203.  

Na iconografia existente o pandeiro aparece quase sempre nas mãos de uma 

mulher. Este instrumento aparece também, no Sintagma Musicum de Michael Praetoris, 

editado em 1619, com o nome de pandeiro moscovita. (García, 2006) 

  

Na Sala di Amore e Psiche, do Palazzo del Te, em Mantova, numa pintura de Giulio 

Romano (1449-1546) podemos ver músicos tocando uma charamela, adufe e pratos 

(1526-1528) .  28

Arias (2009) defende que as primeiras representações de frame drums aparecem 

na Mesopotâmia, há cerca de 6000 anos, não querendo isto dizer que esta seja a sua 

origem. Seguindo a linha de Curt Sachs, refere as relações entre o povo sumério e o 

Antigo Egipto, na difusão destes instrumentos, em forma de grandes frame drums durante 

o Antigo Império (2700-2200AC). A evolução dos instrumentos fez com que estes fossem 

 Tomámos conhecimento através de uma imagem enviada via email por João Mateus. 28
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progressivamente reduzidos, sendo que no Império Novo (1550-1070AC) eram bastante 

mais pequenos e abundantes, com o nome de teben. Um instrumento só tocado por 

mulheres, símbolo protector das parturientes e dos recém-nascidos. (p.189) 

 The widespread use of round and square frame drums in the Iberian Peninsula 

during the High and Late Middle Ages is attested by a considerable number of depictions 

created between the tenth and the fifteen centuries. (Molina, 2010, p. 16) 

 Apesar de comuns na arte Greco-Romana, as representações de frame drums são 

ínfimas nas fontes iconográficas europeias, entre os séculos V e X. (Molina, 2010. p.

17-18) 

 A iconografia e as fontes literárias acerca dos frame drums medievais, não nos 

indicam claramente que tipo de frame drums era mais comum encontrar, uni ou 

bimembranofones. Apenas no séc. XIII, na Piperpont Morgan Library Old Testament, é 

explicíto o uso das duas peles a fechar a estrutura. Também no Syntgama Musicum de 

Michael Praetorius, séc. XVI, se vê a costura a unir as duas peles do instrumento. (Molina, 

2010, p.76-77) 

 Molina, na obra já citada, dedica o primeiro capítulo às fontes iconográficas: Frame 

Drums in Medieval Iberian Iconographical Sources (p.16-53).  Aborda vários aspectos do 

estudo iconográfico como por exemplo: a emergência dos frame drums na arte medieval 

ibérica, abordagem às fontes iconográficas (estilização e realismo) e as fontes 

propriamente ditas; é sem dúvida, uma síntese bastante completa e abrangente, com 

exemplos iconográficos ilustrativos de frame drums redondos e quadrangulares. A 

iconografia apresentada neste capítulo situa-se temporalmente entre os séc. X e XV. Os 

exemplos apresentados estão localizados na Península Ibérica, maioritariamente em 

edifícios cristãos, livros sagrados cristãos e judeus e peças decorativas islâmicas. 

 O autor inicia o referido o capítulo, demonstrando uma dúvida recorrente, no que 

toca à identificação de frame drums em iconografia, especialmente os quadrangulares 
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muitas vezes confundidos com livros, utilizando o exemplo de dois dos 24 Anciãos do 

Apocalipse esculpidos entre 1235 e 1240, na Catedral de Burgos, em que ambos tocam 

frame drums, um redondo e um quadrangular, confundidos em anteriores estudos com 

outros objectos que não instrumentos musicais dada a sua forma simples. (Molina, 2010, 

p.15) 

 Alguns dos exemplos apontados (escolhemos apenas os relativos a frame drums 

quadrangulare):  

 - Em León, na Puerta del Cordero, da Real Colegiata de San Isidoro (séc. XI), pode 

ver-se um dos ministreis do Rei David, a tocar adufe, acompanhando um tocador de 

rabeca. (Molina, 2010. p.26). 

 - nas Astúrias, na Igreja de San Juan de Amandi podemos ver uma mulher tocando 

um pandeiro quadrangular (Séc. XII).  

 - em Santander, na Igreja de Santa María em  Yermo, uma mulher tocando 

pandeiro quadrado (Séc. XII). 

 - nas Astúrias, em Lloraza, na Igreja de Santa Eulalia, uma mulher tocando adufe 

(séc. XIII). 

 - na Galiza, em Chantada, na Igreja de San Miguel do Monte, um homem a tocar 

adufe, acompanhando um violino e uma dançarina (séc. XII). 

 - Na Bíblia de Pamplona (circa 1197), podemos ver uma mulher a tocar um 

pandeiro quadrangular, durante um encontro sexual entre os Hebreus e as mulheres 

Moabitas. (Molina 2010, p. 36) (Amiens Bibliothèques d´Amiens Métropole. Ms. Lat. 108 

fol. 64v); homens tocando frame drums quadrangular na "Adoração do Bezerro de 

Oiro" (Molina, 2010. p.37; Ms. Lat 108 fol. 52v) 
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 - na Catalunha, em Barcelona, no Palau Dalmases, podemos ver um anjo a 

segurar um pandeiro quadrado. Trata-se de uma escultura atribuída a Antoni Claperós 

(início do séc. XV).  

 - Na colecção de mapas, publicados em Colónia, por Georg Braun, entre 1572 e 

1617. Estes mapas contêm representações de pessoas nas suas tarefas diárias 

características de cada região, que nos mostram como era a vida urbana no 

Renascimento. Numa representação da Andaluzia podemos ver duas mulheres numa 

estrada a tocarem um pandeiro redondo, com soalhas, e um quadrado; uma outra mulher 

aparece representada a dançar.   

 - na Catalunha, Barcelona, podemos ver na Golden Haggadah (circa de 1320), 

onde surge Miriam a tocar um frame drum quadrangular, juntamente com outras mulheres 

que também tocam outros instrumentos e dançam. (London British Library. Ms 27210, fol. 

5.) 

 Os exemplos "portugueses" que aparecem descritos referem-se apenas a frame 

drums redondos: 

 - o Cancioneiro da Ajuda, publicado entre os séc. XIII e XIV. (Lisboa, Biblioteca da 

Ajuda, fols. 61, 88, 100).  

 - na porta Oeste do Mosteiro da Santa Maria da Vitória, na Batalha, vêem-se anjos 

tocando frame drums redondos com soalhas. (Molina, 2010. p.48) 

  

 O Vaso de Tavira, uma peça única de cerâmica, encontrada em Tavira (sul de 

Portugal), nos anos 90 é talvez a iconografia mais recente sobre o adufe. Não se sabe ao 

certo a que época pertence e qual o seu contexto, alguns historiadores situam-na no 

período Almorávida (séculos XI, XII DC), simbolizando o rapto da noiva tradicional 

berbere, associado à longevidade, à sorte e à riqueza. Outros estudiosos situam-no no 

califado Omíada (séc. IX, X dc), como utensílio de abluções, através da purificação pela 
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água, preparando os guerreiros para a djihad. Tendo sido bastante estudada por 

historiadores e arqueológos, carece ainda de um estudo musicológico mais aprofundado. 

(DIAS, Music iconography in Vaso de Tavira. I Encontro Ibero-Americano de Jovens 

Musicólogos. Lisboa 2012) 

 Das figuras no bordo seis são representações humanas, e destas, duas são 

músicos. Estes dois músicos, segundo vários autores estariam inseridos num grupo de 

quatro, uma vez que as figuras se parecem assim agrupar: quatro animais isolados, 

quatro elementos humanos de cariz militar ou defesa, ao que se seguiria um grupo de 

quatro instrumentistas. (DIAS, Music iconography in Vaso de Tavira. I Encontro Ibero-

Americano de Jovens Musicólogos. Lisboa 2012) 

1. 2. Breve retrato do adufe no presente 

 Depois de revermos a literatura existente, importa perceber qual é a situação do 

adufe dentro do seu contexto tradicional, isto é, da tradição existente no Concelho de 

Idanha-a-Nova , das cantigas de adufe e da construção artesanal.  29

 Ouvimos também músicos, percussionistas e construtores fora deste contexto, com 

experiências musicais diversas, que exploram o adufe de formas inovadoras, mais ou 

menos aceites, geralmente de meios urbanos e sem tradição anterior.  

 Em relação ao primeiro grupo, do contexto tradicional, realizámos entrevistas em 

Idanha-a-Nova, Penha Garcia, Idanha-a-Velha e Monsanto, localidades do concelho de 

Idanha-a-Nova, a pessoas entre os 50 e os 80 anos (aproximadamente), que nos 

indicaram como sendo as mais representativas quer como adufeiras, quer como 

construtores. 

 Vide em Anexos - Localização geográfica do trabalho de campo. 29
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 As entrevistas não foram estruturadas e muitas vezes ganharam contornos de 

conversas informais, porém, com parâmetros e temas definidos a priori, e, respeitando a 

sensibilidade e a espontaneidade dos entrevistados. A título de exemplo, em alguns 

casos, quando pedimos permissão para gravar, foi possível antever uma imediata 

mudança na linguagem corporal e na atitude, que passa de aberta e disponível, para 

contida e tímida. 

 As linhas orientadoras das entrevistas aos construtores foram, entre outras as 

seguintes: história do seu saber, método de construção, materiais utilizados, alterações no 

processo de construção ou nos materiais utilizados ao longo do tempo, qual a sua posição 

em relação a inovações e alterações ao instrumento tradicional.  

 As perguntas às adufeiras visaram pontos, tais como: a sua opinião sobre os 

instrumentos e a sua construção, técnica e ritmos tradicionais, a sua visão sobre o adufe 

(na sua localidade e no país) e abertura a inovações. 

 Fora do contexto tradicional conversámos com alguns músicos e percussionistas, 

que, curiosamente, na sua maioria, usam o adufe dentro de um "contexto tradicional" 

revisitado, isto é, música tradicional que se recria normalmente em meio urbano, nas 

salas de espectáculo, dentro do circuito profissional, dos registos discográficos, dos 

festivais e dos grandes palcos. Em alguns casos, a qualidade e o rigor das recolhas dos 

grupos e da sua prática musical é discutível e pouco informada sobre a tradição da qual 

procedem.  

 O início deste movimento é não raramente apontado a José Afonso, personalidade 

de referência da música portuguesa, que se inspirou no toque do adufe da Beira Baixa  e 30

utilizando-o no disco "Cantares de Andarilho", em 1968 (ver CARVALHO, 2010. p.12), 

tornando-o presença assídua nos seus concertos.  Os Sétima Legião, grupo de música 31

 A presença da instrumentos e da música de raíz tradicional são uma constante na obra de Zeca Afonso.30

 Link no youtube de parte do Concerto de Zeca Afonso, no Coliseu de Lisboa (1983) http://www.youtube.com/watch?v=eyrF5qFYyZY 31

(retirado em 2012) 
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pop dos anos 1980, em Portugal, em Memória (colectânea dos melhores temas), onde se 

pode ver numa das faixas - Caminhos de Santiago - o percussionista a empunhar um 

adufe e a dar ideia de estar a tocar. Não se ouve o instrumento e ele aparenta não se 

preocupar com isso, explorando apenas o seu efeito visual.  

  Outros grupos e músicos começaram a utilizar o adufe como instrumento, 

explorando o seu potencial visual e tradicional, como uma forma de conferir autenticidade 

e identidade ao próprio grupo, tais como: Cramol (1979), Vai de Roda (1983), Toque de 

Caixa (criado em 1985), Segue-me à Capela (1999), Pé na Terra (2005), Velha Gaiteira 

(cerca de 2007), Retimbrar (séc. XXI), Janita Salomé (1947-), Vitorino (1942 -), Né 

Ladeiras (1959 -), Dazkarieh (1999) entre outros.  

 O movimento da música tradicional reinventada em contexto urbano, que julgamos 

contribuir significativamente para o interesse e aprendizagem de instrumentos musicais 

tradicionais, ganhou mais força em meados dos anos 90 (séc.XX), com o crescente 

interesse e divulgação das danças folk europeias, e, consequente aproximação à cultura 

e às danças tradicionais  em Portugal.  

 Associações como a D´Orfeu, a Pé de Xumbo (fundada em 1996), a Tradballs, a 

Ácaro - Contagiarte, o Colectivo Rodobalho, entre outras, têm tido um papel de destaque 

na divulgação das danças e das músicas tradicionais europeias através de eventos já 

com uma frequência assinalável. Referimo-nos aos festivais de danças e músicas do 

mundo, como o Andanças, que vai na sua 16ª edição - começou em 1996 (Pé de Xumbo) 

ou Festiball, na IX edição 2012 (Tradballs), e seminários de música tradicional, como 

Tocar de Ouvido (Pé de Xumbo), as Oficinas de S. Martinho (Colectivo Rodobalho) ou as 

aulas regulares de instrumentos tradicionais do INATEL, entre outros. 
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 A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria é um projecto de Tiago Pereira iniciado 

a 16 de Janeiro de 2011. Assumiu-se o compromisso de filmar 5 projectos musicais por 

semana e criar um espólio de música portuguesa, visitável através da internet. 

 O conceito é simples: filmar os projectos musicais em locais inóspitos, onde não 

seria previsível encontrar músicos e colocando sempre o microfone à vista com o intuito 

de encarar o mundo como o grande palco. 

 Neste grande palco cabem todos os músicos portugueses, sem excluir géneros ou 

formações musicais, desde o rock até ao fado passando pelo jazz e pela música 

tradicional. Com isto, é possível ter no mesmo arquivo nomes desde Noiserv às Adufeiras 

de Monsanto mostrando e celebrando assim a grande variedade musical existente no 

nosso país. (blog da MPAGDP)  32

 "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria" um projecto do realizador português 

Tiago Pereira, é hoje em dia uma das fontes mais actualizadas e completas da música 

portuguesa, da música tradicional portuguesa e do contexto musical do país.  

 As recolhas abrangem todo o território nacional e Galiza (Espanha), nos  contextos 

rural e/ou urbano. Aqui é possível ver o adufe a ser usado nas mais diversas formações 

musicais, tocado por homens e mulheres, em geral entre os 20 e os 50 anos, e, sobretudo 

em projectos de recriação de música tradicional.  (ver Anexos - Grupos filmados pela 

"Música Portuguesa a Gostar Dela Própria"). 

 As linhas orientadoras das entrevistas a este segundo grupo (fora do contexto 

tradicional), foram: o papel do adufe na sua prática musical, o conhecimento, importância 

e influência da tradição na sua prática performativa, inovação e exploração do 

instrumento, focando os pontos fortes e fracos.  

 http://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/, em 2012.32
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 Das respostas obtidas extraímos, preferencialmente, a informação relativa à 

técnica e à construção.  A leitura integral das entrevistas poderá oferecer uma perspectiva 

mais abrangente acerca do contexto tradicional do adufe e do seu uso no presente, 

revelando, entre outros, aspectos da vida quotidiana, das relações interpessoais, do papel 

das instituições, da forma de estar e pensar dos seus "utilizadores".  

 1. 2. 1. Perspectiva de uma adufeira tradicional  33

  

 Para a construção desta perspectiva conversámos durante o nosso trabalho de 

campo, entre Janeiro e Março de 2012, com 4 adufeiras do Concelho de Idanha-a-Nova, 

com idades compreendidas entre os 55 e os 80 anos: duas em Monsanto, uma em Penha 

Garcia e outra em Idanha-a-Velha.  

 Isabel Milheiro, casada com José Milheiro (que também participa na construção 

dos adufes, segundo Carla Ribeiro da Silva, de Oledo - Castelo Branco), com perto de 80 

anos. Encontrámo-la junto à Torre de Menagem de Idanha-a-Velha , na manhã de 22 de 34

Janeiro de 2012. Sendo adufeira e construtor aparecerá também em 1. 2. 2. Perspectiva 

de artesão/construtor tradicional. 

 Nós, raparigas, o divertimento que tínhamos era o adufe. Então, parávamos ali em 

frente da Igreja, dançáramos e cantáramos todas que éramos muitas, agora é que não. À 

frente da Igreja é que se arranjava o baile, aos domingos à tarde. Tocavam umas e outras 

iam dançar, tocavam as outras e as outras descansavam. Os rapazes dançavam no meio 

das raparigas. Rapazes e raparigas. Antigamente. Já cá não há quem queira tocar ou 

quem saiba tocar. Alguma velha assim como eu, já quase com oitenta anos. E as que 

 Vide todas as entrevistas realizadas durante o trabalho de campos em Anexos.33

 Vide em Anexos - Localização geográfica do trabalho de campo.34
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sabem, têm vergonha. De serem velhas e tocar adufe. Eu não tenho vergonha, eu toco e 

faço-os. (Isabel Milheiro, 2012) 

 Fala assim de tempos em que o adufe teria um lugar privilegiado na aldeia, 

relatando-nos um pouco da vida e do entretenimento no seu tempo de jovem.   

 Falou-nos também, um pouco, sobre as cantigas de trabalho, de romaria e das 

Janeiras, nas quais iam, a seguir ao Natal, tocando adufe e cantando a casa das 

senhoras mais ricas, que lhes ofereciam enchidos diversos. 

 Esta alegria é hoje revivida nostalgicamente quando as excursões de turistas lhe 

solicitam que mostre como se canta  e se toca o adufe. 

 Em Monsanto, conversámos com Amélia Fonseca e Laura Pedro, fundadoras das 

Adufeiras de Monsanto , na Loja dos Templários, na tarde de 22 de Janeiro de 2012. 35

 Nós não somos mais do que ninguém, limitamo-nos a fazer aquilo que fazemos, 

bem feito, porque trabalhámos muito para o fazer bem feito e com dignidade, de maneira 

a que quando estamos no palco estamos a representar os nossos antepassados, estamos 

a representar uma época, e, fazemo-lo com toda a dignidade, com a mesma dignidade 

com que eles nos deram esse legado e é com essa dignidade que queremos continuar a 

cantar (Amélia Fonseca, 2012). 

 Amélia Fonseca e Laura Pedro deram-nos uma visão muito completa e consciente 

do que pensam e sentem que está a acontecer com o adufe e qual o seu futuro: as 

posições institucionais, a preservação da tradição, localização geográfica, a relação entre 

os grupos e as pessoas que tocam adufe, a história e a projecção das Adufeiras de 

Monsanto como símbolo da tradição, através de espectáculos e nos meios de 

comunicação, a posição dos seus conterrâneos e da família em relação ao sucesso das 

Adufeiras de Monsanto. Focaram também o passado e a história do instrumento, as 

inovações e experimentações do adufe noutros contextos, a questão do género e da 

 Mais informações sobre o grupo em: http://www.radiomonsanto.pt/historial-das-adufeiras.php35
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"autorização" ou não dos homens para entrar numa tradição feminina, o ensino e 

aprendizagem do adufe como forma de preservar a tradição, os construtores,  a 

composição do instrumento e as suas limitações, entre outros.  

 Monsanto foi uma das terras onde o toque do adufe e estas tradições nunca 

tiveram qualquer interrupção (Amélia Fonseca, 2012). 

 Contaram-nos que o adufe, de origem árabe, outrora tocado em toda a Pensínsula 

Ibérica, sobreviveu apenas no Concelho de Idanha-a-Nova e no de Penamacor, mais 

concretamente em Monsanto, Penha Garcia, Aranhas e Idanha-a-Nova. Nos outros 

lugares, nomeadamente do Concelho de Idanha-a-Nova, a tradição morreu, mas foi 

retomada com a reintrodução do adufe na prática musical, muitas vezes sem 

conhecimento, cuidado ou respeito pela história. Citaram vários exemplos que as chocam 

particularmente:  

 - quando o "chefe" da banda filarmónica e umas senhoras que mal sabiam pegar 

no adufe andaram de terra em terra a ensinar as crianças a tocar e a cantar, para um 

evento que tinha como objectivo juntar o maior número de Adufes a tocar 

simultaneamente, inscrevendo um recorde no Livro dos Recordes do Guinness;  

 Cada terra toca de sua maneira, eu nunca na vida acerto a tocar com as pessoas 

de Idanha, nem com os outros agrupamentos... Entretanto fizeram uma coisa, o Maestro 

da “música” [banda filarmónica] de Idanha andou de terra em terra, a ensinar, com uma 

senhora de Idanha que mal sabia pegar no adufe. Em todo o lado se toca da mesma 

maneira. E obrigaram as pessoas a tocar todas da mesma maneira. (Amélia Fonseca, 

2012) 

 - ou, quando os ranchos da terra, por desconhecimento das pessoas que os 

ensaiam, coreografam músicas que não são coreografadas ou compram os seus trajes, 

presumivelmente tradicionais, nas lojas do chineses. 
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 No palco não se vê nada e nem quero ver. A festa é feita no palco entre todas. Só 

vejo o que se passa no palco. O resto tanto me dá. Tanto faz que estejam 2 ou 3 pessoas, 

como 5 mil ou 6 mil, como o ano passado em Cem Soldos, que era um mar de gente 

jovem... (Amélia Fonseca, 2012)  

 As Adufeiras de Monsanto, fundadas em 1998 na sequência de um convite do 

encenador Ricardo Pais (por indicação de Salwa Castelo-Branco) para o espectáculo 

"Raízes Rurais, Paixões Urbanas" (estreado em 1997), encomendado pela Cité de La 

Musique (Paris), são actualmente um dos grupos mais representativos do toque do adufe 

e da tradição de Monsanto e do concelho de Idanha-a-Nova. A dois registos áudio já 

realizados, juntam inúmeras participações em espectáculos e CDs de outros músicos e 

grupos, tendo tocado em  importantes palcos nacionais e em festivais internacionais.  

 Apesar deste inegável sucesso, a seguinte frase resume o sentimento  dos seus 

conterrâneos: Ninguém nos liga, não temos importância nenhuma. É uma dor de cotovelo 

desgraçada. Nada. (Amélia Fonseca, 2012) 

 Segundo as nossas entrevistadas, tal situação deve-se à existência do Rancho 

Folclórico de Monsanto, do qual fizeram parte durante 17 anos, e à existência de inveja e 

ressentimentos. Por outro lado, são apoiadas e admiradas com muito orgulho pelas 

próprias famílias. 

 As Adufeiras de Monsanto são abertas às parcerias com outros grupos e a utilizar o 

adufe e a tradição "fora" do contexto tradicional, ou seja, são favoráveis à fusão do canto 

e do toque do adufe tradicionais em projectos com outros instrumentos e de outros estilos 

musicais. As colaborações com a "Ronda dos Quatro Caminhos", no albúm Sulitânia, nos 

espectáculos do Projecto Aduf, de José Salgueiro ou  no Chorinho Feliz de Maria João e 

Mário Laginha são disso testemunhos. Segundo elas, esta aproximação do adufe a outras 

músicas e contextos faz com que seja mais conhecido, divulgado e tocado pelos jovens. 

Para elas não é uma situação ideal, mas é preferível à extinção.  
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 Graças a esses projectos houve um renascimento do toque do adufe na malta 

jovem e o adufe não morreu. O adufe está vivo e vai continuar por muito tempo. Se não 

fosse por esses projectos, o adufe morria connosco. Era enterrado connosco. Já que mais 

não seja, por isso, já valeu a pena e dá-nos um gozo muito grande tocar ao lado de 

grandes vultos da música portuguesa. É sinal que o adufe se enquadra noutros sítios. 

Enriquece. Porque nós não abdicamos rigorosamente nada, nada daquilo que somos. 

(Amélia Fonseca, 2012) 

 O grupo é bastante procurado por músicos, percussionistas e outras pessoas que 

querem aprender a tocar, inclusivamente já realizaram workshops. Laura Pedro, ex-

professora primária, lembra que no seu tempo chegou a ensinar às crianças e que mais 

tarde voltou a ser convidada para ensinar, mas o ambiente e as condições que encontrou 

não eram adequadas. 

 Criticam duramente a postura das instituições e os poderes locais, que consideram 

não estar focadas na preservação do instrumento e da tradição, afirmando: O Concelho 

de Idanha está virado para a carnavalada. Tocar adufes como se fosse uma festa de 

carnaval, de achincalhamento... O que querem é votos... Não havia grupos [de 

adufeiras]... Através do partido foram a todas as terras e criaram um grupo em todas as 

terras. (Amélia Fonseca, 2012) 

 Quanto à construção do instrumento, contaram-nos que a variação da tensão das 

peles devido à temperatura e à humidade relativa, é um problema com o qual têm que 

lidar frequentemente.  

 Confidenciaram-nos que as Adufeiras de Monsanto têm previsto nas suas 

condições, que quem as contrata tem de lhes proporcionar uma ficha de corrente 

eléctrica, para poderem aquecer as peles dos adufes com um termo-ventilador. Colocam 

várias cadeiras com um cobertor por cima, fazendo uma espécie de estufa para aquecer 
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os adufes e estarem prontos a tocar. Em situações mais adversas levam adufes a dobrar 

e, enquanto uns aquecem, tocam com outros.  

 Se houvesse um sistema que permitisse afinar as peles sem as aquecer era bom! 

(Laura Pedro, 2012)  

 A questão do género foi a mais sensível e séria durante a nossa conversa. Não 

aceitam que um homem toque junto das mulheres músicas que façam parte da tradição 

ou em eventos religiosos onde o adufe é protagonista.  

 Eu não admito nenhum homem a tocar ao pé de mim nas coisas tradicionais. Só as 

mulheres podem tocar e cantar. Os homens podem tocar sem ser a sério, mas na tradição 

é só mulheres. (Amélia Fonseca, 2012) 

  

 Maria Nabais Pascoal tem 79 anos e vive em Penha Garcia, concelho de Idanha-

a-Nova. Faz parte do Rancho Folclórico de Penha Garcia, fundado em 1983 e revitalizado 

recentemente. Acolheu-nos na sua casa, eram 11h30 do dia 30 de Março 2012. 

  

 Por volta de 1977 trabalhava numa vindima em Almeirim, na Quinta da Alorna. Para 

o entretenimento dos trabalhadores encomendaram de Penha Garcia um adufe, que 

acompanharia o acordeão na adiafa. O instrumento estava destinado a outra pessoa, mas 

no ensaio do dia anterior a Tia Nabais, pegou nele e começou a tocar...  

 E elas quiseram que eu tocasse, porque eu ia vestida à maneira aqui do Carnaval 

e aquela senhora não, não tinha roupa. E elas, lá as de Almeirim começaram... as 

raparigas que andavam de volta connosco: Ah! Ela acha que não toca o adufe, mas ela 

toca bem e ela vai bem vestida, ela é que toca... comecei a tocar às noites e aprendi a 

tocar sozinha. Sozinha, desde essa altura que toco o adufe. (Tia Nabais, 2012) 
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 Segundo a nossa entrevistada, até este acontecimento nunca tinha pegado num 

adufe. Tinha apenas memórias de criança do toque do adufe da sua mãe. 

 Não aprendi com ninguém. De ouvir a minha mãe, sim... Mas eu nunca peguei num 

adufe, não sabia tocar. Para mim não sabia. E peguei no adufe e dava-lhe o jeito. (Tia 

Nabais, 2012). 

 Mostrou-nos três adufes, um da sua filha, que guarda como recordação, um do 

grupo etnográfico e um seu. Compra os seus instrumentos sempre em Castelo Branco, na 

casa o "Sótão" . Os adufes da Oficina de Artes Tradicionais de Idanha-a-Nova na sua 36

opinião: 

(...) não são tão bons. Se às vezes for o caso de querer algum adufe, vá a esta 

casa. São muito bons. Esses adufes não arrefecem. Eu mostro-lhe o meu. (Tia Nabais, 

2012)  

 Maria Nabais afirma que um adufe bom é aquele que não arrefece, isto é, é aquele 

que não é demasiado sensível às variações de temperatura e de humidade relativa, 

normalmente quando está frio. Diz ainda que tenta contornar esta limitação do 

instrumento, colocando-o junto à lareira.  

 A gente aquece-os. Eu tenho lareira. Quando vou para tocar e está frio, vou e 

ponho ali perto... mas daqui até que vou onde o utilizo, torna a arrefecer... (Tia Nabais, 

2012)  

 Quanto às características e aos materiais usados na construção do adufe, afirma 

que as peles de vaca e cabra são as suas preferidas e que a de ovelha não é tão boa. 

Prefere instrumentos largos, pois têm mais som, reconhecendo que para algumas 

pessoas são mais difíceis de segurar. Não sabe de que madeira são feitos. As soalhas 

dos seus adufes são soalhas de metal, das pandeiretas vulgares encontradas nas lojas, e 

 "O Sotão" é uma loja de artesanto na Rua das Olarias, nº48, que pertence ao artesão de adufes Francisco Camelo, alfaiate 36

aposentado, e à sua esposa.
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pedrinhas. Não gosta dos guizos pois estão constantemente a soar, causando-lhe 

incómodo. 

 Estes "aguizos" que agora põem, cansam as pessoas, porque está sempre a soar. 

(Tia Nabais, 2012) 

  A Tia Nabais faz a decoração e as bolsas de transporte dos seus adufes. Segundo 

ela, compra-os sem decoração e entretém-se a enfeitá-los. Quando a visitámos, estavam 

enfeitados com uma decoração azul turquesa, que aplica com preguinhos. As bolsas 

apareceram como necessidade de proteger o instrumento nas viagens, sinal, talvez, de 

que o número de espectáculos com o Rancho justificou um cuidado especial.  

 Quanto aos ritmos - que não reconhece segundo a palavra ritmos -, tocou-nos três, 

que estão directamente associados a três tipos de música diferentes: as de arraial, 

ligeiras; a da "Senhora do Almurtão"; e a da "Virgem da Conciliação". 

 Afirma que ensina algumas pessoas, nomeadamente os dançadores do Rancho de 

Penha Garcia, do qual faz parte. Mas mostra-se desanimada quanto à aprendizagem do 

toque e da construção: E isto, aqui do adufe, a gente nova ninguém quer aprender. (Tia 

Nabais, 2012) 

 Apesar disto, recordou-nos uma experiência de ensino na escola primária, quando 

a professora a solicitou para ensinar algumas crianças a tocar adufe e a cantar. Explicou-

nos que os ensaios decorreram no corredor na sua casa e eram oito as crianças que a 

visitavam depois das aulas. 

 É aberta a que os homens cantem e toquem adufe, mesmo em contexto 

tradicional, nas cantigas usualmente cantadas pelas mulheres. Refere que dois 

dançadores do rancho costumam tocar com as Adufeiras e que até gosta de ouvir as 

vozes masculinas cantar no meio das femininas. Reconhece que nas suas actuações, o 

público fica dividido com esta questão, havendo quem aprecie e quem não esteja de 

acordo.  
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 Eles nas actuações também tocam e cantam. Algumas pessoas gostam de ouvir, 

outras não. Cá é assim. Há pessoas que discriminam "Ai! Os homens não tocam o adufe, 

isso não é bonito!" Outros gostam. E a gente se vai pelo gosto só de uns... O mundo está 

composto com tudo. Cada um faz à sua maneira.  E aquele Manel, aprendeu comigo e 

gosta muito, está muito contente de saber tocar e tudo. E há pessoas que não gostam. 

Quem não gosta come mais um bocadinho para se habituar. (Tia Nabais, 2012) 

 Segundo a própria, não é famosa na sua terra, onde toda a gente se conhece e 

afirma a inveja, por vezes, domina as opiniões. Conheceu Catarina Chitas mas não 

chegou a tocar com ela, uma vez que pertenciam a grupos distintos: Chitas no grupo 

Etnográfico "Os Garcias" e Nabais no Rancho Foclórico. 

 Havia muitas senhoras que tocavam muito bem o adufe. Agora há poucas... A mais 

velha se calhar sou eu. Devo de ser mesmo. As senhoras que tocavam muito bem o adufe 

faleceram. E, pronto, agora há gente nova que gosta de aprender. E há outros que não 

gostam. As pessoas que andam a aprender e gostam andam no rancho folclórico. (Tia 

Nabais, 2012).  

1. 2. 2. Perspectiva de um artesão/construtor tradicional  37

Durante o nosso trabalho de campo no Concelho de Idanha-a-Nova, em Janeiro e 

Março de 2012 (e que esperamos continuar a aprofundar no futuro), entrevistámos quatro 

construtores, dentro do contexto tradicional, com perfis distintos, com experiências, anos 

de actividade, motivações, objectivos e origem do conhecimento diferentes, e com idades 

entre os 50 e os 80 anos.  

 Todas as entrevistas realizadas durante o trabalho de campo encontram-se nos Anexos.37
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José Relvas, artesão de adufes, com 61 anos, é do nosso ponto de vista, uma das 

figuras mais relevantes dentro da construção tradicional. Foi o único entrevistado, cuja 

sabedoria e arte de construir adufes tem precedentes familiares, porque provém de uma 

família de albardeiros e construtores de adufes com várias gerações. Para além disso, 

demonstra também muita competência no toque do adufe. Recebeu-nos na parte exterior 

de sua casa, que é simultaneamente oficina e espaço de receber clientes e vender 

adufes.  

Aprendi a construir adufes com o meu pai, que trabalhava em albardas para os 

burros e para as mulas. Trabalhava sempre com peles. Só que naquele tempo ninguém 

dava assim muito apreço ao adufe. (José Relvas, trabalho de campo 2012) 

Acérrimo defensor da tradição e do rigor na construção, é absolutamente contra 

todas as inovações ou experimentações. Para si, o adufe é o instrumento musical mais 

importante. A forma como demonstra a qualidade dos seus adufes, impressiona: dá-lhes 

um murro no centro, comprovando a sua resistência e solidez. O aparecimento da Oficina 

de Artes Tradicionais da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, afirma, estragou-lhe o 

negócio e é uma tentativa de o destruir. Não compreende qual o objectivo deste 

empreendimento e diz-se magoado pela forma como é tratado na sua terra, justificada, 

talvez, pelas suas ideologias políticas contrárias às do poder local... 

Mostrou-nos como o impacto e as mudanças demográficas e económicas o 

afectaram e o obrigaram a adaptar-se.  

 Comprava aos pastores nos campos, trazia as peles e curtia as peles aí. Fazia o 

trabalho todo. Só que entrámos no Mercado Comum, os pastores desapareceram, não há 

rebanhos e os que há morrem e ficam no campo, já ninguém lhes tira a pele, ou, então 

deitam no contentor do lixo. Eu tive de tomar outras opções. Tive de recorrer às fábricas 
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de curtumes de pele. Compro as peles e depois faço aqui um último tratamento... É 

segredo. É de família. Não lhe vou dizer tudo. (José Relvas, 2012) 

Os materiais que usa na construção estão já definidos por anos de experiências e 

sabedoria. Por exemplo, disse-nos que o pau de laranjeira é só para a quadra rimar, na 

realidade não funciona, porque não oferece resistência suficiente à tensão da pele. A 

madeira que usa preferencialmente, pinho de Flandres, compra-a numa serração, é 

importada, corta-a e prepara-a em casa, consoante as dimensões das encomendas que 

recebe. Quanto às peles só usa de cabra, as de ovelha não têm a consistência desejada 

e duram menos. Explica que a face do pêlo fica sempre virada para o exterior do 

instrumento e a da carne para dentro. Considera a utilização de uma pele sintética uma 

violação à naturalidade das coisas. Cose os adufes com fio do norte. Um adufe demora 

três horas a construir. Montar as armas, coser a pele e enfeitar.  

  Quando abordámos a possibilidade de se inventar um sistema de tensão da pele, 

respondeu: Não há sistema para esticar a pele! Aqui, não há nada. Não há. Nem pode 

haver. A pele é uma coisa natural. Não é uma coisa artificial. Eu estico o máximo da pele 

no quadrado ou no triangular e ela seca na temperatura ambiente. É capaz de estar aí um 

dia a secar.  (José Relvas, 2012) 

Justifica, analisando a utilização de câmaras de ar por Paulo Meirinhos na 

construção de pandeiros: Isso não é tradicional. Não sei se dará grande resultado. Eu 

conheço os adufes do Paulo Meirinhos. Mas acho que aqui não dá. Os dele são mais 

pequenos, para este tamanho não dá. (José Relvas, 2012) 

Nos últimos anos tem dado inúmeras entrevistas e difundido o adufe nos meios de 

comunicação, reconhece no entanto que isso não causou grande impacto e que o seu 

negócio está moribundo.  
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Antigamente, há 15 anos, havia umas velhinhas que sabiam tocar 

maravilhosamente e elas ensinavam as crianças na escola primária. Depois, 

provavelmente, ou deu muito trabalho à Câmara dar uma esmolinha aos velhinhos para 

ensinar os garotos, ou não sei. Houve ali qualquer coisa... As velhinhas deixaram de ir 

ensinar as crianças e a partir daí o adufe foi-se afundando, afundando... Hoje, na minha 

percepção, o adufe não é mais que uma coisa de decoração. Compra-se, mete-se ali a 

enfeitar e a embelezar uma casa. (José Relvas, 2012).  

Critica a forma como a Câmara Municipal não tem um projecto sustentado de 

preservação do adufe, com eventos esporádicos e sem nexo, e criou em cada freguesia 

do Concelho um grupo de adufeiras, fornecendo-lhes os adufes, através da Oficina de 

Artes Tradicionais. Para José Relvas, em vez de significarem um ressurgimento do adufe, 

são antes um sinal dramático do fim da tradição, na medida em que estes grupos são 

compostos por pessoas idosas e não por jovens.  

Constrói cerca de 14 modelos diferentes, considerando modelos os instrumentos 

com diferentes dimensões. O adufe modelo profissional é o de 40cm. Os outros são de 

enfeitar, salvaguardando que os de 30 e 35 cm podem ser tocados por crianças ou 

mulheres com mãos pequenas. Só constrói um adufe com 50cm ou mais, em casos 

especiais - só para músicos a sério, normalmente homens - e por encomenda.  

Hoje as pessoas optam por não gastar dinheiro. E, eu faço como antigamente. 

Leva dois guizos. Apareceram aí as fábricas de cerveja, as pessoas pegam numa mão 

cheia de caricas e mandam lá para dentro. Antes não havia fábrica de cervejas, eram 

guizos! Os músicos da música tradicional às vezes dizem: eu quero caricas, eu quero 

guizos, eu não quero nada lá dentro. (José Relvas, 2012) 

Ensinou-nos que as esquinas do adufe têm de ser limadas para não ferirem a pele 

e que há uma forma técnica de fazer o quadrado. Esta sabedoria, segundo ele, morrerá 

em breve... 
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Eu tenho um filho, mas se não dá para mim, não dá para ele. Aí é que está a 

história. (José Relvas, 2012) 

Dá-nos conselhos para cuidar de um adufe: o calor é o pior inimigo, nunca o deixar 

no carro ao calor, não o deve pendurar em casa na parede, pois a pele absorve a 

humidade da parede e degrada-se mais rapidamente. E de resto, é tocar-lhe bastante.  

Isabel Milheiro, vive junto à torre de menagem de Idanha-a-Velha, afirma que faz 

adufes desde sempre, sem tradição familiar, e aparentemente sem estabelecimento ou 

necessidade de os vender.  

Faço adufes há muitos anos... Aprendi sozinha, desde pequenina. Aqui ninguém 

fazia, só em Monsanto e na Idanha. (Isabel Milheiro, trabalho de campo, 2012) 

Conta-nos que antes era necessário mergulhar as peles no rio e enterrá-las na 

areia, para apodrecerem e ser mais fácil retirar o pêlo. Se uma pele for grande o suficiente 

dá para um adufe, caso contrário é necessário coser duas peles uma à outra. Coser ou 

agrafar, o que para ela surte o mesmo efeito.  

Há quem queira cosido, há quem queira agrafado. Que não lhe faz diferença. Há 

quem chegue aqui e se o vir agrafado não o quer. Eu disse ao meu marido, larga lá a 

máquina. Vamos lá coser à nossa maneira. As tábuas é ele que faz. Eu depois preparo a 

pele e pomos a pele os dois. Tem de ser bem puxado, porque isto estica. Tem de ser bem 

puxado senão não toca. As peles, às vezes, matam por aí ovelhas, outras compro. Umas 

dão-me. Agora matam menos ovelhas. Isto é ovelha, mas quando a cabra é clarinha 

também é boa, mas se tem o pêlo preto não é boa porque fica o adufe preto. Quanto mais 

branquinho é o animal, mais branquinho fica o instrumento. (Isabel Milheiro, 2012) 

Em relação à recorrente questão da variação da tensão da pele, afirma que depois 

de estarem ao sol é que tocam bem, quando chove é necessário colocá-los à lareira para 

esticar a pele e se poder tocar.  
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Maria José Caroço, de 50 anos, construtora e artesã da Oficina de Artes 

Tradicionais de Idanha-a-Nova, constrói há cerca de 21 anos, tendo aprendido através de 

um curso realizado pelo Centro de Emprego, em 1991, no espaço onde hoje é a 

Universidade.  

 Foram pessoas da terra que deram. Que aprenderam com o pai desse senhor, que 

ainda faz cá na Idanha. Esse tal senhor que lhe estava a dizer de início. Num ano 

aprendemos a tratar as peles e a fazer o adufe em si. Eu não sabia. Como as outras 

pessoas também não sabiam. (Maria Caroço, trabalho de campo 2012) 

 Maria José Caroço elucidou-nos acerca das fases do processo de construção e 

das mudanças que foram acontecendo para se conseguir produzir os muitos adufes que a 

Câmara e o turismo absorvem. Segundo nos contou, a Câmara de Idanha-a-Nova tornou 

o adufe símbolo da região e da sua terra, oferecendo adufes como recordação aos 

visitantes, músicos, personalidades importantes e entidades oficiais. Todos recebem um 

adufe. Isto fez com que fosse necessário optimizar o processo de construção e agilizá-lo o 

mais possível. Houve claramente uma mudança do processo artesanal para uma 

produção em "larga escala".  

 Nós fazemos muitos, logo agora tivemos uma encomenda de 500. Tivemos logo de 

os fazer. Eu estou a dizer quinhentos dos pequenos porque aconteceu há pouco tempo... 

Porque às vezes... eu nem lhe sei dizer quantos fazemos, fazemos bastantes. Durante o 

ano quantos quinhentos a gente não faz!... Dos grandes também saem bastantes, muitos 

mesmo.  (Maria José Caroço, 2012) 

 A construção dos adufes só acontece nas estações do ano mais quentes e secas 

(de Março até Outubro), uma vez que nas estações frias e húmidas as peles não secam e 

não é possível fazê-los com qualidade. As peles ao serem colocadas num ambiente 

húmido não ganham, depois de secas, a tensão satisfatória para tocar. Contornando um 

pouco esta situação, fazem adufes mais pequenos, para dar resposta às encomendas, 

que secam com um aquecedor.  
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 Os grandes são todos cosidos. Os mais pequenos são agrafados porque nós não 

temos tempo de fazer tanto adufe. Sai muito adufe. 500 adufes é muito adufe e só somos 

duas a fazer e agora a minha colega não está, sou só em sozinha mesmo. Às vezes 

quando está aqui a moça do Turismo ajuda-me a fazer. Agora estou mesmo sozinha. 

(Maria José Caroço, 2012) 

 Segundo Maria José Caroço, agrafar e coser é igual e que isso não influi em nada 

no som. Inclusivamente, a linha de coser é também elástica e os agrafos não esticam.  

 Não sabe tocá-los, sabe construí-los. Constrói um adufe em 15 minutos.  

 Antigamente o adufe era feito de pau de laranjeira, quantas laranjeiras era preciso 

abater para nós fazermos tanto adufe?!  

 Portanto, agora, é de pinho. (Maria José Caroço, 2012) 

 A madeira utilizada pode ser pinho ou cedro, ao qual reconheceu igualmente 

qualidade. Na Oficina acumulam-se caixas com tábuas de vários tamanhos, cortadas pelo 

carpinteiro da Câmara Municipal, que Maria José Caroço e uma colega montam, aplicam 

peles e decoram.  

 No passado também eram responsáveis pelo tratamento das peles, contudo a 

Câmara Municipal passou a comprar grandes quantidades de peles de ovelha (maioria) e 

cabra, à industria de curtumes em Vila Verde, Seia, o que fez com que se reduzisse 

bastante o tempo de construção de um instrumento. 

 Era horrível. Traziam a pele como  saía do animal. Tínhamos uns bidons, assim 

largos, metíamos as peles lá dentro, tínhamos um produto químico que deitávamos lá 

para dentro, juntamente com cal e ao outro dia a lã saía. A lã da ovelha, só ficava a pele 

em si. Uma que custasse mais, outra não. Uma saía logo, outra ainda ficava. Portanto, 

nós no tratamento das peles, uma semana demorava bastante. (Maria José Caroço, 

2012) 
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 Descreve-nos o processo demorado de preparação das peles para serem 

colocadas num adufe e como isso as limitava no número de adufes produzidos. Outra 

revelação surpreendente, foi a forma como congelam as peles, depois de compradas e 

molhadas, tendo um stock sempre disponível, independentemente da época do ano ou da 

existência de encomendas. 

 Nós fazemos assim, lá está... As peles vêm, quarenta, cinquenta, venham as que 

vierem. Nós metemo-las dentro de água, para não andarmos a molha-las duas a duas, ou 

três em três. Metemos dentro de água e pomo-las a secar. Se nós fizéssemos isso todos 

os dias, não tínhamos tempo de fazer tantos adufes. Assim pomo-las a secar, 20 ou 30 ou 

as que quisermos, as peles estão secas, estão húmidas, nós dobramo-las, metemo-las 

dentro de um saco, quando precisamos elas já estão em condições. Deixamo-las secar, 

deixamo-las descongelar de um dia para o outro. Ao outro dia, podemos usá-las. Pronto, 

elas estão dentro da arca. Fazemos ao outro dia, deixamo-las descongelar e elas ficam 

prontas a usar. E coisa se fosse molhada, elas tinham de estar um dia, depois ir para ali 

secar... e assim é muito mais fácil. (Maria José Caroço, 2012) 

 As peles são aproveitadas ao máximo, devido ao seu custo no mercado, uma pele 

pode servir para vários adufes de tamanhos diferentes. Distingue as "samarras" - 

designação usada apenas pelos mais velhos - pela sua côr: as claras normalmente são 

de ovelha, as escuras e mais grossas de cabra. 

 A decoração do adufe pretende-se o mais colorida e garrida possível. Havendo 

contudo pessoas que pedem instrumentos sem enfeites.  

 As maravalhas são de flanela e tecidos que nós tenhamos por aí. Antigamente não 

era de flanela, era de tecidos que as pessoas tinham em casa. Restos. A fita é de 

algodão.  

 Antigamente também não era assim. Às vezes as pessoas até cortavam uma 

fitinha dos próprios tecidos que tinham em casa e punham em volta. Para esconder as 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�69



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

costuras e para ficar mais bonito. Fica mais bonito assim colorido, cá para mim, não é? 

Do que só a pele e a arma. Ficava assim mais triste. (Maria José Caroço, 2012) 

 Utiliza como soalhas cápsulas de garrafas, que não são batidas ou queimadas 

como no passado, já que isso atrasaria em muito o processo, ou pedrinhas, nos adufes 

mais pequenos. Também é comum pedirem-lhe para fazer adufes sem nada no interior.  

 Diz-nos que não há interesse dos jovens na construção e que receia que se 

extinga quando ela e a colega se reformarem.  

 Descreve-nos e mostra-nos as ferramentas e todos os materiais utilizados, 

chamando-nos à atenção as pistolas de pregos e de agrafos, que contribuíram para fixar 

as armas e as peles de forma mais eficiente e rápida.  

 A agulha, o dedal e a linha. Antigamente era linha de sapateiro. Lá está mas temos 

de evoluir. Agora é de algodão. Antigamente as pessoas quando cosiam só um adufe até 

passavam com sebo, que era para a linha ficar mais resistente. Eu nunca cosi assim. Eu 

cosi com linha de sapateiro mas sem sebo. Agora é de algodão aquela linha grossa 

dobrada. (Maria José Caroço, 2012) 

 Os modelos que constroem foram definidos para rentabilizar e agilizar a 

construção, correspondem a diferentes dimensões, que aprenderam no curso do Centro 

de Emprego: 10, 15, 20, 30 e 40 cm. Maior do que 40cm é considerado demasiado 

pesado para se tocar. O transporte dos adufes é feito em bolsas próprias ou ultimamente, 

numa passadeira dobrada ao meio.  

 Refere que já há muitas pessoas a tocar no concelho, graças aos grupos de 

adufeiras criados recentemente, destacando as festas e romarias religiosas como os 

momentos altos do adufe na região. 

 E mesmo a tocar se você vir, nem só as pessoas da Idanha é que tocam, tocam 

também as das freguesias. Você está a tocar adufe, vem outra pessoa e junta-se e toca. 
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Até o senhor padre! O Dr. Catana! Até deliram com o toque do adufe e com a Senhora do 

Almurtão. É muito gira! Até o senhor padre toca. (Maria José Caroço, 2012) 

 Não vê qualquer problema em os homens tocarem adufe e cantarem, mesmo na 

tradição. Justificando com a popularidade dos artistas como Zeca Afonso, Vitorino, entre 

outros e que também tocam adufe.  A sua família vê a actividade como um emprego na 

Câmara Municipal e testemunha que as pessoas de Idanha-a-Nova sentem muito apreço 

pelo adufe.  

 Descreve da seguinte forma o processo de construção de um adufe: 

 Pega-se em quatro ripas de madeira, todas elas iguais, espessura, largura e 

comprimento iguais. Fazemos um quadrado. No fim de pregado, limamos-lhe as arestas 

todas, para não romper a pele. Depois no fim vemos se está certo. Colocamos uma pele 

de ovelha ou cabra. No fim de colocar a pele, antes de o cosermos metemos as caricas lá 

para dentro, depois cosemos. Fixamos a pele com preguinhos e cosemos, depois tiramos, 

no fim de estar cosido. Isto com a prática tem que evoluir... Nós antes, punhamos assim o 

adufe, só madeira e as peles a secar e depois punhamos a decoração, agora não. Agora 

ainda húmido, pomos logo a decoração. A última coisa a pôr é as maravalhas. E 

penduramo-lo assim logo, para secar. Ali fora, não temos espaço aqui dentro. E é assim 

que nós fazemos o adufe. (Maria José Caroço, 2012) 

 Raúl e Rosa Mendonça começaram a fazer adufes há cerca de 30, 40 anos, para 

a sua loja, quando uma artesã do Rosmaninhal se recusou a fornecê-los.  

 Olhe, pronto, isto é assim... eu vim para aqui, estive aqui  23 anos no café... Havia 

apenas uma senhora no Rosmaninhal que os fazia, já de idade e já faleceu. E eu 

desloquei-me lá... há mais de 30 ou 40 anos... se dispensava... havia uma senhora aí, que 

a tal do Rosmaninhal os dispensava para cá, eu fui lá ter com ela e ela não quis porque 

deixava-os aquela senhora e não mos queria deixar a mim, e, a partir daí comecei a fazer, 
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por experiência... compreende? Apesar de experimentar, fazer experimentações… e 

comecei a fazer como os dela ou melhores ainda. Fiz muitos e vendi muitos e ainda 

continuo... quando tenho...   

 Agora é assim, eu estou com 75 anos, está a perceber e também... Tenho uma 

pequena reforma, faço umas pequenas pinturas em tela, faço umas esculturas... (Raúl 

Mendonça, trabalho de campo 2012) 

Utiliza maioritariamente peles de ovelha, que no passado também tratava com uma 

química, para desinfectar, retirar a lã e o mau cheiro. Segundo a sua opinião, um adufe 

não demora a construir, o que é bastante moroso é o processo de tratamento e 

preparação das peles.  Não nos sabe dizer a razão do adufe ser quadrado, mas sabe que 

já há quem os faça esquinados (triangulares). Revela-nos que a utilização dos agrafos na 

fixação das peles foi uma inovação sua: 

Até lhe digo uma coisa, essa coisa do agrafo foi invenção minha, mas eu não 

gostava. As pessoas depois viam e não gostavam e recomecei a coser... Essa invenção 

do agrafo fui eu. (Raúl Mendonça, 2012) 

Rosa Mendonça ocupava-se mais da decoração dos adufes e da costura das 

peles. Compram as fitas coloridas em Castelo Branco e usam caricas como soalhas.  

 As pessoas compram adufes, as que tocam. As adufeiras. Agora já não é tanto. 

Antes vendia-se muito, a 120 escudos. Agora 40€ . (Rosa Mendonça, 2012) 38

 Vide em Anexos - Transcrição da entrevista de Michel Giacometti a José Caravalho e Teresa Caldeira, construtores de adufes, 38

comparando os preços descritos.
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1. 2. 3. Perspectiva de músicos/percussionistas  fora do contexto tradicional 39

  

 Entrevistámos músicos que usam o adufe na sua prática performativa, fora do 

contexto tradicional e da região onde focámos o nosso trabalho de campo. 

 A amostra é composta por indivíduos com idades entre os 23 e os 58 anos, que 

vivem na sua maioria em contextos urbanos (Lisboa, Porto) e que ocupam um lugar de 

destaque em grupos de música popular portuguesa, que reinventa ou se inspira na 

música tradicional feita geralmente nos meios rurais.  

 Este tipo de música popular/tradicional urbana tem vindo a assumir uma posição 

susbtancial no panorama musical português, com um público e intérpretes jovens. Trata-

se de uma prática que constitui uma saída profissional para muitos músicos com 

formação académica que não encontram colocação dentro do meio académico ou 

performativo erudito, o que traz uma perspectiva sistematizada de conhecimentos e de 

métodos, que para o bem e para o mal, podem materializar uma mudança significativa. 

  Baltazar Molina, percussionista, frame drummer dedicado à música do Médio 

Oriente; tem tocado com alguns dos mais proeminentes fadistas portugueses como Cuca 

Roseta ou Ricardo Ribeiro, defende uma actualização na construção do adufe que 

permita uma evolução técnica, maior versatilidade em diferentes contextos musicais e que 

o possa tornar um instrumento para o séc. XXI, reconhecendo como característica 

fundamental e da identidade do instrumento o som fantástico das peles naturais.  

 Penso que é um instrumento com um potencial ainda por descobrir. O som grave é 

fenomenal, dada a sua riqueza tímbrica e profundidade. (Baltazar Molina, 2012) 

 Rui Júnior, fundador do Projecto Tocá Rufar e um dos percussionistas de 

referência da música portuguesa - tendo tocado com músicos como Zeca Afonso ou 

 As entrevistas completas, realizadas durante o trabalho de campo, encontram-se nos Anexos.39
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Fausto -, afirma que o adufe é um dos seus instrumentos tradicionais preferidos, enaltece 

igualmente o som, considerando que tem uma gama enorme de timbres para se explorar 

de forma tradicional e nunca com baquetas. Quando a pele do adufe arrefece, aquece-o 

junto a uma fonte de calor, reconhecendo porém que: 

 Sendo esta forma a mais rápida de se esticar a pele do Adufe, esta prática não é 

aconselhável, na medida em que a pele, ao voltar ao seu estado natural, perderá 

vitalidade, elasticidade e qualidade sonora; o Adufe deve ser mantido em ambientes 

secos. Não é o frio, mas a humidade que faz a pele hidratar e ficar mais solta. (Rui Júnior)  

 Este músico afirma que deveriam existir mais estudos sobre o adufe: acho que não 

é suficientemente estudado, quer do ponto de vista etnomusicológico, quer do ponto de 

vista de execução técnica ou linguagem musical.  (Rui Júnior, 2012) 

 Hervê Freire, percussionista de vários projectos de música tradicional e popular, 

como por exemplo, Velha Gaiteira, e, uma das pessoas que vem dando workshops de 

adufe em Portugal, afirma: 

 Sim, pelo que reparei as pessoas tem uma grande curiosidade em relação ao 

Adufe, por isso sempre tive “muita gente” nos workshops que fui dando. Tem que se criar 

mais condições para que estes encontros existam. 

 Este músico é do Paúl, uma aldeia perto do Fundão (região da Serra da Estrela) 

onde também se toca adufe, porém, de forma distinta da tradição de Idanha-a-Nova. 

Estando bastante familiarizado com este instrumento, reconhece que apesar de 

condicionar a performance, a questão da variação da tensão da pele, devido à humidade 

relativa e temperatura, não é um problema. 

 Em relação às potencialidades solistas do adufe, Hervê responde-nos assim: 

 Acho que não, o adufe remete-nos para um contexto próprio que nos habituamos a 

ouvir, acompanhando com o seu toque, a voz só, assim neste duo o adufe tem uma alma 

enorme. (Hervê Freire, 2012) 
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 Acaba dizendo que deveria haver por parte dos músicos um papel mais activo e 

respeitador na divulgação e preservação do instrumento como parte das nossas 

tradições.  

 Jorge Queijo, baterista de formação jazzística e percussionista do grupos Realejo 

e Segue-me à Capela (entre outras formações), usa o adufe apoiado num tripé, 

juntamente com bombo e caixa tradicional.  

 Esse é o grande problema, se o clima está muito seco e quente, coloco um pouco 

de água para folgar a pele. Se está bastante húmido, não há nada a fazer, pois embora 

possas aquecer no back stage, assim que sobes para o palco, demora 5 minutos para a 

pele ficar sem efeito. (Jorge Queijo, 2012) 
  

 Tiago Manuel Soares, percussionista português do grupo Pé Na Terra (entre 

outros) "sofre" igualmente com a variação da tensão da pele natural devido ao clima, 

utilizando como solução um secador de cabelo que o acompanha em cada espectáculo.  

 Eu aprendi a tocar adufe com os "Toque de Caixa" (grupo com mais de 20 anos de 

existência) e eles, mesmo antes de existirem como projecto, fizeram recolhas importantes 

no que toca à técnica usada pelas adufeiras. Com o tempo fui adaptando a técnica mais 

ou menos ao meu gosto e desenvolvi-a de forma a conseguir potenciar a qualidade 

tímbrica do instrumento. Também uso o adufe em tripé num "set" de multipercussão. 

(Tiago M. Soares, 2012) 

 Caracteriza o som do adufe como de um ambiente "terra", acreditando no potencial 

sonoro e musical que ainda falta explorar, nos diversos contextos musicais. Considera 

que o adufe e os outros frame drums são instrumentos diferentes, logo incomparáveis, e 

defende um estudo aprofundado dos instrumentos de percussão tradicional portugueses, 

explorando o seu potencial e diversidade.   
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 O versátil e requisitado percussionista uruguaio Andrés Tarabbia "Pancho", 

residente em Portugal desde 1994 e um dos fundadores do projecto Retimbrar (que 

reinventa o usos de instrumentos de percussão tradicional portugueses) afirma que o 

adufe é um instrumento que ainda tem muito potencial para ser explorado, quer como 

instrumento solista, aplicando a técnica de darbuka e subindo a tensão da pele, quer em 

set up com outros instrumentos tradicionais como caixa e bombo. No grupo Retimbrar 

tentou recriar um naipe de adufes, com pandeiros mirandeses, mandados construir ao 

Paulo Meirinhos, com o sistema de afinação com câmara de ar. 

 O adufe ainda está a crescer como instrumento. Ainda tem muito para dar. Uma 

ideia que eu tive foi colocar os 2 adufes mais agudos do naipe em tripés de tarola e tocá-

los com duas varas fininhas e o mais grave técnica tradicional. Os que toco com varinhas 

tem que ter a pele mais grossa. Ou também pôr dentro além de pedras outros sons (Ex. 

guizos) ou cordinhas como no cajon flamenco. (Pancho, 2012) 

 Beatriz Noronha, uma das músicas e vocalistas do grupo Xaile, não se considera 

adufeira, contudo partilhou connosco qual o papel que o adufe tem neste grupo, como o 

utilizam em estúdio e como componente visual do espectáculo. O grupo explora o adufe 

como fonte de timbres e sons característicos, tocando-o apoiado num tripé, percutindo-o 

com as mãos, baquetas, vassouras ou com um pedal de bateria, pousado num tripé de 

guitarra. Utilizam-no para compôr e reinventar temas espontaneamente, muitas vezes 

recebendo influências de outras músicas e outras culturas.  

E depois aquela curiosidade, não é? Que é também como fazemos com os miúdos, 

explorar o instrumento em toda a sua plenitude. Todos os cantinhos de som que o 

instrumento pode dar. E o adufe é riquíssimo. E depois temos vários adufes. Uns mais 

graves uns mais agudos. O da Marie é muito grande, muito largo. Tem outro mais normal, 

esse é que se usa com o pedal. A Lília pintou o adufe dela, tem um som mais agudo. E o 

meu é rouco. (Beatriz Noronha, 2012) 
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Nos espectáculos ao vivo, o problema da variação da tensão das peles é 

ultrapassado com loops pré-gravados em estúdio. Tocam nos adufes durante os 

concertos mas apenas com o objectivo de explorar o seu efeito visual. O Xaile utiliza uma 

grande quantidade de instrumentos em palco, que precisam de ser afinados e preparados 

pelos roadies, não havendo tempo para  dispender a aquecer os adufes. Os loops 

representam assim uma segurança e economia de tempo, contribuindo para a dinâmica 

do espectáculo.  

 Os adufes no espectáculo ao vivo são deixados um bocado de lado, como temos 

os loops. Temos muitos instrumentos. Tens de gerir muita coisa em palco. Não podem 

falhar as vozes, em primeiro lugar. O adufe é o último instrumento. (Beatriz Noronha, 

2012) 

 Apresenta algumas reservas em relação à questão de construir um adufe fora do 

contexto tradicional, que corre o risco de retirar a essência ao instrumento, contudo a 

ideia de uma pele que não sofre variações com o clima, como uma pele sintética, é 

considerada válida e útil.  

 Rui Vaz, músico dos Gaiteiros de Lisboa, dos "4 ao Sul" (entre outros),  fundador 

do CRAMOL e uma das pessoas que vai dando seminários sobre o toque do adufe em 

Portugal, alerta-nos para importância de conhecer e estudar as técnicas tradicionais, 

legado desenvolvido ao longo de gerações.  

 Tive a sorte de ter família beirã do lado do meu pai. Aprendi a tocar com a minha 

tia quando tinha 6, 7 anos. A tua pergunta encerra, no entanto, uma questão muito 

importante. As técnicas tradicionais foram desenvolvidas ao longo de muitos anos e fazem 

parte de uma cultura muito rica que merece ser olhada com respeito, estudada e 

aprendida. Muitas vezes, na nossa vontade de inovar, passamos ao lado das técnicas 

tradicionais, sejam elas vocais, instrumentais ou outras. (Rui Vaz, 2012) 
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 Conta-nos como muitos músicos proeminentes da música portuguesa 

desconhecem e desrespeitam as tradições, apesar de as aproveitarem e usarem nos 

seus espectáculos, dando o exemplo de Zeca Afonso e de uma discussão que ambos 

tiveram sobre a técnica tradicional de tocar adufe. 

 Na verdade, conheci muitos “monstros” da nossa música popular que se estavam 

perfeitamente a borrifar para a apreensão destas técnicas. Para mais, numa altura em 

que todos andávamos com a política à flor da pele e a boca cheia de povo, para mim, era 

uma incongruência ter esta falta de respeito pela cultura desse povo que tanto 

apregoávamos. (Rui Vaz, 2012) 

 Considera o povo sábio e que a técnica tradicional é a melhor forma de tirar partido 

do instrumento performativamente. Os ritmos tocados pelas adufeiras espelham 

igualmente um desequilíbrio entre a mão forte e a mão fraca (geralmente, a esquerda) 

confundida, segundo ele, com o que julgamos ser figuras de estilo.  

 Não reconhece grande versatilidade ao adufe em outros contextos e na aplicação 

de novas técnicas, preferindo a segurança histórica de experimentar formas de tocar e 

músicas de instrumentos semelhantes, como por exemplo, o duff do Norte de África.  

 Quanto à construção do instrumento diz-nos que um adufe pesado é impossível de 

tocar passado algum tempo. A variação da tensão da pele devido a factores 

meteorológicos é um problema com o qual se tem de viver. Sendo aberto a inovações na 

construção que potenciem a performance. 

 Em Portugal, tradicionalmente, o adufe era(é) tocado especialmente no Verão, 

obstando a que este problema se pusesse. É quando o instrumento começa a ser tocado 

noutros ambientes que o problema se põe. Sempre resolvi o problema com o que havia à 

mão, aquecedores improvisados, lâmpadas, esfregando de vez em quando a pele para 

espalhar o calor. No entanto, muito importante, é não esticar demasiado a pele. Caso 

contrário, “ soa como um bombo...” (ouvi algumas vezes as senhoras de Monsanto 
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comentarem com sarcasmo). É verdade que, ao escolher o adufe, se deve procurar que a 

pele tenha alguma gordura (embora não seja tão bonita) para resistir às diferenças de 

temperatura. (Rui Vaz, 2012) 

 Considera que em relação a outros frame drums o adufe fica a perder porque o seu 

som fica "estragado" pelas duas peles que cancelam os modos vibratórios. Critica a falta 

de respeito pelos instrumentos tradicionais portugueses e reclama um espaço e uma 

importância maiores no ensino académico.  

 Uma sugestão seria integrar o adufe e outros instrumentos tradicionais de 

percussão nos cursos de percussão dos conservatórios portugueses. Sou do tempo em 

que a percussão era um parente pobre no Conservatório de Lisboa. Tentei entrar para o 

conservatório nos anos 70, mas o ambiente era tão agreste que desisti logo...Nos dias de 

hoje, não conheço bem a situação, mas posso inferir do que transborda para fora que a 

situação é diferente. Continua, no entanto, a existir um desprezo pelos instrumentos 

tradicionais a este nível. (Rui Vaz, 2012) 

 Conclui, dizendo: 

 Acho que há sempre espaço para inovação, mas também acho que se deve 

estudar a história e envolvimento social do instrumento para que a inovação não apareça 

desligada daquilo que já foi. (Rui Vaz, 2012). 

 Judith Cohen, investigadora, etnomusicóloga e música, especialista em música 

sefardita e cultura judaica, com uma respeitável pesquisa e trabalho em torno do adufe, 

considera que este instrumento se define pelo seu contexto e uso tradicional, isto é, 

retirando-o do acompanhamento das cantigas de adufe, cantadas pelas mulheres de 

forma tradicional perde a sua identidade;  identidade essa que se define e é definida pela 

tradição em que o encontramos. Por outro lado reconhece, que na prática, as inovações 

ao nível da construção em instrumentos com pele natural como o adufe podem favorecer 
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o seu transporte e a sua versatilidade em diversos ambientes e climas, contribuindo 

positivamente para a performance.  

 Considera que a evolução do instrumento não se traduz na sua preservação e na 

preservação da tradição: Si se altera demasiado ya no es el adufe. No suscribo nunca lo 

de "el cambio es necesario, si no cambia acaba congelado, fosil...". Prefiero el fosil de 

muchas tradiciones a las evoluciones modernas que sobretodo sirven para justificar el 

egoismo de los que imponen los cambios. (Cohen, 2012) 

 Construir um instrumento não é por si só fazê-lo evoluir. Um adufe não é apenas 

uma estrutura de madeira com uma pele, razão pela qual repudia a sua utilização num kit 

de bateria, apoiado num tripé e tocado com baquetas.  

 A documentação e registo por parte dos estudiosos não mantém viva uma tradição, 

é preciso "fazê-la", por pessoas que a conheçam, que a respeitam e que a vivam.  
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 Capítulo 2. Tradição 

 2. 1. Proposta de abordagem organológica 

 Uma das dificuldades de estudar o adufe como instrumento deve-se à pele natural 

que esconde e reveste a totalidade da estrutura e do seu interior. Torna-se difícil, se não 

impossível, aceder a muitos pormenores relevantes relativos à sua construção, tais como: 

que tipo de soalhas encontramos no seu interior, como estão pregadas as tábuas ou de 

que tipo e de que espessura é a madeira ou a própria pele. 

 A abordagem proposta engloba a elaboração de uma "Ficha do Adufe", inspirada 

num seminário sobre codicologia (a ciência dos manuscritos) leccionado por Pedro 

Memelsdorff no Mestrado de Interpretação de Música Antiga, na ESMUC, no ano lectivo 

2011/2012.  Um adufe e um manuscrito têm em comum a pele de que são feitos. 

Imaginámos, então, uma analogia de processos utilizados na análise dos folios e das 

peles, dos processos de tratamento, da sua utilização, dos testes com raio-X e luz ultra-

violeta, da identificação do mapa de folículos do pêlo do animal, entre outros. No estudo 

das madeiras, também se pensou ser interessante analisar a sua densidade e perceber 

que tipo de madeiras se utilizavam (e utilizam) para construir um adufe, ou até a que tipo 

de madeiras ou outros materiais se poderia recorrer, com densidades e flexibilidades 

semelhantes. Desafios que deixaremos para um futuro próximo, dada a limitação de 

tempo e meios. Esperamos, porém, lançar novos desafios sobre o que ainda se poderá 

fazer no estudo destes instrumentos.  

 A ficha proposta pretende analisar, dentro do possível, alguns parâmetros que nos 

permitem conhecer melhor determinado instrumento e que têm influência directa na 

performance. De notar que cada adufe é um caso único, mesmo quando comparamos os 

que provêm do mesmo construtor. Outra das aplicações desta abordagem pode ser no 

sentido de enriquecer as descrições de catalogação museológica, muito desenvolvidas e 
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com bastantes parâmetros de análise em relação a instrumentos mais considerados como 

o piano, o violino, a guitarra ou a harpa, mas muito vagas e simplistas em relação ao 

adufe . 40

 Temperatura e humidade relativa 

 A membrana natural, muito sensível, varia significativamente de tensão, devido à 

temperatura e humidade relativa, por isso sugerimos que se meça e se registe a que 

temperatura e humidade relativa se realizou o estudo do instrumento. A madeira das 

armas é também sensível às mudanças climatéricas. O mesmo adufe analisado no Verão 

ou no Inverno fornecerá dados bastante diferentes, por exemplo, a pele de um 

determinado adufe pode variar um intervalo de 5ª ou mais, consoante o ambiente onde se 

encontra.  

 Construtor 

 É comum encontrar instrumentos tradicionais, como os adufes, sem nenhum tipo 

de assinatura do artesão. Na maioria dos casos o instrumento distingue-se por marcas 

muito específicas, nem sempre claras, como a  forma de coser, a altura do instrumento, 

as cores das maravalhas. Por exemplo, durante o trabalho de campo realizado, pedimos 

aos artesãos que assinassem os instrumentos, isto permitiu-nos perceber algumas 

marcas comuns aos instrumentos de cada um e as diferenças entre eles. 

 Data da Construção 

 No futuro seria importante explorar processos de análise à pele, aos tecidos ou a 

outros componentes, que nos permitam datar o instrumento sem o danificar. Por agora, a 

ficha serve para registar as datas aproximadas conhecidas ou de adufes acabados de 

construir.  

 Vide em Anexos - Fichas de Instrumentos. 40
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 Forma e Montagem das armas 

 Aparência do instrumento, a sua forma geométrica aproximada e esquema de 

como são montadas as armas. Observámos três tipos de montagem de armas: em 

círculo, de topos e em bisel . 41

 Peso  42

 Peso do instrumento em gramas. Este parâmetro é extremamente importante na 

performance, porque, por exemplo, quanto mais pesado for um adufe mais cansativo se 

torna de tocar e suspender. Um instrumento pesado, à partida, exigirá mais energia nos 

golpes, mas por outro lado poderá produzir sons mais ricos em parciais graves.  

 Obtém-se o peso do adufe colocando-o na vertical em cima de uma balança. 

 Comprimento   43

 Medem-se as armas de canto a canto, ao longo do mesmo lado, e no meio do 

adufe entre duas tábuas paralelas, uma vez que as mesmas arqueiam devido à variação 

da tensão da pele, sendo a medida no meio inferior à registada nos cantos, onde a 

estrutura oferece mais resistência. Desta forma podemos perceber igualmente qual a 

variação da estrutura com o ambiente em que está inserida.  

 Altura  

 Consideramos a altura, a medida da parte lateral do instrumento, de perfil. Pode 

ser medida com um paquímetro. 

 vide em Anexos - Tipos de estruturas encontradas durante o trabalho de campo no Concelho e Idanha-a-Nova.41

 Não temos conhecimento de nenhum estudo que inclua o peso do instrumento. 42

 vide em Anexos - Propostas de como efectuar as medições.43
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 Espessura das tábuas  44

 Diferente da altura e do comprimento das armas, é a medida das tábuas obtida na 

face da membrana, isto é, a sua grossura. Nos adufes tradicionais é o mesmo que ponto 

de contacto. Pode ser medida com paquímetro. 

 Espessura da pele  45

 Esta é uma medida relativamente fácil de obter se o adufe ainda não está acabado. 

Com ele finalizado, pode ser obtida realizando um pequeno corte na pele na parte lateral 

do instrumento - por exemplo aproveitando um buraco de um prego - , levantando-a o 

suficiente para medirmos com um paquímetro digital. 

 A espessura da pele interfere directamente no tipo de som produzido. Por exemplo, 

uma pele mais fina produzirá frequências mais agudas, uma mais espessa parciais mais 

graves. Atendendo que a tensão é também um factor a ter em conta, por exemplo, no 

sustain do som do instrumento ou na definição e clareza dos golpes. 

 As peles dos instrumentos tradicionais não são calibradas, isto é, não possuem a 

mesma espessura em toda a sua área. Este facto faz com que esta medição seja apenas 

aproximada. 

 Peles 

 De que espécie de animal foram retiradas: cabra, ovelha, vaca, ou outras. À vista 

desarmada, é por vezes possível distingui-las: as peles de cabras podem apresentar 

pintas e normalmente são mais escuras, podendo ainda ser possível ver algum resto de 

pêlo que não tenha saído no processo de tratamento; as de vaca são mais grossas; as de 

ovelha mais claras e menos espessas, com poros mais pequenos. Estas características 

variam com a idade do animal, o seu tamanho, a sua espécie. É, pois, pertinente 

 vide em Anexos - Propostas de como efectuar as medições.44

 vide em Anexos - Propostas de como efectuar as medições.45
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desenvolver um teste de análise à pele que permita identificar com exactidão de que 

animal se trata. 

 Madeiras 

 De que espécie de árvore foi retirada. No futuro, seria interessante medir a sua 

densidade e flexibilidade, elaborando uma tabela ilustrativa dos vários tipos de madeira e 

suas características. 

 Pregos 

 Número, qualidade, tamanho e forma como estão dispostos. 

 Fixação da Pele 

 De que forma a pele está presa à estrutura ou entre si. 

 A forma como a pele está fixada condiciona, por exemplo, a resistência da mesma 

às variações de temperatura e humidade relativa e consequentemente a qualidade do 

som e a sua durabilidade.  

 Pensamos que uma pele cosida estica e encolhe como um todo em torno da 

estrutura do instrumento. A elasticidade que a própria costura tem por si só, evita algum 

desgaste à pele, proporcionando um som mais uniforme e equilibrado. Enquanto que uma 

pele agrafada divide a membrana em duas partes independentes, fixando-a na estrutura, 

isto obriga a que seja só a pele a compensar as variações de temperatura e humidade 

relativa, obrigando-a a um desgaste maior.  

 A divisão da pele cria pontos de tensão diferentes ao longo dos lados do 

instrumento e de uma membrana para outra, o que faz com que o som seja muito 

desequilibrado em termos de parciais e logo pouco interessante. Para além disso a pele 

cede muito mais facilmente às variações de temperatura e humidade relativa, inutilizando 

muitas vezes o instrumento. 
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 Soalhas  

 Que tipo de materiais são colocados no interior do instrumento. Muitas vezes, é 

perceptível auditivamente, contudo seria interessante, no futuro, possivelmente à contra 

luz ou através de Raio-X perceber o que realmente se encontra dentro de um adufe. 

 Decoração 

 Como é decorado o adufe, quais são as cores utilizadas, as medidas das fitas, os 

materiais e como estão fixadas. 

 Representações temporais e espectrais  

 Como referimos anteriormente, para compreender de forma mais abrangente o 

adufe, é necessário analisar o seu comportamento relativamente às variações de 

temperatura e humidade relativa, isto é, demonstrando como o instrumento se altera, 

nomeadamente, a tensão da pele, influenciando directamente a performance. Daí que 

propomos a sua análise em ambiente controlado, registando-o em duas tabelas (duração 

do som, espectro e altura aproximada) com temperatura e humidade relativa diferentes. 

As tabelas devem integrar um "dum" (som grave, obtido ao percutir uma área grande de 

membrana junto ao aro) e um "tá" (som agudo, obtido em cima do aro). 

 A variação descontrolada da tensão da pele pode comprometer uma performance, 

impedindo o músico de obter um som com qualidade ou aplicar determinadas técnicas. 

 Fotografias 

 Ilustrativas do instrumento e de pormenores relevantes de construção.  

 Observações 

 Neste parâmetro, registaremos outras particularidades do instrumento. 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�86



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

2.1.1. Adufe artesanal  46

Data: 6 / 5 / 2012   Local de estudo: Porto 

Temperatura: 19,5 ºC    Humidade Relativa: 69% 

Construtor José Relvas

Localidade (origem e/ou recolha) Idanha-a-Nova

Data de construção 22 Janeiro de 2012

Forma e montagem das armas
Quadrado; em círculo

Peso (em gramas) 1142 g

Comprimento (duas medidas; entre cantos e 
ao meio do adufe)

- nos cantos 41,6 cm 

- no meio das armas 40,8 cm

Altura (com o adufe de perfil) 6,45 cm

Espessura das tábuas 2,17 cm

Espessura da pele 0,41mm

Peles cabra

Madeira pinho de flandres

Pregos (tipo, dimensões, quantidade) de madeira

Fixação da pele (costura, agrafos) Costura guita, fio do norte.

Soalhas interiores Caricas

Decoração (fitas, maravalhas, cores, tachas)

- Fita: azul escura, com 2,45 cm de largura, em 
todo o perímetro das armas; alça de pendurar 

- Maravalhas: verde escura, amarela, branca, rosa 
e vermelha, pregadas nos cantos do adufe; cada 
tira com 14,5 cm 

- Tachas: 13, douradas, fixam a fita azul nas armas

 Por limitações de meios, não foi possível fazer as medições em estúdio de modo a obter as representações espectrais e temporais.46
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Fotografias:  

  

 

 

  Fig. 1 - Adufe de José Relvas.    Fig. 2 - Assinatura e data. 

Fig. 3 - Montagem das armas. 

Observações: 

 As peles são cosidas à mão,  apresentam uma coloração variada, com manchas 

claras e escuras, típicas das peles de cabra. Pode ver-se a marca da coluna vertebral do 

animal. Foi pedido ao construtor para assinar e datar o adufe no perfil do instrumento. 

 As armas estão montadas "em círculo". Neste tipo de montagem das armas é 

comum encontrar medidas de comprimento do adufe que sejam a soma do comprimento 

da tábua com a espessura da tábua que lhe é pregada e sobreposta. Neste caso, José 
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Relvas considera que este é um adufe de 40cm, sendo a sua medida 41,6 cm de 

comprimento, o que nos indica, talvez, que ao cortar as tábuas para fazer a estrutura, já 

as cortou com menos de 40 cm para compensar a sobreposição da medida da espessura 

da tábua seguinte. 

 As maravalhas são fixas nos cantos do adufe com um prego, sendo os únicos 

pontos em que a pele está fixa à estrutura. 
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2. 1. 2. Adufe triangular artesanal  47

Data: 6 / 5 / 2012    Local de estudo: Porto 

Temperatura: 19,5 ºC    Humidade Relativa: 69% 

Construtor José Relvas

Localidade (origem e/ou recolha) Idanha-a-Nova

Data de construção 22 Janeiro de 2012

Forma e montagem das armas
Triangular; em bisel.

Peso (em gramas) 1365 

Comprimento (duas medidas; entre cantos e 
ao meio do adufe)

- nos cantos: 60,1 cm

Altura (com o adufe de perfil) 7,41 cm

Espessura das tábuas 2,39 cm

Espessura da pele 0,50mm

Peles cabra

Madeira pinho de flandres

Pregos (tipo, dimensões, quantidade) de madeira

Fixação da pele (costura, agrafos) Costura; fio do norte.

Soalhas
Um guizo suspenso no interior através de um 
fio.

Decoração (fitas, maravalhas, cores, tachas)

- fita vemelha, provavelmente de nylon, com (2,43 
cm de largura, em todo o perímetro das armas; e 
alça de pendurar.) 

- maravalhas: provalmente de nylon, aprox. 22 cm 
(verde, amarela, azul e vermelha), pregadas nos 
cantos do adufe. 

- 14 tachas douradas 

 Por limitações de meios, não foi possível fazer as medições em estúdio de modo a obter as representações espectrais e temporais.47

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�90



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

 Fotografias: 

               Fig. 4 - Adufe triangular de José Relvas.                                               Fig. 5 - Assinatura e data. 

Fig. 6 - Maravlhas coloridas  pregadas nos cantos do adufe. Fig. 7 - Amas montadas em bisel. 
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 Observações: 

Eu mantive sempre a tradição. Só que a Câmara Municipal criou aí uma micro-

empresa, para me combater a mim. Temos diferentes ideais e eles tentaram-me aniquilar. 

O logotipo da câmara são dois adufes. Sabe? 

 E eu decidi a experimentar a fazer outro modelo. Eu sabia que isto existia, está no 

arquivo nacional, na Torre do Tombo, em Lisboa. Fez-se um levantamento e está lá o 

triangular. Se está lá um triangular, tenho de começar a fazer um triangular. Ainda hoje as 

pessoas vão para o quadrado, mas o triangular praticamente só faço por encomenda. 

(José Relvas, trabalho de campo 2012, ver entrevista completa em Anexos) 

  

 A pele do adufe foi montada bem tensa, vê-se uma marca escura da coluna do 

animal. O adufe foi assinado e datado depois de construído.  

 Por vezes, o guizo, suspenso no interior através de um fio, toca na pele quando se 

inclina um pouco mais o adufe. As maravalhas são fixas nos cantos do adufe com um 

prego, sendo os únicos pontos em que a pele está fixa à estrutura. Ao tocar o instrumento 

tem uma distribuição de peso e um equilíbrio diferente dos instrumentos quadrados.  
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2. 1. 3. Adufe construído pelo Centro de Artes Tradicionais da Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova  48

Data: 6 / 5 / 2012   Local de estudo: Porto 

Temperatura: 19,5 ºC   Humidade Relativa: 69% 

Construtor provavelmente Maria José Caroço.

Localidade (origem e/ou recolha) Idanha-a-Nova

Data de construção Cerca de 2009

Forma e montagem das armas
Quadrado; em círculo

Peso (em gramas) 1074 

Comprimento (duas medidas; entre cantos e 
ao meio do adufe)

- nos cantos 41,6 cm  

- no meio das armas 40,6 cm

Altura (com o adufe de perfil) 5,25 cm

Espessura das tábuas 1,78 cm

Espessura da pele 0,41mm

Peles provavelmente ovelha

Madeira

Pregos (tipo, dimensões, quantidade)

Fixação da pele (costura, agrafos) Agrafos

Soalhas interiores Caricas

Decoração (fitas, maravalhas, cores, tachas)

- fita de nylon laranja (largura: 23,35 cm, colocada em 
todo o perímetro das armas; alça de pendurar); 
maravalhas de flanela, pregadas nos cantos, de cor 
amarela, verde, laranja, azul claro, rosa claro, e 
vermelho; 14 tachas douradas.

 Por limitações de meios, não foi possível fazer as medições em estúdio de modo a obter as representações espectrais e temporais. 48
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Fotografias:  

 Observações: 

  

 As peles estão fixadas à estrutura através de agrafos, colocados a toda a volta da 

mesma. São provavelmente de ovelha ou cabra, dada a sua espessura fina, serem pouco 

ásperas e porosas, e serem de coloração clara; é difícil identificar com certeza, uma vez 

que as peles se encontram bastante curtidas e tratadas. É possível ver a marca da coluna 

vertebral do animal. 

 As armas estão montadas "em círculo" e estão visivelmente arqueadas devido à 

tensão da pele. 

 As maravalhas estão pregadas nos cantos do adufe. 

 Não é possível afirmar com certeza quem terá sido o artesão, poderá ter sido M. J. 

Caroço ou outra funcionária do Centro Artes Tradicionais, uma vez que foi aqui adquirido 

há vários anos atrás. 
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2.2. Técnica 

Playing techniques vary. Usually the player holds the drum in one hand and beats 

the skin with the fingers, thumb and palm of the other hand. Occasionally the drum is held 

with both hands and played with the free fingers. Metallic percussive effects are obtained 

by titling or shaking the drum, or hitting the frame. The player may kneel, sit, stand or 

move about while playing the drum. In art traditions onomatopoeic words are sometimes 

used to describe the sounds: dum/düm for the heavy, low sound and tak/taka/tek for the 

light, high sound. (CONWAY, R .M. et al. 2001. Em: Daff, New Grove, p.833) 

A universalidade e a grande variedade de frame drums traduz-se também numa 

multiplicidade de técnicas de execução do instrumento, associadas a povos, usos e 

culturas . 49

 Como em qualquer outro instrumento musical, a técnica constitui uma gama de 

recursos que nos possibilitam explorar o instrumento sonora, trimbrica e musicalmente, 

tendo como objectivo a comunicação/expressão de uma intenção ou de uma mensagem.  

Neste ponto pretenderemos conhecer a técnica tradicional do toque do adufe, 

dissociando-o da sua função de acompanhador do canto, isto é, focando-nos na forma 

como o adufe é percutido, que partes das mãos se usam, onde tocam, onde se colocam, 

na postura corporal, no movimento do instrumento ao ser tocado e que tipo de sons são 

mais utilizados. No fundo, olhar para ele como instrumento de percussão. 

Estudar a técnica tradicional, à luz do conhecimento de outras técnicas de frame 

drums, permite-nos por exemplo perceber que, tal como em outros instrumentos da 

mesma família e de outras músicas e culturas, uma mão dirige o ritmo, percute a 

"melodia", e a outra vai preenchendo os espaços e ornamentando, enquanto segura o 

 Vide N. Scott Robinson (2003): Frame Drums and Tambourines. Para descrição de técnicas, tipos de instrumentos e formas de 49

segurar.
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instrumento. Podemos ver esta prática, por exemplo, na execução dos ritmos do Norte de 

África ou da Turquia, no tar, no bendir ou no riqq. 

A posição tradicional de tocar adufe, em pé, com as duas mãos, segurando e 

tocando simultaneamente, com o instrumento em movimento e num equilíbrio peculiar, é 

igualmente comum a outros frame drums do Mediterrâneo e do mundo, tais como o daff 

do Irão. 

Por outro lado, a tradição oral e a execução de instrumentos de percussão no 

âmbito da world music, têm um papel fundamental como fonte de informação para a 

recriação da interpretação no âmbito da percussão histórica, uma vez que preservam ao 

longo do tempo técnicas performativas e formas de construção dos instrumentos, que 

muitas vezes não estão claramente descritas ou registadas.  

 The exact correlation between the playing position recorded in medieval sources 

and those observed in the live traditions suggests that the medieval practice has continued 

in use to the present day. (Molina, 2010, p.154) 

A abordagem à técnica tradicional, bem como a pormenores de construção dos 

instrumentos, foi feita através de trabalho de campo e através da visualização das 

recolhas, compiladas na filmografia de Michel Giacometti, como testemunho audiovisual 

de singular relevância.  
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2. 2. 1. Técnica observada no Concelho de Idanha-a-Nova (trabalho de campo 

2012) 

 Ainda precisa de descontrair para tratar o adufe por tu. Ainda o trata por senhor. 

Vamos ao outro. Pan pan pan... (Laura Pedro, 2012) 

  

 A técnica de tocar adufe descrita de seguida foi observada em Monsanto (Janeiro 

de 2012), a partir da execução de Laura Pedro e Amélia Fonseca, fundadoras das 

Adufeiras de Monsanto, e em Penha Garcia a partir do toque do adufe de Maria Nabais, 

das Adufeiras do Rancho Folclórico de Penha Garcia (Março de 2012). 

Assim nesta posição é mais difícil. Tem o braço muito tenso. Faça o braço mole. 

Ponha o braço junto ao corpo, sem fazer força. Não faça força em parte nenhuma. Porque 

ele segura-se por si próprio. Às vezes foge, mas a gente apanha-o. Descontraia os 

braços. Tem a sua mão dobrada, nesta posição não consegue. Tem que ser a direito e 

molinha. Ponha o adufe na frente. Um pouco inclinado. Sem dobrar a mão. O pulso tem 

que rodar, ao rodar a mão bate. Senão não tira som ao adufe. Senão é uma pancada 

seca. (Laura Pedro, ensinando um cliente na Loja dos Templários, em Monsanto. Trabalho 

de campo 2012) 

  

 As adufeiras tradicionais tocam de pé, segurando o instrumento com as duas 

mãos. O instrumento é suspenso num plano perpendicular ao solo, com um canto para 

cima, ligeiramente inclinado para a frente. É tocado quase paralelamente ao corpo do 

executante, sendo que o canto mais próximo da mão forte está também mais próximo do 

eixo vertical e do próprio corpo, fazendo com que o adufe não esteja centrado mas 

deslocado para o lado da mão fraca da adufeira (normalmente, a esquerda). E exista um 

ângulo de aproximadamente 20º, 30º entre o plano do corpo do executante e o do adufe. 
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 Quer que me ponha de pé? Normalmente tocamos de pé. Onde quer que a gente 

vai, ou seja a actuar ou seja a fazer ensaio, é sempre de pé. (Tia Nabais, 2012) 

Esta mão [a esquerda] não está bem, vai segurar com estes dois (polegar e o 

indicador) e só estes três dedos é que batem. Estes não batem. Estes seguram só na 

madeira. Esta falange aqui, aquele ali, só na madeira. Fica solto, não aperta a pele, 

Senão tira som ao adufe. (Laura Pedro, trabalho de campo. 2012) 

 

Fig. 10 – Apenas três dedos da mão esquerda percutem a pele. 

Fig. 11 - Indicador apoiando a estrutura. 
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 A mão esquerda segura o adufe, entre as 1ª falanges do indicador e do polegar, 

que não apertam a pele, só a estrutura de madeira. A pele percute-se com os três dedos 

livres (LH 3, 4, 5; vide em Anexos - Legenda dos Dedos e Mãos, p. 135). Este golpe 

realiza-se abrindo os dedos na sua extensão máxima e fechando-os rapidamente, 

percutindo a pele. O contacto deve ser rápido e directo, permitindo que a membrana vibre.  

 Como podemos ver na figura 12, a mão direita apoia o adufe, através da colocação 

do polegar na ilharga. Este apoio serve de eixo para o pulso e para o braço, que deve 

estar relaxado. O cotovelo deve estar junto ao corpo. Os golpes devem ser rápidos e 

directos, reduzindo ao máximo o tempo de contacto da mão com a pele, caso contrario a 

pele é abafada. 

Fig. 12 - Pormenores da mão direita da D. Amélia. 

 Já cá ensinei muitas... Ensino a tocar, as pessoas aprendem. Há uma senhora, que 

está para Lisboa, que quer muito aprender. Há aí várias... Há aí umas poucas que estão 

para Lisboa que querem aprender. E uma disse-me: "mas como é que a Nabais faz?"  
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 E então aquela senhora diz... "mas como é que faz as mãos que eu vejo-a estar a 

dar e não consigo?" E eu disse-lhe: "faça assim" 

 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... [toca, contando os tempos] 

 E ela começou assim e já estava a entrar... "ah! Assim é que é!" (Tia Nabais, 

2012)  50

Na figura 13, podemos ver claramente a posição das mãos no instrumento e a 

posição do instrumento em relação ao corpo. Apesar de sentada (só por ser uma ocasião 

informal) toca como se estivesse de pé.  

  
Fig. 13 - Posição das mãos proporciona equilíbrio e balanço ao adufe. 

As pessoas que tocam só com uma mão, dão só a porrada com esta mão. . . . 

eu toco com as duas mãos, eu toco dobrado. (Tia Nabais, 2012) 

 Vide entrevista completa em Anexos.50
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Tocar dobrado significa que a mão esquerda preenche todos os espaços do ritmo 

realizado e conduzido pela mão direita (ao contrário, no caso dos canhotos). Dentro da 

família dos frame drums e das suas músicas, existem vários exemplos desta forma de 

executar um ritmo, perfeita e naturalmente adaptada à anatomia, isto é, à diferença entre 

uma "mão forte" e uma "fraca", comandadas por hemisférios diferentes. 

Os sons grave e agudo são bastante claros. Nas figuras 14 e 15,  podemos 

observar em que zona da pele a Tia Nabais percute o adufe, que varia consoante o som 

que pretende obter. 

  

  

Fig. 14 – Tá (som agudo).      Fig. 15 – Dum (som grave). 
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 2.2.2. Técnica e construção na filmografia de Michel Giacometti (Anos 60, séc. 

XX) 

 Figura fundamental da nossa etnologia, a sua obra cinematográfica constitui 

também uma referência incontornável para conhecer o Portugal do séc. XX e reflectir 

sobre os percursos da nossa identidade nos dias de hoje. (excerto do texto da 

contracapa, do Volume 2, da Filmografia Completa de Michel Giacometti. Tradisom, 

Público, RTP) 

  

 A filmografia de Michel Giacometti, aparece aqui como uma importante fonte de 

informações sobre a técnica e os pormenores da construção de adufes durante a década 

de sessenta  do séc. XX, em Portugal, uma vez que, ao contrário de outras recolhas não 51

menos relevantes, nos oferece dados audiovisuais, permitindo-nos observar inúmeros 

detalhes, tais como: se segurava o adufe, se percutia, como eram os ritmos, pormenores 

de construção, dimensões aproximadas, tratamento de peles, entre outros. 

 Estas recolhas realizadas há cerca de 50 anos atrás, mostram-nos uma tradição de 

toque e manufactura do adufe desde, pelo menos, o início do séc. XX, na medida que a 

maioria dos protagonistas teriam cerca de 50 ou mais anos de idade. De facto, os adufes 

mais antigos que existem, nas colecções do Museu da Música e no Museu de Etnologia 

de Lisboa datam igualmente do início deste mesmo século. 

 Esta filmografia permite-nos também constatar que a técnica que observamos hoje 

em dia em alguns dos lugares aqui retratados se mantém igual. A construção, apesar de 

tradicional e de ter ainda muitos pontos em comum, sofreu uma evolução maior do que a 

forma de tocar, registando alterações ao nível das ferramentas, do número de adufes 

 Contemporânea do trabalho de campo de Veiga de Oliveira, para a realização de Instrumentos Tradicionais Portugueses. E segundo 51

Domingos Morais, uma das primeiras recolhas audiovisuais; as primeiras estarão na Cinemateca Nacional, sobre o concurso da Aldeia 
Mais Portuguesa de Portugal, em 1938.
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construídos, da obtenção de peles (tratadas industrialmente), dos próprios materiais 

utilizados na construção (adquiridos com esse propósito), etc. 

  

 Todas as imagens apresentadas (fotografias de planos que consideramos terem 

pormenores relevantes para o tema da tese) são provenientes da Filmografia Completa 

de Giacometti, publicados pela Tradisom, Jornal Público e RTP, em 2010. Estas recolhas 

faziam parte do programa Povo que Canta, com realização de Alfredo Tropa, produzido 

pela RTP e difundido entre 1970 e 1974. Giacometti efectuou recolhas em Portugal entre 

1959 e 1990, criando para isso os Arquivos Sonoros Portugueses. 

Fragmentos de um Inquérito Musical em Penha Garcia (DVD 2) 

6´50 Senhora da Azenha 

 Fig. 16 - Catarina Chitas. 

 Na figura 10, podemos observar que as proporções do adufe se assemelham 

bastante aos que são construídos por José Relvas (é largo de perfil e não demasiado 

comprido). Durante o nosso trabalho de campo no concelho de Idanha-a-Nova, o artesão 

confirmou-nos que era o seu pai que construía os adufes para Catarina Chitas, a adufeira 
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projectada para um estatuto de referência graças às suas extraordinárias interpretações 

das cantigas de adufe, aqui recolhidas por Giacometti. A costura é larga, pode ver-se a 

madeira da estrutura e não possui fita a toda a volta, como é actualmente comum. Só 

existem enfeites nos cantos. Não temos percepção das cores uma vez que o filme é a 

preto e branco. A mão direita percute a pele com os dedos abertos.  

 O adufe está apoiado entre o polegar e o indicador da mão esquerda (que estão 

abertos e não apertam a pele); esta mão percute a pele com os dedos LH3, 4, 5, em 

simultâneo. Faz um ligeiro movimento, um subtil balanço lateral, com o adufe no tempo 

forte do ritmo, sobretudo quando toca "Dum".  

 O som do adufe não tem quase sustain e não se ouvem parciais agudos, 

provavelmente por causa da gravação e o sistema de captação serem antigos. 

 Ouve-se o que parece ser um guizo a chocalhar com o movimento e o toque do 

adufe. 

Fig. 17 - Pormenor das mãos da Catarina Chitas. 

9´20 Moda do Entrudo (reaparece em Música de passatempo, mas nem sempre alegre. 

DVD 6, faixa 22. 5´05") 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�104



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

 Vê-se muito bem a mão esquerda, segurando o adufe. O movimento do adufe é 

subtil, mas está presente.  

 A mão direita define e comanda o ritmo, a esquerda "preenche". Veja-se os 

detalhes da costura e da mão esquerda. Repare-se na robustez das mãos de Catarina 

Chitas.  

Fig. 18 - A mão esquerda segura sem apertar, a direita percute de dedos abertos.  Fig. 19 - A costura e os enfeites. 

11´40 Senhora dos Remédios (reaparece em Músicas de romaria. DVD 6, Faixa 24) 

 Três adufes e três mulheres  cantando em coro e em uníssono. O som dos guizos 

no interior dos adufes é aqui mais perceptível. Podemos observar bons pormenores da 

posição das mãos e detalhes das costuras. De notar que os adufes são de tamanhos 

distintos. No adufe mais à esquerda, podemos observar as marcas da pele que reflectem 

que está pouco tensa. 
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Fig. 20 - Catarina Chitas, ao centro. As outras duas adufeiras não são identificadas no filme. 

13´52 Senhora da Póvoa, Penha Garcia. 

Fig. 21 - Posição das mãos em relação ao instrumento. 

 Neste excerto vêem-se de novo três adufeiras e mais claramente, adufes de 

dimensões diferentes (na figura 21 temos apenas a adufeira ao centro).  
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 Vê-se o pormenor da mão direita, com o polegar apoiado no perfil das armas, a 

servir de eixo ao movimento do pulso. Postura das mulheres é rígida e hirta, só as mãos e 

os adufes se mexem no balanço já atrás referido. Podemos também observar a 

decoração dos adufes em particular as maravalhas nos cantos. 

Romaria de São João no Rosmaninhal (DVD 4 Faixa 16) 

6´20" O adufe aparece a acompanhar músicas actuais de um certo repertório urbano... 

(voz off).  

Fig. 22 - Estilo. 

 Trata-se de um baile popular onde se ouve acordeão, caixa, bombo e pratos. O 

adufe é referido como elemento fora de contexto nesta nova música, engolido pelo 

poderio sonoro dos outros instrumentos assumindo quase uma função festiva e 

decorativa.  

8´52" S. João do Rosmaninhal. (reaparece em O São João na Tradição Musical Popular. 

DVD 6, faixa 23) 
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 Teresa Pinheira, adufeira esquerdina e duas cantadeiras, Leitão Galante e Maria 

Gregório Mendes. Três vozes, cantam o S. João tradicional da terra, no dia da Festa de S. 

João.  (cantiga de adufe).  

Fig. 23 - O polegar apoiado na ilharga do adufe. 

 O adufe é mais enfeitado que os anteriormente visualizados. As cores são mais 

claras e parece ter a fita que esconde a costura. As soalhas soam como pedaços de metal 

e não como guizos. A forma de tocar é basicamente a mesma. A postura continua a ser 

rígida, austera e contida, talvez pela solenidade de uma cantiga religiosa. Vê-se que o 

adufe não está preso nas mãos, mas move-se num equilíbrio que também observamos 

noutro tipo de frame drums tocados na mesma posição. 

Fig. 24 - O adufe acompanha as três estridentes vozes. 
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Cantadeiras Populares (DVD 5 Faixa 17) 

7´30" Canto de devoção e de romaria à Senhora do Almurtão. Catarina Chitas, Penha 

Garcia. 

Fig. 25 - Detalhe da costura e da maravalha. 

  

 É impressionante a quietude de Catarina Chitas ao tocar. Só as mãos e o adufe 

mexem. Não há movimentos desnecessários. Vêem-se diferentes detalhes da costura e 

da decoração  num plano aproximado. 

16´43" Moda da Ceifa, Malpica do Tejo. Castelo Branco. (as mesmas senhoras aparecem 

em Músicas de romaria. DVD 6, Faixa 24) 

  

 Podemos ver na figura 26 mulheres e 4 adufes, porém só uma canta, a capella. A 

alça dos adufes é bem grande, comparada com os modelos actuais, talvez para se 

transportar, pendurada ao ombro. A decoração é clara. Os adufes são de vários 

tamanhos. Postura solene e contida.  
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Fig. 26 - As alças dos adufes são bem maiores que hoje. Seriam de pôr ao ombro? 

O São João na Tradição Musical Popular (DVD 6, faixa 23) 

9´04" a 13´45" Construtor de adufes. Rosmaninhal, Castelo Branco. José Carvalho, de 72 

anos de idade. Teresa Caldeira, 67 anos.    52

 O trabalho duro de curtir a pele é feito pela mulher. Parece ser uma pele de ovelha. 

A lã é retirada com um descarnador, com a pele molhada. A pele é disposta numa base de 

madeira que parece própria para o efeito.  

 Vide em Anexos a transcrição completa.52
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Fig. 27 - O descarnador retira a lã da pele. 

 A resposta à pergunta que tipo de produtos usam para retirar o pêlo é a que ainda 

hoje se pode ouvir no concelho de Idanha-a-Nova: "Químicas!" 

 

Fig. 28 - A pele é esticada, enquanto a pregam à estrutura para coser. 

 José Carvalho assume as respostas da entrevista, está perto de Giacometti, Teresa 

Caldeira encontra-se um pouco afastada e vai também respondendo, contidamente, às 

questões.  
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 O construtor vai falando e pregando alguns pregos, fixando a pele ao caixilho. 

Usam para esta acção a expressão "armar a pele". A esposa está atenta, ajeitando o 

plástico que o homem tem sobre as pernas para proteger a roupa das "químicas" e da 

pele molhada. 

 "Um quarto de hora" é o tempo que leva a construir um adufe. Curiosamente, a 

mesma resposta que nos deu Maria José Caroço, na Oficina de Artes Tradicionais de 

Idanha-a-Nova (2012).  

 "Um quarto de hora" para armar, "um quarto de hora" para fazer o aro. Observe-se 

que nenhum deles tem relógio no pulso. 

 Trabalha no adufe com o instrumento na horizontal, em cima de uma mesa baixa, 

de madeira. Vê-se um prato com pregos. Coloca pregos a toda a volta. Não se vê mais 

ferramentas, para além de um martelo. 

 Os adufes pousados na mesa, já prontos, são bastante enfeitados, pressupomos 

de cores garridas, com fita a toda a volta (com uma decoração numa cor clara) e 

maravalhas. A pele é escura.   

 À pergunta quanto custa um adufe, Teresa Caldeira, responde sem precisão, o 

marido interrompe-a enunciando os preços. Ela fica desconfortável e passa a mão pela 

cara. Podemos ver sinais de hierarquia, a mulher parece ter um papel submisso. José 

Carvalho raramente olha para a mulher e quando olha, é por breves instantes e sem 

contacto visual. Teresa segura um adufe pequeno, de enfeitar. Entusiasmada com a 

conversa, mas contendo-se. José recita a quadra:  

Os aros do meu adufe, 

são de pau de laranjeira. 

Quem quiser tocar nele, 

há-de ter a mão ligeira. 
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 Repare-se que usa a expressão "aros" para se referir às armas . A mulher sorri, 53

pela primeira vez, no fim da quadra. José Carvalho, ordena, de forma rude, à mulher que 

toque. Ela começa a tocar e a cantar, ele sobrepõe-se fora do ritmo e da melodia, 

parecendo cantar uma música diferente,  dirigindo com a mão no ar. Teresa Caldeira toca, 

sentada, com a cara atrás do adufe, demonstrando uma técnica impecável. Durante o 

vídeo, repare-se na expressão da cara do homem, quando a mulher pega no adufe e 

começa a tocar. As posições invertem-se. Ele fica desconfortável. 

 O adufe parece ter a pele bem tensa, pelo som que se pode ouvir, com parciais 

agudos e algum sustain. A pele é clara. Vêem-se manchas da pele, pintas, um padrão que 

nos poderá indicar tratar-se de uma pele de cabra. As soalhas que se ouvem, não soam a 

guizos, mas sim a pedaços de metal.  

Fig. 29 - Posição das mãos de Teresa Caldeira. 

 O construtor afirma que não havia mais ninguém a fazer adufes no distrito. Só 

ele . Nesta altura, a mobilidade e a acessibilidade eram diminutas, as aldeias e os 54

lugares estavam assim mais distantes, daí que José Carvalho pudesse desconhecer 

outros construtores, como por exemplo a família de José Relvas, também construtores, 

que vivia em Idanha-a-Nova, por esta altura, segundo nos disse o próprio. 

 Vide em Anexos a versão desta quadra dita por J. Relvas, na nossa entrevista.53

 Durante o trabalho de campo (2012), notámos que os artesãos e os músicos raramente falam uns dos outros abertamente, isto é, 54

não referem nomes e nem os instrumentos ou as suas características. 
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Fig. 30 - A letra na madeira sugere que esta foi reutilizada. A pele está ainda molhada. 

Músicas de romaria (DVD 6, Faixa 24) 

6´37" Romaria de Santa Luzia. Mulheres da Aldeia Nova do Cabo, Fundão. 

Podemos ver um grupo de mulheres a cantar em polifonia  acompanhadas com um adufe. 

O adufe toca ao dobro do ritmo das vozes, num ritmo ternário. Não tem soalhas.  

Fig. 31 - O adufe não apresenta qualquer decoração. 

  

 Alça do adufe é num dos lados e não num canto como é costume. A adufeira está 

tocando sentada. 
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11´22" Malpica do Tejo, Castelo Branco. Senhora das Neves. Canto de devoção.  

 Das 4 mulheres que cantam, três tocam adufes. Possuem  maravalhas claras, alça 

grande, feita de um entrançado com uma maravalha a meio. As peles parecem ser 

cosidas de forma diferente das vistas anteriormente, mais cuidada. 

Fig. 32 - Repare-se na posição das mãos da adufeira mais à esquerda. 

 Os adufes são claros. As adufeiras exibem uma forma de tocar distinta de Penha 

Garcia, com um movimento mais vertical - do que lateral -, e mais frequente. Pegam mais 

perto de um dos cantos e as duas mãos, ao tocar, fazem movimentos de amplitude 

aproximada, o que nos pode indicar que a mão que geralmente só "dobra" o ritmo, tem 

mais preponderância, na realização do mesmo. A postura corporal é semelhante: 

estáticas e contidas. 

Fig. 33 - Costura e maravalha. 
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 Capítulo 3: Al-duff 

 3.1 Da construção artesanal ao desenvolvimento de protótipos 

 As primeiras tentativas de aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos 

ao adufe tradicional foram dificultadas ou até mesmo impossibilitadas pelas inúmeras 

diferenças organológicas , apesar de se tratarem de instrumentos da mesma família.  55

 Concluímos que nos frame drums: 

 - unimembranofones o som é mais prolongado e não há cancelamento de 

frequências como no adufe, devido à vibração das duas peles e do ar dentro da estrutura 

do instrumento   56

 - a tensão das peles é regulável, sendo uma característica cada vez mais 

recorrente na maioria dos instrumentos, com sistemas de tensão simples e eficientes; e, 

normalmente, são tocados com a pele bastante mais tensa que num adufe. 

 - a pele é mais fina e, em alguns casos, calibrada para ter a mesma espessura no 

seu todo, produzindo sons mais equilibrados em termos de parciais, sendo estes mais 

uniformes em torno de todo o aro do instrumento. 

 - O ponto de contacto da estrutura com a pele é reduzido, o que permite produzir, 

em cima do aro, sons agudos com relativa facilidade. 

 - sofreram uma grande evolução ao nível dos materiais utilizados na construção, 

tais como a utilização de peles sintéticas que imitam o timbre da pele natural, sem serem 

tão sensíveis à humidade e à temperatura (por exemplo, as peles Remo Renaissance); os 

 vide em Anexos as diversas entrevistas; e, ainda 1. 2. 1. , 1. 2. 2., 1. 2. 3.55

 vide Molina, 2010. Cap. V, Reconstruction of the Sound of Medieval Iberian Frame Drums: a Study of Their Structures56
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aros de madeira leves e resistentes, que permitem ter alguma flexibilidade em relação ao 

peso do instrumento. (ver instrumentos de David Roman) 

 - existem inúmeras indústrias e construtores a fabricar frame drums em 

colaboração com os músicos mais proeminentes desta área, desenvolvendo-os ao nível 

da ergonomia, da produção do som, da qualidade e do tratamento das peles, dos 

acabamentos, dos sistemas de tensão da pele, entre outros. (David Roman, Eckerman, 

Emin Percussion, Cooperman, Anklang Musikwelt, Remo, entre outras). 

- a forma circular permite uma relação física com o instrumento distinta da estrutura 

quadrada, ao nível do equilíbrio, no movimento durante execução e na posição das mãos 

e dedos. 

  

Partindo desta observação genérica e elementar, formulámos a seguinte hipótese: 

poderão estas características ser introduzidas no adufe, permitindo a adaptação e 

aplicação  de novas técnicas de execução, potenciando assim a sua performance 

timbrica, sonora e musicalmente, e sendo linhas orientadoras na evolução do próprio 

instrumento? 

No sentido de responder à questão acima, projectámos e construímos vários 

protótipos de adufe, introduzindo e testando inovações que serão detalhadas nas páginas 

seguintes.  

A observação dos artesãos da região de Idanha-a-Nova (trabalho de campo, 

2011-): métodos de construção, materiais escolhidos, dimensões e características de 

cada adufe foi fundamental na construção dos novos protótipos e  nas decisões tomadas, 

por exemplo, na definição dos nossos métodos e na escolha de matérias-primas, dentro 

das várias possibilidades observadas (e disponíveis) que julgámos melhor se adaptarem 

aos nossos objectivos. 
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 Reiteramos a importância do contacto com os artesãos, portadores de um Saber 

experimentado e aperfeiçoado ao longo do tempo e de geração em geração.  

 As empresas Missom – Instrumentos Musicais/Miguel Ralha (Porto), fábrica de 

móveis A Moderna/Luís Cardoso (Tondela) e Red Clay/João  Sousa (Lisboa) foram 

fundamentais na projecção e construção dos protótipos, demonstrando sempre grande 

disponibilidade e conhecimento das possibilidades dos materiais envolvidos. Bem como 

Santos Silva no processo de concepção do sistema de afinação de Topo Móvel.  

3. 1. 1. Protótipo 1 (Janeiro de 2012) 

Com a construção desta primeira versão do Protótipo 1, definimos rês objectivos, 

tendo como ponto de partida o nosso conhecimento de um adufe tradicional :  57

1. Desenvolver um sistema que permita variar a tensão da pele, uma vez que a 

mesma varia aleatoriamente devido a factores externos (humidade e 

temperatura). 

2. Reduzir o ponto de contacto da estrutura com a pele, aproximando-o de um 

frame drum redondo que permite mais articulação, clareza e sustain. O ponto 

de contacto da pele com a estrutura nos adufes gradicionais é demasiado largo 

para produzir “Tás” brilhantes, sonoros e definidos. 

3. Desenvolver uma estrutura mais cómoda ao segurar: as armas tradicionais cuja 

secção é um rectângulo - com ângulos rectos e esquinas,  apesar de por vezes 

limadas, são desconfortáveis, sobretudo para a mão esquerda. 

  

 Vide Capítulo 2 - 2. 1 1. Adufe Quadrado Artesanal.57
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 Propostas de construção: Miguel Ralha/Missom. 

 Miguel Ralha sugeriu-nos uma estrutura de secção hexagonal (figura 34, terceiro 

exemplo) de forma a proporcionar uma pega mais fácil e confortável. Para além disso, os 

vértices formarão um aro quadrangular, oferecendo um ponto de contacto muito reduzido 

com a pele tal como acontece nos frame drums circulares.  

 Quanto ao sistema de tensão, Ralha propôs-se criar um 

sistema de tensão de raíz, adaptando duas cravelhas metálicas 

de guitarra baixo eléctrico.  

Fig. 34 - Tipos de secção das tábuas sugeridos.  

As cravelhas aparafusadas em dois cantos da estrutura do adufe, controlariam a 

rotação de um veio metálico, quadrado e perfurado, com auxílio de um parafuso sem fim. 

!  

Fig. 35 - Cravelha de baixo aplicada num canto do adufe. 
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                                       Fig. 36 - Veio de alumínio.                                     Fig. 37 - Apoios do veio de alumínio. 

 Foram utilizadas duas peles, de ovelha. A costura foi feita numa máquina de 

sapateiro, do avesso e apenas em dois lados do adufe. Colocaram-se 36 ilhós de metal, 

para passar o fio. 

!  

Fig. 38 - A costura da pele do lado de dentro e os ilhós metálicos. 
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 A aplicação da pele na estrutura realizou-se da seguinte forma: o "fio de pedreiro" 

passa nos ilhós da pele e por dentro dos furos no veio de alumínio, ao rodarmos 

(apertando) a cravelha, o fio é torcido e faz com que a pele estique. A posição das 

cravelhas foi pensada para se poder esticar a pele enquanto se toca. 

  

 Fig. 39 - Os furos no veio e os ilhós na pele.  

      

         Fig. 40 - Colocação do fio. 
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Ficha do Protótipo 1 (versão de Janeiro 2012)  58

Data: 21 / 1 / 2012     Local de estudo: Porto 

Temperatura: 15 ºC     Humidade Relativa: 53% 

Construtor  Miguel Ralha/Missom

Localidade (origem e/ou recolha)  Porto

Data de construção  20 Janeiro de 2012

Forma e montagem das armas Quadrado;  sobrepostas

Peso (em gramas) 1830 

Comprimento (duas medidas; entre cantos e ao 
meio do adufe)

 47 cm (estrutura de madeira) 

48 (com o sistema de tensão)

Altura (com o adufe de perfil) 4, 77 cm

Espessura das tábuas/ponto de 
contacto

ponto de contacto da pele com a 
estrutura: 7,85 mm 

Espessura da pele 0,46 mm 

Peles  ovelha

Madeira  cedro

Pregos (tipo, dimensões, quantidade)

 4 parafusos fixam as tábuas umas às 
outras

Fixação da pele (costura, agrafos)

 costura de sapateiro; ilhós e fio de 
pedreiro

Soalhas  10, de pandeireta vulgar; liga metálica

Decoração (fitas, cores, tachas)  não tem.

 Por limitações de meios não foi possível realizar as medições em estúdio, de forma a obter representações temporais e espectrais. 58
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 Fotografias: 

 

        

 Fig. 41 - Aspecto final. (Oficina Missom, Jan2012)     Fig. 42 - Soalhas. 

Fig. 43 - O fio a desfiar-se e o espaço entre a pele e a estrutura. 

       

 Fig. 44 - A cravelha rodou sobre si própria.  
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 Observações: 

 O adufe é demasiado pesado. Pesa mais 676 g que um exemplar quadrado de 

José Relvas (1154 g, de 41,2cm) e quase o dobro dos que as Adufeiras de Monsanto 

usam (944 g, de 41,6cm), fabricados na Oficina das Artes Tradicionais de Idanha-a-Nova. 

 O sistema de tensão não funcionou, uma vez que a pele depois de seca encolheu, 

aumentando a tensão. A força exercida, direccionada ao centro do adufe, puxou o veio de 

metal contra a estrutura fazendo com que fosse impossível rodá-lo, logo, ajustar a tensão 

da pele como previsto. As cravelhas não aguentaram a força da pele e rodaram sobre si 

próprias. O próprio fio cedeu à tensão da pele, desfiando-se. Como o fio não passou por 

todos os ilhós, existem buracos entre a pele e a estrutura. 

As soalhas utilizadas retiradas das pandeiretas vulgares que se compram nas lojas 

de música, não produziram o efeito pretendido. Eventualmente serão em número 

excessivo ou não terão espaço para vibrar  restringidas  pelas peles e pelas armas; para 

além disso, o som produzido é demasiado "plástico" e pouco brilhante. 

O som do grave é profundo e cheio, contudo sem parciais agudos como um adufe 

tradicional. Os sons agudos (“Tá”),  apesar da estrutura ter um ponto de contacto com a 

pele diminuído, não são satisfatórios. 

O som não tem brilho e o sustain é curto, assemelha-se ao som de uma caixa de 

cartão. 

 A secção das armas de forma hexagonal é muito confortável ao pegar, contudo a 

área de colocação do polegar na mão direita ficou um pouco estreita, ou seja, com o 

movimento do adufe o dedo escorrega. 
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3. 1. 2. Protótipo 1 (versão Março de 2012)  59

 Havendo pontos a melhorar no Protótipo 1, partimos para a sua reconstrução, 

corrigindo o que falhou na primeira versão: o sistema de tensão, onde o fio que uniu a 

pele à estrutura era demasiado  frágil; a tensão da pele em direcção ao centro puxou o 

veio contra a estrutura impedindo-o de rodar e assim esticar ou variar a tensão da pele; as 

cravelhas não aguentaram a força da pele, girando sobre si próprias; na estrutura: o ponto 

de contacto da pele ainda espesso; o peso excessivo; falta de apoio do polegar; as 

soalhas, com sonoridade demasiado metálica e pouco vibrantes. 

Ficha do Protótipo 1 (versão Março 2012) 

Data: 19 / 3 / 2012    Local de estudo: Porto 

Temperatura: 17 ºC    Humidade Relativa: 53% 

Construtor  Miguel Ralha/Missom

Localidade (origem e/ou recolha)  Porto

Data de construção  21 Março de 2012

Forma e montagem das armas Quadrado;  sobrepostas

Peso (em gramas) 1609 

Comprimento (duas medidas; entre cantos e ao 
meio do adufe)

 46,5 cm (só estrutura de madeira, nos 
cantos e no meio),  

48,5 (incluindo o sistema de tensão)

Altura (com o adufe de perfil) 4, 77 cm

Espessura das tábuas/ponto de 
contacto

ponto de contacto da pele com a estrutura: 
3,32 mm 

 Por limitações de meios não foi possível realizar as medições em estúdio, de forma a obter representações temporais e espectrais.59
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 Fotografias 

 

Espessura da pele 0,46 mm 

Peles  ovelha

Madeira  cedro

Pregos (tipo, dimensões, quantidade)
 4 parafusos e cola fixam as tábuas umas 
às outras

Fixação da pele (costura, agrafos)
 costura de sapateiro; 36 ilhós e "fio do 
norte"

Soalhas  caricas batidas e queimadas

Decoração (fitas, cores, tachas)  não tem.
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Fig. 46 - Cravelha de tensão da pele. Fig. 45 - Sulco na estrutura permite que o 
veio tenha mais espaço para rodar. 

Fig. 47 - A cravelha e o 
veio apoiado no camarão 

dourado. 

Fig. 48 - Pormenor do apoio do veio metálico, 
evitando que este dobre com a tensão da pele. 
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Fig. 49 - Pode ver-se o vinco na pele, correspondente ao reduzido ponto de contacto da pele com a estrutra. 

  

 Observações: 

 Apesar de termos reduzido o peso do adufe, retirando massa da estrutura, continua 

a pesar mais 500g que um exemplar quadrado do José Relvas (1154 g, de 41,2cm) e 

cerca de 700g a mais do que o que as Adufeiras de Monsanto usam (944 g, de 41,6cm), 

fabricado na Oficina de Artes Tradicionais  da Câmara Municipal de Idanha). O excesso 

de peso torna-se um problema quanto maior o período de execução. 

Mantemos a forma hexagonal da estrutura, reduzindo para metade o ponto de 

contacto da pele com a estrutura, isto é, tornando mais pequenas as duas faces do 

hexágono em contacto com a pele. Aumentou-se ligeiramente a zona de apoio do polegar. 

Também se reduziu a massa da estrutura, desbastando-a um pouco da parte de dentro e 

na face de perfil do instrumento. 
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 O sistema de tensão foi melhorado, introduzindo um apoio necessário a meio do 

veio metálico - um camarão de 20,13mm de diâmetro -, de forma a que este pudesse girar 

e não ficar dobrado e encostado na estrutura. Conseguiu-se manter o veio livre e direito 

para girar, contudo a tensão da pele é demasiada para as cravelhas. Era necessário um 

sistema de desmultiplicação mais eficaz, uma vez que é muito custoso girá-las. O curso 

giratório do veio que se consegue obter é, também,  muito curto, logo não conseguimos 

afinar a pele como se pretendia. 

 Dado os problemas que nos colocou o fio que utilizámos para unir a pele ao 

sistema de tensão, optámos por trocá-lo por um outro sintético, mais resistente, porém 

mais elástico que a pele. Ao accionarmos o sistema de tensão, primeiro é esticado o fio e 

só depois a pele. 

 Nesta versão, numa primeira fase, não se usaram soalhas interiores, de forma a 

apurar que efeitos teriam no som as alterações na estrutura e no sistema de tensão. 

 Mais tarde introduzimos soalhas, feitas a partir de caricas  batidas e queimadas (o 60

que lhes dá um som mais brilhante). O resultado não foi o esperado, uma vez que dada a 

estrutura hexagonal das armas, as caricas ficaram presas entre a pele e a estrutura, 

impedindo-as de vibrar como num adufe tradicional.  

Com as alterações na estrutura, atingiu-se uma qualidade de som muito próximo 

do idealizado. A primeira experiência do instrumento foi num dia de 22º, com humidade a 

45%, condições em que a pele está bem tensa. O instrumento correspondeu ao que se 

idealizou tendo sido possível aplicar todas as técnicas de frame drums pretendidas. O 

ponto de contacto mínimo, que faz lembrar um aro de frame drum, superou as 

expectativas, é possível produzir sons agudos ("Tá") claros e directos, sem dificuldades. 

Obtemos um óptimo grave junto aos cantos da estrutura. Sente-se algum cancelamento 

 vide em Anexos exemplos de caricas nas imagens da Oficina de Artes Tradicionais de Idanha-a-Nova. 60
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de frequências graves, o que tem vindo a melhorar conforme vamos tocando no 

instrumento. 

O som da estrutura percutida com os nós dos dedos, não satisfaz.  

3. 1. 3. Protótipo 2 (Maio de 2012) 

As duas versões do Protótipo 1, aproximaram-nos dos objectivos e deram-nos 

novas informações sobre o processo de construção e os materiais utilizados, que nos 

serviram de orientação para o Protótipo 2. 

Não perdendo de vista o adufe tradicional, definimos várias metas a atingir: reduzir 

o peso, criar um sistema de tensão eficaz e redimensionar a estrutura. 

  

 Propostas de construção de Miguel Ralha (Missom). 

 Na prossecução destes três objectivos, Miguel Ralha sugeriu um sistema de tensão 

pneumático, isto é, através da utilização de uma câmara de ar colocada, numa primeira 

fase, dentro de uma estrutura móvel, que se expandia ou encolhia consoante o volume de 

ar insuflado. Chegou-se à conclusão que este sistema talvez não fosse o mais eficaz, por 

várias razões, a principal foi que a câmara de ar teria de ser restringida a expandir-se 

centrifugamente, o que obrigava a colocar algo que a impedisse de expandir contra a pele 

do adufe ou noutro sentido que não o pretendido. 

 Optou-se por colocar a câmara de ar entre a pele e a estrutura (sistema bastante 

comum usado nos frame drums unimembranofones redondos e também nos pandeiros 

mirandeses de Paulo Meirinhos), que nos permitirá controlar a tensão da pele: insuflando-

a, a pele é esticada, esvaziando-a, a pele é afrouxada. A primeira questão que surgiu foi 
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como fechar a pele em torno da estrutura e da câmara de ar; tal como no primeiro 

protótipo, recorreu-se a um correeiro, para coser três dos lados da pele, colocando-se um 

fecho eclair no lado aberto, permitindo que a estrutura possa ser colocada no interior, se 

possa reparar a câmara de ar ou mudar/retirar as soalhas interiores.  

 Quanto às dimensões do adufe, reduzimos o seu comprimento e aumentámos a 

largura, melhorando a sua proporcionalidade e equilíbrio ao tocar. O primeiro protótipo era 

estreito de perfil, o que dificultava a colocação do polegar na ilharga das armas e o seu 

equilíbrio, em upright position. Em lapstyle, o comprimento do Protótipo 1, proporcionava 

uma posição desconfortável com o aumento do tempo de performance.  

 As tábuas da estrutura, de secção hexagonal, permitem uma óptima pega e 

oferecem-nos margem de manobra para construir um adufe mais largo, e 

consequentemente, com mais potencial sonoro, esperamos. Ao redimensionarmos o 

adufe, pretendemos também reduzir o seu peso. 
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Ficha do Protótipo 2 (Maio 2012)  61

Data: 14/ 5 / 2012    Local de estudo: Porto 

Temperatura: 24,2 ºC        Humidade Relativa: 52 % 

Construtor  Miguel Ralha/Missom

Localidade (origem e/ou recolha)  Porto

Data de construção  2 Maio 2012

Forma e montagem das armas Quadrado;  de topos

Peso (em gramas) 1383 

Comprimento (duas medidas; entre cantos e ao 
meio do adufe)

 de canto: 42,5 cm; ao meio: 42,8 cm (com a 
câmara de ar insuflada, pronto a tocar); 
estrutura de madeira: 40,6 cm. 

Altura (com o adufe de perfil) 7,11 cm

Espessura das tábuas/ponto de 
contacto

Espessura: 3,5 cm; Ponto de contacto: 1,94mm;

Espessura da pele 0,35mm

Peles  ovelha

Madeira  cedro

Pregos (tipo, dimensões, quantidade)  não tem; estrutura é colada.

Fixação da pele (costura, agrafos)  costura de correeiro; fecho eclair

Soalhas  variável; caricas

Decoração (fitas, cores, tachas)  não tem.

 Por limitações de meios não foi possível realizar as medições em estúdio, de forma a obter representações temporais e espectrais.61
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 Fotografias:  

Fig. 50 - As tábuas da estrutura.    Fig. 51 – Sistema de encaixe das tábuas. 

    Fig. 52 - Secção hexagonal das tábuas.                  Fig. 53 - O sulco que permite a colocação da câmara de ar. 
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Fig. 60 - Fecho eclair. 

Fig. 61 - Protótipo 2: aspecto 

Fig. 58 - Ponto de contacto.

          Fig. 56 - A câmara de ar montada na estrutura. 

      Fig. 57 - A abertura que permitiu introduzir as armas na pele. 

Fig. 59 - Válvula de camisa.
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 Observações: 

 A primeira característica do instrumento que sobressai é o seu som, prolongado e 

com uma grande margem de dinâmicas possíveis, quer seja na região grave ou aguda. O 

ponto de contacto reduzido permite obter sons com ataques claros e definidos em cima do 

aro, muito diferentes de um adufe tradicional, onde são curtos e secos, devido ao ponto 

de contacto ser a totalidade da espessura da tábua. Os graves são prolongados e ricos de 

parciais agudos.  

A possibilidade de introduzir ou retirar soalhas do interior, permite-nos aumentar ou 

reduzir o sustain do instrumento, cancelar algum parcial agudo (ou disfarçá-lo), modificar 

o timbre do instrumento, aumentando também a variedade dos seus recursos sonoros. 

Por exemplo, através das caricas (sameiras), podemos disfarçar alguns parciais agudos, 

uma vez que estas ao serem postas em vibração dentro do instrumento, em contacto com 

pele, podem: primeiro, cancelar alguns modos vibratórios da pele; e, segundo, o seu som 

é rico em parciais agudos que chocam ou se sobrepõem aos parciais agudos da 

membrana. Ao som grave (Dum), adicionamos, igualmente, um ataque com uma vibração 

metálica, aguda, muito diferente do obtido se o adufe não tiver soalhas no seu interior. A 

variedade de soalhas que se pode colocar dentro do adufe, multiplica a quantidade de 

timbres e efeitos sonoros que se poderão obter, tornando o instrumento bastante versátil. 

Caso se pretenda um tipo de som mais próximo do adufe tradicional, basta experimentar 

abafar mais ou menos a pele com a mão esquerda.  

 A pele, cosida à máquina, é um elemento independente da estrutura. O fecho eclair 

permite colocar e retirar a estrutura do seu interior facilmente. A pele é aplicada sem 

tensão, sendo esticada apenas quando insuflamos a câmara de ar. No adufe tradicional, a 

pele é montada ainda molhada, ganhando tensão consoante vai secando, já armada no 

instrumento. O fecho eclair costurado numa dos lados do "envelope" de pele, torna a 

reparação e manutenção do instrumento bastante acessível e rápida. Num adufe 

tradicional seríamos obrigados cortar a costura ou a própria pele para aceder ao interior 
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do instrumento, sendo depois necessário aplicar uma nova pele ou reciclar a retirada, 

processo demorado e trabalhoso. É possível substituir a câmara de ar, ter acesso à 

estrutura, substituir a própria pele, para além, da referida possibilidade de variar o tipo de 

soalhas ou a sua quantidade. Resta aferir a durabilidade e resistência das costuras às 

constantes alterações de tensão da pele.  

 A câmara de ar aplicada na estrutura, em todo o perímetro, permite esticar e 

afrouxar a pele eficazmente, isto é, a tensão da pele passa a ser definida pelo músico e 

não pelas variações de temperatura e humidade relativa. Permite-nos ainda afinar uma 

altura aproximada, no caso de ser usado na interpretação de uma peça numa 

determinada tonalidade, gerando uma nota pedal. Porém, em upright position, ao insuflar 

a câmara de ar, a forma e as dimensões da estrutura alteram-se, dificultando a pega do 

instrumento, sobretudo com a mão esquerda. As ripas aplicadas entre a pele e a 

estrutura, permitem um apoio plano e suficiente do polegar na mão direita. Em lapstyle, o 

aumento da distância entre o ponto de contacto e o apoio da mão, impossibilita a 

aplicação de algumas técnicas, sobretudo snapping. A área de apoio da mão esquerda é 

curta, tornando-se desconfortável com o aumento de tempo de performance.  

 As proporções e o peso do instrumento oferecem melhor equilíbrio e balanço ao 

tocar que o Protótipo 1, quer em upright quer em lapstyle.  

 A estrutura projectada para ser confortável e potenciar algumas técnicas, ainda 

necessita de ser revista, por causa do aumento de volume da câmara de ar em torno da 

mesma. Confinada ao sulco por um lado, a câmara de ar expande-se, em sentido oposto 

ao centro do instrumento, criando um vértice de dimensões imprevistas, que aumenta a 

distância até ao ponto de contacto da pele com a estrutura, diminuindo a área de apoio 

das mãos ao segurarmos o instrumento. Para tentar resolver esta questão, colocámos  

duas ripas em dois dos lados do instrumento - entre a pele e estrutura -, que criam uma 

superfície plana para apoiar o instrumento e reduzem a quantidade de ar que teremos que 

introduzir na câmara para conseguirmos a tensão ideal para tocar. 
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 3.2. Aplicação das técnicas e ritmos dos frame drums mediterrânicos ao 

adufe  

  

 The adaptation of frame drum techniques to the adufe depends on the specific type, 

but my criteria is always does it sound good and clear. 

 Expansion  of sounds on any frame drum is always possible and can make the 

performer more musical and able to adapt to more kinds of music. (Glen Velez, email, 

2012 – vide em Anexos.) 

 Paralelamente ao desenvolvimento de protótipos descrito em 3.1, fomos adaptando 

e aplicando as inúmeras técnicas de execução dos frame drums circulares aos novos 

adufes, comprovando ou não a sua real eficácia e resultado.  

 A nossa proposta de expansão da linguagem performativa manifestada na opção 

pelas técnicas e ritmos da região mediterrânica (e Médio Oriente), é justificada pela 

génese, história e organologia comuns, como expusemos no Capítulo 1.  De facto, é um 

primeiro passo para novas abordagens, que fizemos questão que fosse historico-

musicologicamente fundamentado. Ficarão  por explorar outras técnicas e linguagens. 

 As técnicas e os ritmos descritos de seguida provêm de seminários, workshops, 

aulas particulares e intercâmbios, realizados entre 2009 e 2012: 

 - Portugal: Festival 10 anos do Drumming GP (Casa da Música, Porto, 2009), 

Festival L´Burro e L´Gaiteiro (Miranda do Douro, 2009), Oficinas de São Martinho 

(Coimbra, 2010), Beira Baixa (trabalho de campo 2011-) e aulas particulares (Lisboa). 

 - Espanha: aulas particulares (Madrid) e Master em Interpretação de Música Antiga 

(ESMUC. Barcelona). 
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 - Turquia: Festival Tamburi Mundi (Goreme, 2010). 

 - Grécia: Winter Seminars do Labyrinth Musical Workshop (Houdetsi, Creta, 2011). 

Através dos músicos e professores: Pedro Estevan, Glen Velez, Zohar Fresco, 

Murat Cuskun, David Kuckhermann, Katharina Dustman, Ercin Kocaimamoglu, Mohsen 

Taherzadeh, Gafari Almaz, Baltazar Molina, Hervê Freire, Sara Vidal, etc. 

 As novas tecnologias, em particular a Internet (Youtube, Vimeo, etc), foram também 

veículo de conhecimentos, através da observação de novas técnicas, instrumentos e 

contextos musicais. 

Para melhor compreensão e visualização das técnicas vide Anexos - Imagens - 3. 

2. Aplicação das Técnicas e Ritmos dos Frame Drums Mediterrânicos ao Adufe.  

  

3.2.1 Posturas corporais e técnicas  de execução 62

3. 2. 1. 1. Posturas corporais 

As posturas corporais mais comuns de tocar frame drums são: de pé (standing 

position) ou sentado (sitting position). Cada uma tem associado técnicas 

ergonomicamente possíveis, consoante o apoio e equilíbrio do instrumento e a liberdade 

das mãos  para as poder executar.  

Importante neste ponto é também a anatomia do performer, a sua competência, 

condições e limitações físicas, bem como as dimensões do instrumento.  

 vide Scott-Robinson, 2003, aborda técnicas, posições corporais e as várias formas de segurar um frame drum.62
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Partindo destes parâmetros, acreditamos que cada um deverá procurar a maneira 

mais eficaz de executar a técnica pretendida, adaptando-a às suas circunstâncias e à sua 

linguagem musical. 

 Standing position 

 1. Esta é a postura corporal mais comum no contexto tradicional do toque do adufe. 

Seguramos o adufe com as duas mãos, entre o indicador e o polegar da mão esquerda, 

apoiando-o no polegar da mão direita . Explora-se o equilíbrio, o movimento e inclinação 63

do instrumento para facilitar a realização de frases e/ou padrões rítmicos. 

 2. A mão esquerda segura e a direita toca os ritmos . Descrito pela Tia Nabais 64

(trabalho de campo 2012), como forma alternativa de segurar o adufe, sobretudo por 

pessoas que têm dificuldade em manter o equilíbrio e a coordenação entre as duas mãos 

- assim, uma agarra e outra toca. 

  Sitting position 

Podemos ter pelo menos cinco possibilidades de sitting position. 

1. Upright position . Pode, igualmente, ser encontrada no contexto tradicional: por 65

uma questão de comodidade, toca-se sentado mas segurando e tocando da mesma 

forma com se estivéssemos em pé . 66

 2. Outra possibilidade de sitting position é o lapstyle. Apoia-se o adufe 

verticalmente na perna, colocando o braço esquerdo por cima, segurando-o. A mão 

esquerda aparece por cima do instrumento, com os dedos na continuação da aresta. A 

 vide 2.2.1. Técnica aprendida no Concelho de Idanha-a-Nova (trabalho de campo 2012).63

 vide Molina, 2010. Cap. VI - Reconstructing the Performance Practice of Medieval Iberian Frame Drums.64

 vide Kuckhermann em www.framedrums.net (retirado em Maio 2012)65

 vide Standing Position.66
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direita fica livre, entrando pela aresta perpendicular. É quase como uma inversão da 

standing position tradicional. 

 3. Utilizar o adufe na horizontal: em cima das pernas ou num tripé  tocando-o com 

as mãos ou com  baquetas. 

 4. Apoia-se um canto do instrumento na perna. A mão esquerda segura o adufe do 

lado esquerdo do canto que fica em cima e a direita entra pelo lado direito.  

 5. Free Hand. Suspendendo o adufe entre as pernas. As duas mãos ficam livres da 

função de segurar. 

  

3.2.1.2 Técnicas de execução 

Existem três sons básicos nos frame drums, representados pelas sílabas Dum, Tá 

e Pé (ou outras similares). Estas três onomatopeias podem aparecer executadas, como 

veremos de seguida, de inúmeras formas. 

 
Fig. 62 - Glen Velez, 2004. p.4 
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Dum  67

Onomatopeia que representa o som mais grave do instrumento, percutindo-se a 

pele aproximadamente a meio da distância entre o aro e o centro do instrumento. Pode 

realizar-se de várias formas consoante a posição do instrumento: RH1, RH2, RH3, 

RH34(simultaneamente); e, LH3.  

Pé 

Consiste em percutir o centro da pele com a mão toda, o que resulta num ataque 

abafado. Os dedos tocam a pele subtilmente desencontrados na seguinte ordem: 

RH1,5,4,3,2. Também se executa no riqq só com o quarto dedo, o que produz um ataque 

bastante definido e curto 

Tá 

 É um golpe que produz um som agudo, claro e definido. O ataque é feito na pele 

em cima do aro. Pode ser realizado com os dedos 2, 3 e 4. Cada dedo produz um timbre 

próprio. 

 Acentuação com a mão esquerda  

 Não sendo uma técnica por si só, aparece aqui destacada uma vez que é realizada 

com a mão cuja função é principalmente segurar e equilibrar o adufe. Este golpe obriga a 

um movimento lateral do instrumento, ficando o seu peso suportado pela mão direita, ou 

seja, a mão que normalmente conduz e define o ritmo. Pode percutir-se em forma de 

Dum, Tá ou Pé.  

 Split Hand 

 This technique is from South Indian drumming. Always done with the right hand. 

Always sounds like Pa´s. (Glen Velez, Manual Bodhran, p.10) 

 Vide em anexos – legenda das mãos e numeração dos dedos.67
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É uma técnica adaptada aos frame drums, proveniente da técnica de kanjira e das 

tablas indianas. Consiste em dividir a mão em duas partes, daí a expressão split em duas 

partes: RH1/2 e RH345. 

 Toca-se no centro da pele. Por vezes, se o tempo do que se está a tocar é muito 

rápido não é possível chegar ao centro do instrumento, aplicando-se esta  técnica a "meio 

caminho". Soa como "Pé". Não se deve ouvir o som da mão a raspar na pele.  

 Pode realizar-se só com a mão direita (Ki Tá Tá Ká, combinação típica de Glen 

Velez) ou combinando também com a esquerda, em figurações de 6 ou 8 notas, por 

exemplo. 

Turkish Split Hand Technique 

Esta técnica foi aprendida por tradição oral, com um dos alunos de Misirli Ahmet , 68

Erçin Kocaimamoğlu, no Festival Tamburi Mundi, em Goreme na Turquia (2010). 

Constiste em primeiro lugar utilizar os indicadores (RH2 e LH2) como condutores 

do ritmo e não os anelares (RH4 e LH4); em segundo, usamos os dedos RH3 e LH3 como 

eixo de rotação, para criar um género diferente de split hand, onde os dedos que tocam a 

pele serão alternadamente o 2 e o 4.  

Riz 

É uma técnica persa utilizada no zarb . Consiste em usar o movimento do pulso 69

para fazer com que os dedos completamente relaxados atinjam a pele de forma 

dessincronizada, isto é, que se ouça cada dedo individualmente, num ataque difuso. 

  

 Vide para uma breve biografia: http://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1rl%C4%B1_Ahmet68

 Vide breve definição de zarb: http://www.tombak.talktalk.net/Articles/BasicStrokesofTombak.htm69
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 Snapping  

É considerada uma das técnicas mais difíceis em frame drums e a menos imediata 

de dominar.  

É igualmente uma técnica usada no zarb e consiste em fazer o simples movimento 

de estalar os dedos atingindo a pele. O atrito entre os dedos provoca um ataque rápido 

que excita os parciais agudos da pele. É aplicado em cima do aro. A combinação mais 

utilizada é de 8 figuras. 

Nuqfa   70

 É um género de snap realizado na pele e não em cima do aro. Segundo Vigreux, a 

nuqfa na música clássica árabe marca o início ou as mudanças de ritmo. Um efeito 

semelhante pode ser encontrado no flamenco, quando os "palos" são percutidos numa 

mesa com os dedos.  

Abafar a pele como no Riqq, em skin position 

No riqq quando tocamos em skin position os indicadores (dedos 2) de ambas as 

mãos abafam a pele, fazendo com que os “Tás” saiam agudos, definidos e secos. 

 Paulo Meirinhos , construtor de instrumentos, em especial pandeiros mirandeses, 71

no Festival L Burro e L Gaiteiro, Miranda do Douro, Portugal (2009), mostrou esta técnica 

aplicada ao pandeiro mirandês. 

 Consiste em abafar a pele do adufe, não a deixando vibrar normalmente. Pode 

obter-se combinações tímbricas alternando “Dum” aberto (deixando a pele vibrar) e Tás 

fechados (abafando a pele). Também se pode jogar com a pressão que fazemos na pele e 

abafar mais ou menos, enquanto se toca, gerando sons de diferentes alturas. 

 Vide Vigreux, 1986. p. 4270

 Vide sobre pandeiro mirandês: http://pandeiromirandes.blogspot.com/71
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 Rufo de 6 e 8 notas 

 Técnica utilizada no riqq e que em 2011 no seminário de inverno do Labirynth 

Musical Workshop, em Houdetsi, Creta, vimos Zohar Fresco aplicar num frame drum 

David Roman de 12” polegadas, em upright position. 

 Rufo/Trémulo 

 Raw em árabe. Obtém-se rodando o pulso de forma muita rápida e com a mão 

aberta. Os dedos 1 e 5 percutem a pele alternada e indefinidamente .  72

 Ornamentação e ghost notes 

 Partindo de um base rítmica vamos acrescentando pequenas figuras para 

preencher, dar ênfase a determinado tempo ou variar o padrão. Em linguagem de 

percussão clássica: flams, drags, 4stroke roll, buzz, entre outros. 

 Podemos obter um roll ao combinarmos buzz de RH e LH. 

 Raspar 

 Com um ou mais dedos, com a palma da mão ou com as unhas. Usa-se como 

efeito sonoro e também para preencher uma base rítmica. Normalmente executa-se com 

a mão direita, porque está mais livre, mas também se pode obter combinações 

interessantes com a mão esquerda. 

Glissando/Drone 

 Obtém-se humedecendo os dedos com saliva e pressionando a pele de seguida. 

Consoante a pressão exercida podemos obter diferentes modos vibratórios da pele: 

menos pressão modos mais graves, mais pressão mais agudos. Também se pode usar 

como ornamentação ou anacruze de um ritmo. 

 Vide Vigreux, 1986. p. 44.72
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 Percutir o caixilho 

 Percutindo as “armas” do adufe poderemos explorar pelo menos dois recursos 

tímbricos: o som da própria madeira e/ou o som das soalhas dentro do adufe que ao 

batermos no caixilho se agitam e batem contra o mesmo, uma técnica similar à utilizada 

nas darbukas com soalhas por dentro. 

Multipercussão 

Combina-se o adufe com outro adufe com afinação diferente ou com outros 

instrumentos de forma a expandir o campo de possibilidades sonoras. De uma forma mais 

experimentalista e semelhante aos complexos set up de percussão contemporânea, 

podemos dispor vários adufes em tripés ou até utilizá-los com pedal e/ou recriar uma 

bateria tradicional. 

Soalhas interiores 

Existem inúmeras possibilidades, por exemplo: ataques directos ao  mover o adufe 

rapidamente, fazendo com que as soalhas batam na estrutura, ou efeito ocean drum 

movendo o adufe lentamente como se fosse uma peneira, com as soalhas em contacto 

com a pele.  

 3. 2. 2. Ritmos  73

 Como complemento do ponto anterior (3. 2. 1. 2. Técnicas de Execução), 

enunciaremos alguns dos ritmos mais comuns tocados actualmente na música 

mediterrânica, onde a tradição oral, o folclore, as culturas e as músicas dos seus povos 

 vide, para compreensão da notação utilizada, Anexos - Notação; Ritmos e Notação Convencional.73
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têm um papel preponderante. Trata-se também de abrir o adufe a uma nova e ao mesmo 

tempo antiga linguagem, explorando os seus novos/antigos contextos. 

 Os ritmos aqui apresentados podem ser encontrados por toda a orla mediterrânica 

e noutros países do mundo, com designações, funções e interpretações muito diferentes 

entre si.  

 Wahda  ou wahda kabir. Ritmo da música clássica e popular árabe . A palavra 74 75

wahda significa unidade. É um ritmo executado num tempo bastante lento. Executado 

mais rápido, no contexto da música popular da Tunísia, é chamado de malfouf (palavra 

para "vivo" em dialecto tunisino) .  76

D  -   -   T  -   -   T  - 

  

 Ayoub Ritmo de origem egípcia, tocado sobretudo no bendir e de 

acompanhamento de canções fúnebres .  77

D  -   -   T  D  -   T  - 

 Os seis ritmos seguintes foram aprendidos com Zohar Fresco, nos Seminários de Inverno, do Labyrinth Musical Workshop, 74

Houdetsi, Creta, 2011.

 Khalfa, 2008. p. 10.75

 Vigreux, 1986. p. 14976

 Vigreux, 1986. p. 109.77
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 Maqsum (no Egipto), Noss Wadha (em árabe) ou Dû-yek (na Tunísia) é um ritmo 

muito popular em todo a região do Mediterrâneo, que como vemos assume diversos 

nomes .  78

D  T  -   T  D  -   T  - 

 Saidi ritmo popular da região de Essaïd, no Egipto .  79

D  T  -   D  D  -   T   - 

  

 Masmudi ou Masmudi Kabir (Kabir significa grande em árabe), originário da tribo 

bérbere de Masmûda, do Haut-atlas marroquino, região de Tinmel. O mesmo ritmo tocado 

num tempo mais rápido é chamado de Masmudi Saghir .  80

D  D  -   T   D  -   T  - 

 Vigreux, 1986. p. 11478

 Khalfa, 2008. p. 9.79

 Vigreux, 1986. p. 123. Vide também www.maqamworld.com, 2012. 80
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 Karachi ritmo da região paquistanesa com o mesmo nome.  

T  T  -   T  T   -   D  - 

 Karsilamas (2+2+2+3) ritmo que deve o seu nome a uma dança folclórica turca 

(significa "cara-a-cara") e que foi amplamente divulgado na Grécia e por toda a Ásia 

Menor . 81

D  -   T   -   D  -   T T - 

 Samai (3+2+2+3) ou Samai Thaquil, é um ritmo essencialmente utilizado na 

música clássica árabe. Provém de uma forma instrumental turca, de carácter profano ou 

religioso. Samai significa "escutar", no vocabulário místico islâmico .  82

D - -   T -   D D  T- - 

 Chiftiteli ritmo utilizado para acompanhar improvisações instrumentais ou de 

dança. É a palavra turca para dança do ventre .  83

 Vide http://www.rauwebieten.be/arabic-percussion/karsilama.81

 VIGREUX, 1986. p.132; KHALFA, 2008. p.10.82

 KHALFA, 2008. p.9; vide também http://www.ancient-future.com/arab.html, 2012.83
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D -   TK  - K  T  D  D  T   - 

 Çurçuna (3+2+2+3). Ritmo turco, aprendido com Pedro Estevan, em Madrid, 2011. 

D - D  T -   D -   T - D 

  

 Touareg é um ritmo tradicional, tocado pelos músicos Touareg, berberes do sul da 

Argélia.  

D - - D  - - D -   D - - -   T - - - 

- - D -   D - D -  D - - -  T- - - 

  

 Daem ritmo persa, tocado no daff em cerimónias sufi .  84

D - T T

 HalGerten ritmo sufi, tocado no daff .  85

D-TK  D-K-  T-TK  D-K- 

 vide http://rhythmweb.com/frame/sufi_daf.htm- by Peyman Nasehpour, 2012.84

 idem85
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 Garyan (3+2+2)  86

D - -   D -  T-   T- -  D -  T- 
  

 Saghghezi  

D T K   D T -  T ki T   D T - 

  

 HayAllah  

D -  Dk  t -  T -
  

 HayAllahAllah (3+2+2+3) 

D - K  T-   D-  T- - 

 Körfez ritmo turco, aprendido com Hakan Kaya .  87

D -   T P  T   TK  D-riki  T P  T   TK 

 Os quatro ritmos seguintes são normalmente tocados em daff na música sufi. Foram prendidos com M. Taherzadeh e Maryam Hatef 86

no festival Tamburi Mundi 2010, Goreme (Turquia)

 via Facebook. https://www.facebook.com/profile.php?id=576948761, 2012.87
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 Haddari (Alquellal) ritmo tradicional de Marrocos, tocado sobretudo no bendir .  88

T -   - T   T   D  -   T  T   D 

 Dârij (ou Samâºî Dârij ou Yûruk, ´aºraj samâºî) Corresponde ao ritmo marroquino 

basit e ao tunisino touk . 89

D    T  T   T 

  

 Murabbaº Algérien Ritmo "quadrado" (murabbaº), divido em duas partes iguais (4 

tempos) que se iniciam com um “dum" . 90

D   TK  T  T  D  T  T  - 

  

 Fezzâni ritmo originário da Líbia, da região de Fezzân. É hoje em dia um ritmo 

tradicional tunisino, principalmente da música dançada. Tem como característica uma 

acentuação no último tempo .  91

D T   T  T   D T  P - 

 ver KHALFA, 2008, p.13.88

 Vigreux, 1986. p.153.89

 Vigreux, 1986. p.166.90

 Vigreux, 1986. p.106.91
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 Btâ´ihî é um ritmo tunisino de carácter vivo. Assemelha-se ao ritmo que 

acompanha a  swat, antigo género de canção árabe. Podemos encontrar igualmente 

vestígios deste ritmo nos emirados do Golfo Pérsico e da Arábia .  92

D  - T    -   T   -   D  T   -  

  

 ´Aqsaq (2+2+3+2)  93

D -  T-     T D -    T -  

 ´Aqsaq Samâºî (2+3+2+3) Ritmo que acompanha muitas das canções turcas 

executadas no mundo árabe.   94

D -  T T -     D -    T - T 

  

 Vigreux, 1986. p.156.92

 Vigreux, 1986. p.168.93

 Vigreux, 1986. p.168.94
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 Conclusões 

  

 Veiga de Oliveira, nos anos 60, referia a imprecisão e escassez das referências e 

da total carência de elementos iconográficos. Apesar desse facto, a sua obra sobre os 

Instrumentos Tradicionais Portugueses (1966), foi e continua a ser o ponto de partida para 

o estudo, conhecimento e investigação em torno música tradicional portuguesa, dos seus 

instrumentos e temáticas adjacentes. No seu artigo sobre os Pandeiros, onde aborda o 

adufe, oferece-nos uma visão abrangente do seu contexto social, económico e musical, 

em muitos casos, ainda actualizada. Relativamente, à construção e à técnica, as 

informações são bastante variadas, consoante as especificidades de cada região, 

havendo uma preocupação em citar os casos mais particulares, isto é, não deixando de 

referir instrumentos que apresentam características excepcionais. Ao longo do seu artigo 

podemos também encontrar a terminologia própria do instrumento, proveniente da 

tradição oral, que ainda hoje se mantém. 

 Molina com a obra Frame Drums in the Medieval Iberian Pensinsula (2010), através 

da sua abordagem musicológica e exaustiva, sobretudo ao nível da iconografia e demais 

fontes, aprofundou significativamente o conhecimento existente sobre frame drums, 

incluindo o adufe: With this book I hope to put frame drums, and percussion instruments in 

general, on the map of rigorous musicological  research. (2010, p. 11) 

 O trabalho de Judith Cohen revelou-se fundamental para a compreensão do 

contexto social e musical do adufe e da própria evolução da tradição, através da sua 

perspectiva etnomusicológica. Salientamos a importância da compreensão do canto e do 

toque do adufe como tradição do universo feminino, espaço de afirmação de força e de 

expressão própria, inserida numa sociedade que se caracteriza de predominantemente 

machista. O seu trabalho de campo é fundamental para o conhecimento do actual estado 
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da tradição, dos seus actores e das mudanças ocorridas, estando já a preparar a 

publicação de um novo artigo sobre o adufe .  95

 Luís Henrique, é autor do único estudo acústico a que pudemos aceder, através da 

sua obra: Acústica Musical (2ª edição, 2007). Apresenta-nos duas representações 

(espectral e temporal) do som de um adufe. Facto relevante e que consideramos 

inaugurou uma via de investigação ainda por percorrer.  

 A revisão da literatura realizada fez-nos levantar diversas questões e hipóteses, a 

explorar num futuro próximo, de entre elas as seguintes: 

 A teoria mais defendida e aceite em relação ao aparecimento do adufe na 

Península Ibérica, é que este terá sido trazido pelos árabes durante as invasões no séc. 

VIII.  

A nossa dúvida surge na seguinte linha de pensamento: existindo iconografia 

mediterrânica, pelo menos, desde cerca de 1500 a.C., sendo o adufe comum às três 

religiões abraâmicas - judeus, cristãos e muçulmanos - que, por exemplo, no caso dos 

Judeus já estariam na Península antes das invasões -, e o Mediterrâneo e as terras que o 

circundam, lugar de interacção e contacto entre povos, admitimos que as invasões árabes 

talvez, tenham introduzido, não o instrumento - pois este já existiria -, mas uma renovação 

do seu uso.  

Associado a cerimónias de cura e fertilidade era mal visto entre as autoridades 

religiosas cristãs, logo proibido; os judeus atribuíam-lhe um significado solene e de uso 

reservado, simbólico e ritualístico.  

Pensamos que os berberes do Norte de África que vieram combater e mais tarde 

acabaram por ficar a viver na Península conquistada, terão trazido, eventualmente, o uso 

quotidiano do instrumento, usando-o da mesma forma como o usariam nas suas culturas 

 COHEN, Judith R. Dále, niña, al pandero! – Hit that drum, girl – Frame drum traditions and changes in Portugal and Spain. In: 95

Richard Graham and N. Scott Robinson,eds. / Transculturation and Organology: Frame Drums in Time, Space, and Context/. Ashgate 
Press, in preparation. 2012
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e regiões de origem: para cantar, dançar, com uma função mais festiva, o que terá feito 

que o mesmo se difundisse. Uma tese que carece de investigação mais aprofundada. 

 Outra questão que acabou por levantar-se está relacionada com a transcrição das 

melodias e ritmos das cantigas de adufe, que se tem vindo a realizar desde o início do 

séc. XX, “espartilhando-os” numa escala temperada de 12 meios-tons iguais e numa 

linguagem rítmica simplificada.  

 Efectivamente, o resultado da execução destas transcrições em nada se 

assemelha à performance de uma adufeira, ao seu toque do adufe e canto. Não reflete as 

particularidades desta tradição portuguesa, sendo incapaz de traduzir a sua riqueza 

musical, cultural e patrimonial: a forma única de sentir e executar o ritmo, a sua relação 

com o canto, o fraseado e a métrica irregular criada pelo silêncio entre palavras, versos 

ou estrofes, as escalas utilizadas, os glissandos vocais, o toque do adufe em grupo, a 

pulsação flutuante, etc. 

Da mesma forma, que a reinterpretação das cantigas de adufe a partir de 

transcrições, por músicos com formação académica e desconhecedores da Tradição, 

tende, tal como em outros casos, para a "correcção" e formatação das mesmas, 

difundindo-as de uma forma “pobre” para um público que também ignora a sua origem e 

contexto.  

 Fará sentido transcrever as linhas melódicas tradicionais respeitando os intervalos 

menores que o meio-tom como em muitas outras músicas e culturas do Mediterrâneo, 

utilizando outro sistema de notação? E ser mais cuidadoso na escrita e interpretação dos 

ritmos, compreendendo-os à luz da linguagem mediterrânica onde geralmente existe uma 

mão forte, que conduz, e uma mão que ornamenta? Fará sentido recuperar a pulsação 

flutuante ferramenta de retórica musical?  
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Haciéndola. No hay otra manera. Por supuesto grabar, filmar es imprescindible. No 

mantiene necesariamente una tradición pero por lo menos queda documentada. Reunir 

estudiosos es muy divertido para los estudiosos, pero no suele ayudar nada a las 

tradiciones. (Judith Cohen, 2012. parte da sua resposta à questão: como poderemos 

preservar a tradição? vide Anexos - Entrevista a Judith Cohen)  

  

O contacto directo com algumas pessoas que mantêm a tradição do toque e das 

cantigas de adufe, no concelho de Idanha-a-Nova, fez-nos rever uma forma de ser e estar 

ligada à terra e à Natureza, que consideramos mais sábia e plena. Longe dos grandes 

centros urbanos e do ritmo de vida exageradamente acelerado do séc. XXI, estas 

pessoas receberam-nos nas suas casas, partilhando conhecimentos e experiências, de 

coração aberto e com um sorriso no rosto.  

 Pensamos que traduzir estas experiências em quantidade ou qualidade, 

simplificando-as e sintetizando-as, seria diminuí-las. Cada pessoa, cada adufeira, 

cada artesão, representa uma fonte de conhecimento válido, que merece ser 
ouvido, aprendido e registado; todos têm uma história, uma vida, onde o adufe 

ocupa um lugar de destaque. A sua forma de tocar ou construir é mais uma 

manifestação do seu percurso de vida e da sua identidade. Neste sentido 

convidamos o leitor a ler as entrevistas na íntegra - que aqui registamos em 

Anexos.  

 As entrevistas realizadas a músicos fora do contexto tradicional, permitiram-nos 

observar que existem efectivamente grupos de músicos jovens que se identificam com o 

adufe e que o tocam. A maioria, recria o uso do adufe no âmbito da música tradicional 

"recriada " em ambiente urbano, nas salas de espectáculos, festivais e editoras. O adufe é 

explorado como elemento tradicional, rural e típico, conferindo uma identidade e uma 

autenticidade relativas. O conhecimento das técnicas tradicionais e das cantigas de adufe, 

e a sua importância na prática performativa é diverso e tripartido. Entrevistámos músicos 
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que apenas tocam com as mãos e reconhecem a tradição como ponto de partida para 

explorar outros contextos e possibilidades (a minoria); músicos para os quais a tradição 

não tem qualquer relevância, não se importando de montar o adufe num tripé e percuti-lo 

com baquetas, como parte de um kit de percussão; e, músicos que misturam as duas 

atitudes anteriores, apreciam a tradição, mas tocam o adufe como se fosse um outro 

qualquer instrumento de percussão, com as mãos ou com baquetas.  

 A variação da temperatura e da humidade relativa, que influencia directamente a 

tensão da pele e indirectamente a performance, é considerada pelos entrevistados a 

maior limitação do instrumento e a que mais importa ultrapassar. 

 Como desafio futuro, pensamos ser útil à evolução do instrumento estabelecer e/ou 

fortalecer as ligações entre as pessoas que constroem, que tocam e gostam do adufe, 

dentro do contexto tradicional, fora deste e entre ambos. A partilha de experiências e 

conhecimentos, ligando construtores e músicos permitirá, na nossa opinião, potenciar o 

instrumento e a sua difusão, preservando e mantendo a Tradição. Estas ligações 

poderiam assumir a forma de seminários de formação e informação - workshops, 

conferências, drum circles, entre outros - em torno do adufe, onde as adufeiras e artesãos 

ensinariam a sua arte aos interessados, lançando bases sólidas para novas técnicas, 

linguagens, inovações ao nível da construção, de forma a gerar maior identificação com o 

instrumento, a sua raíz origem e a sua Tradição, séc. XXI adentro.  

  A abordagem organológica proposta, através do estudo de exemplares tradicionais 

provenientes de diferentes construtores, permitiu-nos conhecer os artesãos, o seu 

processo construtivo e a sua circunstância, os materiais usados, a terminologia em voga e 

as algumas diferenças e preferências entre si, dando-nos igualmente uma visão de como 

a técnica e a construção artesanal se relacionam e influenciam.  

 A adopção do adufe como símbolo do município e a criação do Centro de Artes 

Tradicionais pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova constituíram um impulso 

fundamental e um marco histórico para o Adufe. Surgiram inúmeros grupos de adufeiras 
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pelas aldeias do concelho e o número de adufes fabricados disparou significativamente, 

respondendo às novas necessidades. Tornou-se objecto turístico e recordação oferecida 

aos visitantes oficiais. O adufe passou a estar mais presente nas manifestações culturais 

da região, onde se inclui um record do Guiness do maior número de adufes a tocar em 

simultâneo. 

 Na opinião do artesão José Relvas estas mudanças trouxeram desequilíbrios 

irreparáveis e graves para o adufe: os instrumentos passaram a ser construídos como 

objectos decorativos e não instrumentos, sem critério na escolha dos materiais utilizados; 

houve um aumento massivo da produção de adufes, com recurso a meios industriais; os 

artesãos existentes, que sempre fizeram adufes, ficaram de fora deste movimento uma 

vez que o Centro de Artes Tradicionais dá resposta à maioria da procura; os preços 

praticados pelos artesãos ficaram condicionados pelos preços do mesmo centro, que 

produz em maior quantidade e como não se preocupam tanto com qualidade dos 

materiais e do próprio instrumento conseguem preços de produção mais baixos. 

 Do nosso ponto de vista, seria ideal reduzir o número de adufes produzidos pelo 

Centro de Artes Tradicionais e redistribuí-lo pelos artesãos satisfazendo a procura, dando-

lhes trabalho, mantendo-os activos e melhorando a qualidade dos instrumentos. 

Paralelamente, os artesãos  poderiam ter um papel fundamental na formação de novos 

artesãos e outros interessados, preservando este Saber, intimamente ligado à Tradição do 

toque do adufe.  

Consideramos que ao não se valorizar Adufeiras e Artesãos ainda vivos, 

portadores de conhecimento e experiência aperfeiçoados de geração em geração 

estaremos apenas a usar a Tradição como um outro conteúdo qualquer, que se esgotará 

na finitude das pessoas e na impossibilidade de a transmitir para o futuro.  

  Os protótipos construídos poderão representar os primeiros passos em direcção à 

inovação do instrumento e do processo construtivo fora do contexto tradicional.   
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 O Protótipo 1, através das duas versões, permitiu-nos, na prática, evoluir e 

compreender melhor, as particularidades de construir um adufe, isto é, perceber até que 

ponto as alterações na construção, as inovações introduzidas e os materiais usados, 

contribuem ou não para potenciar a performance, através da sua influência no som, no 

timbre, na ergonomia, entre outros.  

 A compreensão do verdadeiro potencial do instrumento, só é possível quando o 

projecto é materializado, se pode tocar e experimentar. No caso deste protótipo, temos o 

exemplo do sistema de tensão que não funcionou. Aprendemos que a força exercida pela 

tensão de uma pele é imprevisível e não se deve subestimar.  

 Com o Protótipo 2 construímos um instrumento que atingiu os objectivos 

estabelecidos. O sistema de tensão através da câmara de ar é eficaz, a diminuição do 

ponto de contacto potencia o som e abre uma nova gama de recursos tímbricos e 

dinâmicos, e o fecho eclair traz versatilidade, facilidade de reparação e manutenção do 

instrumento. É ainda necessário optimizar a forma e as dimensões da estrutura, tendo em 

vista a obtenção de um melhor equilíbrio do instrumento, que passa também por 

conseguir um peso ideal.  

 Acreditamos que há espaço para, num futuro próximo, estabelecer um método de 

estudo e conhecimento do instrumento e dos seus componentes, que passe por testes 

rigorosos que permitam a datação, o reconhecimento de peles, das madeiras e do tipo de 

decoração. A título de curiosidade, numa viagem recente, ao passar com um adufe no 

raio-x da segurança do aeroporto foi possível "ver" o seu interior, as tábuas, as soalhas e 

os pregos - como estavam pregados, quantos eram e a forma como se contorceram ao 

entrar na madeira. O estudo do som em si, e a relação com o ambiente em que está 

inserido carece igualmente de aprofundada investigação. 
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 El adufe es un instrumento todavía muy apegado a la tradición, con una técnica y 

un fraseo en estado puro, ideal como punto de partida para buscar y experimentar otras 

formas de interpretar. (Pedro Estevan, 2012) 

 Com o Protótipo 2, a aplicação das técnicas, provenientes dos frame drums 

mediterrânicos, e a exploração de uma nova linguagem, através dos ritmos, abriu-nos 

uma perspectiva inovadora sobre o Adufe, que revelou um potencial sonoro, tímbrico e 

musical único, ainda por descobrir e explorar. O grave característico, "sujo" com a 

vibração das soalhas e a grande amplitude dinâmica, para além de inúmeros efeitos que 

se podem obter, podem levar o adufe a experimentar, contextos e géneros musicais bem 

diferentes da tradição, indo para além do seu uso mais improvável actual - tocado com 

baquetas, disposto num tripé -,  assumindo-se como frame drum, tocado com as mãos.  

 Do nosso ponto de vista, as duas inovações técnicas mais importantes são: a 

passagem de uma técnica executada com a mão, para uma técnica que utiliza os dedos, 

isto é, na técnica tradicional o adufe é percutido com a mão direita completa - excepto o 

polegar que apoia - e com os dedos que não agarram o adufe na mão esquerda 

(LH5,4,3), podemos variar o som percutindo em diferentes zonas da pele, com mais ou 

menos intensidade; através das novas técnicas aplicadas, individualizamos os dedos ao 

percutir a pele, multiplicando pelo seu número a gama de timbres, dinâmicas e 

possibilidades de execução. E, uma nova posição corporal: o lapstyle, que permite aplicar 

uma inexplorada panóplia de técnicas e descobrir uma nova sonoridade do instrumento. O 

adufe apoiado na perna e seguro com o antebraço esquerdo, vibra menos, projectando 

menos o seu som, mas ganhando em clareza e definição, características a explorar em 

contextos, por exemplo, de espaço interiores, onde não é preciso tanto volume sonoro, ou 

acompanhando instrumentos mais sensíveis e com menor volume. Estas mudanças 

levam, igual e inevitavelmente, a que se repense a construção do instrumento, fazendo-o  

evoluir no sentido de potenciar estas técnicas e, consequentemente, favorecendo a 

performance.  
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Localização Geográfica  1

  
A letra A assinala Idanha-a-Nova na Península Ibérica. 

 No mapa, a zona a vermelho identifica o concelho de Idanha-a-Nova, sendo A a sua sede. 

 Mapas GoogleMaps.1
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 A vermelho o limite do Concelho de Idanha-a-Nova. 
 

No mapa podemos ver assinalados os quatro lugares do trabalho de campo, em 2012. (Idanha-a-Nova, Idanha-a-Velha, 
Monsanto e Penha Garcia)  
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Fotografias de José Relvas (Janeiro de 2012)

!  

José Relvas no exterior da sua casa/oficina. 

  Cartão comercial de José Relvas.     Outro modelo de cartão comercial.
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José Relvas, no exterior da sua casa/oficina tocando um adufe triangular construído por si.

 

 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�7

Um dos adufes da sua colecção. A pintura é sobre a 
opressão dos senhores aos camponeses.

Autografando um adufe.
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Detalhe de um adufe com mais de cem anos, segundo 

testemunho de José Relvas.

Pormenor dos pregos do adufe com mais de cem anos. 

Detalhe do mesmo adufe. Fios que sustentavam os guizos no interior. 
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Pormenor dos pregos e das armas. 

As armas são construídas com uma ripa de topo.

 O mesmo adufe fotografado em 2006 por César Prata. Ainda 
se podia ver parte da pele. 
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Os guizos que coloca dentro dos adufes.

A agulha de coser as peles.

As armas de um adufe triangular. Estrutura de um adufe quadro de 40cm.

 A mesa onde constrói os adufes, nas traseiras da sua oficina/casa.
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Fotografias de Amélia Fonseca e Laura Pedro, Monsanto.  

Janeiro de 2012 

Imagens de um video realizado durante o trabalho de campo. Amélia Fonseca (à esquerda), Laura Pedro (à direita) 
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Amélia Fonseca.

Mão direita.
Mão esquerda.

Laura, Amélia e Lídia adufeira das Adufeiras de Monsanto.
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Mão esquerda de Amélia Fonseca. 

Mão direita de Laura Pedro.

Mão esquerda de Laura Pedro.
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Fotografias de Isabel Milheiro, Idanha-a-Velha. Janeiro 2012 

 

 

Isabel Milheiro, no exterior de sua casa. 
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Oficina de Artes Tradicionais de Idanha-a-Nova e Maria José Caroço 
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Ferramentas usadas na construção do adufe.

Vários tamanhos de armas.

Pregos de cadeira ou tachas douradas. Pequenas pedras usadas como soalhas.
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Maravalhas antes de aplicadas.Caricas usadas 

O efeito das maravalhas depois de abertas.

Pregos pregados com a pistola.

Tábuas para construção de adufes em 
miniatura.
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Tábuas para construir um adufe grande.

Pormenor da montagem das armas.

Adufe pintado. 

Banca de trabalho com ferramentas.

Pistolas de pregos.

Adufe de enfeitar.
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Adufe de enfeitar.

Placa evocativa da inauguração do Centro.

Adufe relógio.

Adufes pintados.
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Stock de adufes.

Os adufes e as marafonas, boneca tradicional.

Adufes para venda, dispostos no armário.
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A oficina.

Maria José Caroço no Centro de Artes Tradicionais. 
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Maria Nabais Pascoal, Penha Garcia - Março de 2012 
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Maravalha feita de trapos coloridos.

Decoração azul turquesa feita pela Tia Nabais.

Tia Nabais na sala da sua casa, com os seus adufes e as respectivas bolsas.
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Adufes e sacos de transporte da Tia Nabais. 
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Monumento a Catarina Chitas, em Penha Garcia 
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Placa evocativa, que neste momento, desprendida do monumento.

Uma das quadras cantadas por Catarina Chitas.Monumento visto de frente. 
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Transcrição da entrevista de Michel Giacometti a José Caravalho e Teresa Caldeira, 
construtores de adufes. 

DVD 6, faixa 23 O São João na Tradição Musical Popular  

9´04" a 13´45" Construtor de adufes. Rosmaninhal (Castelo Branco). José Carvalho, 72. 
Teresa Caldeira, 67. 

JC: ...Depois estando amolecidas vão para o curtume. Depois estando já capazes de tirar 
a pele... o pêlo, tira-se-lhe o pêlo.  

MG: As peles são amolecidas como?  

JC: São amolecidas com água. Água só. E depois levam os ingredientes para tirar o pêlo. 
Químicas.  

MG: E a seguir?  

JC: A seguir vêm de lá, são raspadas, como foi agora esta e depois vêm pró pandeiro. 

MG: Como se chama a ferramenta para raspar?  

JC: É uma faca. Uma faca... descarnador. Para descarnar. Depois é esticada no arco de 
madeira. Depois de esticar, põem-se a coser.  

MG: Quanto demora a fazer um pandeiro?  

TC: Ó!  

JC: Se fizesse agora um... Fazia assim num quarto de hora. Eu não posso. Estou a 
trabalhar.  

MG: Com o arco e tudo?  

JC: Com o arco não. Sem o arco. O arco leva mais tempo. Só armar. Esticá-lo. Um arco 
leva aí também um quarto de hora a fazer. De madeira. Serrar e pregar.  

MG: E quanto custa um pandeiro destes grandes?  

TC: Conforme a gente pode vendê-los. Depende. Vendem-se a muitos preços.  

JC: 70, 80, 50, 60... É conforme a gente pode. E conforme eles saem às vezes também.  

MG: Mas chamam-se a isso pandeiro ou adufe?  

TC: Um adufe! Tanto faz ser um adufe como um pandeiro.  

JC: O adufe também é antigo. Diziam assim: 
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Os aros do meu adufe, 

são de pau de laranjeira. 

Quem quiser tocar nele, 

há-de ter a mão ligeira.  

MG: E a senhora sabe tocar o pandeiro?  

TC: Então, não hei-de saber!  

MG: Quer tocar e cantar o S. João?  

TC: Sou capaz disso.  

JC: Toca lá (ordena o marido). O antigo ou o moderno? 

MG: O antigo, o antigo.  

MG: Não sabe se o seu avô já fazia pandeiros, não?  

JC: Não, nunca fez. Meu pai sim. E depois comecei eu.  

MG: Havia mais alguém a fazer pandeiros aqui no Rosmaninhal?  

JC: Não. Nem no distrito. Não havia ninguém.  

MG: Em Penha Garcia não havia?  

JC: Cá não há ninguém que os faça senão seu! Eu mando-os até para Lisboa, para todo o 
lado.  

Só queria saber mais uma coisa? O nome do senhor?  José Caravalho.  

A idade?  72 anos. Nasceu cá? Nasci. 

Sabe ler e escrever? Tem exames? Sim. Tenho o primeiro grau. 

E a senhora, se faz favor? Eu, eu não sei ler.  

Como se chama? Teresa Caldeira. 

Quantos anos tem? Tenho 67.  

Pronto...  
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Grupos filmados pela "Música Portuguesa a Gostar Dela Própria" 
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Bicho do Mato

Dazkarieh

Né Ladeiras e Winga.

Adufeiras da Casa do Povo de Paúl
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Míscaros.Sebastião Antunes

Adufeiras de Monsanto

Sabão Macaco

Os Golpes.

Comvinha tradicional.
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  Entrevista a Beatriz Noronha, música do grupo Xaile.  
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2012. 

 Eu não sou grande adufeira... 

 A Marie foi várias vezes a Monsanto... fez uns workshops ou uns seminários com as 
Adufeiras de Monsanto e começou a aprender a tocar e a manejar o adufe. E quando eu cheguei 
ao Xaile não sabia tocar adufe, não me ajeitava. Tenho as mãos pequenas. Stressava um bocado 
com aquilo. E comecei a tocar com ela. E, portanto, nós começámos a pegar no adufe, de 
maneira pouco convencional... começámos a tocá-lo na horizontal, tocá-lo com se fosse quase um 
djembé, com tripé de caixa e depois pusemos numa espécie de tripé de guitarra com pedal de 
bombo... sim... 

 Posso mandar-te umas fotos, temos isso no estúdio. Porque todo o som que nós 
procurávamos em termos de percussão, de timbre, a maior parte vamos buscar ao adufe... 
escovas... muitas das coisas rítmicas pela parte lateral do adufe para agudos, estás a ver? Isto 
não é o trabalho que nós fazemos ao vivo. Ao vivo tocamos de forma convencional, excepto o 
percussionista tinha sempre... um adufe... o percussionista não tocava tanto adufe em palco... o 
teclista tinha sempre um adufe, lá num tripé... 

 O trabalho feito em estúdio é que tem muita dessa exploração, por exemplo, o ritmo do 
Haja Saúde, é tudo adufe. Na vertical... graves e a parte lateral para ter os agudos todos, com 
mão, com baquetas... Também tocamos com as mãos no adufe, no tripé. A nossa ideia, quando 
eu entrei para Xaile, tocar instrumentos tradicionais de uma forma não tradicional. Tanto que eu, 
quando toco cavaquinho, toco aquilo como se fosse uma guitarra e não um cavaquinho... A ideia 
sempre foi um bocado essa. 

 E depois aquela curiosidade, não é? Que é também como fazemos com os miúdos, 
explorar o instrumento em toda a sua plenitude. Todos os cantinhos de som que o instrumento 
pode dar. E o adufe é riquíssimo. E depois temos vários adufes. Uns mais graves uns mais 
agudos. O da Marie é muito grande, muito largo. Tem outro mais normal, esse é que se usa com o 
pedal. A Lília pintou o adufe dela, tem um som mais agudo. E o meu é rouco. Comprei-o numa loja 
em Arroios. 

 A pessoa que percebe mais de adufe é a Marie. A Lília também toca. Na sessão de fotos 
foi a única que tirou com o adufe. Mas a Marie toca muito bem. No fundo o que nos interessa, não 
é ser grande adufeira, o que interessa é tirar groove e "tirar onda" dali à séria, independentemente 
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Comvinha Tradicional
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de como é que se faz. Quando tens sensibilidade, tu desenrascas-te a tocar um instrumento. 
Claro que tecnicamente está mal, mas o que interessa é fazer música. No caso do adufe e de 
todos os instrumentos que usamos, as nossas limitações é o que nos faz ultrapassar a nós 
próprios, não é? Vai-te fazer inventar, ter ideias... E no fundo trata-se um bocado disso. 

 Tocar ao vivo, humidade e temperatura. 

 "Desemerdamo-nos". O que acontece é que... nós temos... na altura tínhamos loops feitos 
com adufes, no computador... nós tocamos ao vivo, mas temos a segurança de ter o adufe feito 
em estúdio. Para defender esse tipo de situações. 

 Ao vivo tens de tocar, porque estás a fazer um espectáculo e o espectáculo não vive só da 
canção, as pessoas vão ver um espectáculo para te ver a tocar, para te ver a dançar, para te ver... 
nesse sentido os adufes, muitas das vezes, são mise en scéne, nós nem nos preocupamos em 
aproximar dos microfones, não nos preocupamos que o som saia porque tens a segurança de ter 
os loops... 

 Nós chegámos a fazer "capela" com adufes, nós as três. Fizemos uma versão da 
Machadinha. E fizemos também, no camarim, em Vila Real, uma versão de uma cantiga... 

 Temos de aquecer tanta coisa, temos roadies... Os adufes não. Os adufes no palco... Os 
adufes no espectáculo ao vivo são deixados um bocado de lado, como temos os loops. Temos 
muitos instrumentos. Tens de gerir muita coisa em palco. Não podem falhar as vozes, em primeiro 
lugar. O adufe é o último instrumento. A Marie segura mais, nos refrões. O adufe trabalhamos 
mais em estúdio. 

 Inovações 

 Tenho sérias dúvidas... É difícil ter instrumentos tradicionais com a afinação certa e que a 
aguentem... mas isso é que é a delícia. Tenho dúvidas que um adufe, passado a fazer de forma 
não tradicional, se vai ter o mesmo tipo de... qualidade e riqueza... Não deixa de ser uma estrutura 
de madeira com peles. 

 Peles sintéticas? 

 Tipo darbuka?... Eu gostava de experimentar uma coisa dessas... tenho uma depressão 
tão grande com o meu adufe!... 

 Altura 
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 A Marie tem um adufe largo, eu não consigo tocá-lo. Agora, toco melhor, mas quando 
comecei não conseguia equilibrar o instrumento. Não tinha estrutura para aguentar com ele e 
comprei um mais fininho. 

 Ritmos 

 Muitas vezes baseamo-nos em ritmos tradicionais, depois vamos desconstruindo ou 
"mutamos" alguma nota ou deslocamo-la, antecipas, tiras, trabalhas sobre a mesma base... é 
como se tiveres um quadrado e desviares ligeiramente uma aresta... aquilo não é um quadrado... 
mas tu olhas para ali e vais ver um quadrado. Não deixas de ter a percepção que aquilo é um 
quadrado. E isso é o que no fundo nós fazemos com os ritmos tradicionais. É descontruí-los de 
modo a modernizá-los. Uma vez pegámos numa música da Mia, uma rapper, da Grã-Bretanha, 
tinha um groove muito giro, levámos aquilo para a chula e fez-se uma canção... à conta de uma 
célula rítmica que veio do Pop, passou por Portugal... 

 Naquilo que se fez em palco, só numa canção é que havia duas pessoas a tocar adufe ao 
mesmo tempo... 

 Nos nossos momentos íntimos, porque aí é que é divertido, não é que não seja divertido 
tocar em palco... há dias em que fazemos uníssonos, há dias que não. Depende do que estás a 
fazer em termos de arranjo vocal. Porque se estás a fazer uma coisa... não estás a fazer vozes... 
uma coisa que fazemos muitas vezes é sobrepor um 3/4 em cima de um 4/4 e vice-versa, 
fazemos muita polirritmia. É um trabalho que fazemos, gravamos e trabalhamos sobre isso... a 
cantar assim ao vivo, depende da vontade, uma está a fazer uma base e as outras fazem 
pequenas coisas, depende também da tessitura dos instrumentos... E da sensibilidade. E 
espontaneidade. Assim se constróiem coisas que depois são trabalhadas e decoradas... Usamos 
o adufe como ponto de partida. Tocar e cantar, não é fácil ainda mais instrumentos de percussão. 
A Marie é exímia. O Rui Alves, teve muito contacto com os Toca a Rufar, todos os ritmos que faz é 
com o adufe. 

 É música pop, mas lá está, tens aquele som... aquelas coisas que se assemelham, mas 
que não são bem... trazer os ritmos e os instrumentos à modernidade.  
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Entrevista ao Andres Tarabbia "Pancho", através do Facebook,  

2 de Fevereiro 2012. 

 Tens algum adufe? Sabes quem construiu ou onde foi comprado? 

Tenho um que mandei fazer ao Paulo Meirinhos do grupo Galandum, na realidade mandei 
fazer vários. A minha ideia era criar um naipe de adufes agudo, médio e grave. Ele faz com um 
sistema de afinação com uma câmara de ar de bicicleta . É mesmo muito bom o sistema de 
encher. 

·  Fizeste alguma pesquisa de técnicas tradicionais ou fazes adaptações? 

  Fiz workshop de técnica de adufe e sei que na Galiza tocam de outra maneira (pandeiro).  

 O que achas das potencialidades sonoras e tímbricas do adufe e a sua versatilidade 
em diversos contextos? 

Acho que tem potencialidades numa bateria tuga [portuguesa, tradicional] como timbalão 
além do bombo tuga, caixa tuga, etc.  

Achas que fora de um contexto de tradição seria possível ao adufe ter 
potencialidades solistas? 

Penso que utilizando a técnica da darbuka dá para utilizá-lo como instrumento solista, 
subindo a afinação. O melhor que vi sobre adufes foi Galandum e Zé Salgueiro com as 
Adufeiras de Monsanto.  

Achas que se deveria investir na construção, inovando, ao nível das peles, de um 
sistema de tensão, mas sem descaracterizar o adufe? 
 Eu tentei inovar com o naipe de adufes. Afinação e formas (utilizamos em Retimbrar, o 
grupo que criei de instrumentos portugas). 

O adufe ainda está a crescer como instrumento. Ainda tem muito para dar. Uma ideia que 
eu tive foi colocar os 2 adufes mais agudos do naipe em tripés de tarola e tocá-los com duas varas 
fininhas e o mais grave técnica tradicional. Os que toco com varinhas tem que ter a pele mais 
grossa. Ou também por dentro além de pedras outros sons (Ex. guizos) ou cordinhas como no 
cajon flamenco. 
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Entrevista a Baltazar Molina, via Facebook,  5 de Fevereiro de 2012. 

 Costumas usar adufe nos teus concertos? 

 É raro usar adufe nos meus concertos. 

 Fizeste alguma pesquisa de técnicas tradicionais ou fazes adaptações? 

 Costumo fazer adaptação das técnicas de frame drums do médio-oriente. 
  

 O que achas das potencialidades sonoras e tímbricas do adufe e a sua versatilidade 
em diversos contextos? 

 Penso que é um instrumento com um potencial ainda por descobrir. O som grave é 
fenomenal, dada a sua riqueza tímbrica e profundidade. Em relação à versatilidade, tal como é - 
nas suas características físicas -, penso que é um pouco limitado em termos de possibilidades na 
variedade de sons. 
 
 O que achas da construção do adufe, das peles e da sua utilização na música? 

 Penso que em termos de construção, o adufe precisa de uma 'actualização' em termos de 
estrutura e materiais utilizados no processo, a fim de ser possível aumentar as capacidades 
sonoras do instrumento e, assim, poder 'trazê-lo' para a actualidade. Em relação às peles, penso 
que o facto de serem naturais, traz uma mais-valia para a riqueza tímbrica e continua a ser uma 
parte fundamental da identidade do adufe. 

 Achas que fora de um contexto de tradição seria possível ao adufe ter 
potencialidades solistas? 

 Penso que sim. Mas para tal, e como referi na resposta anterior, acho que é necessária 
uma actualização na estrutura física do instrumento, que permita uma actualização na técnica 
necessária para tocá-lo e assim enriquecer a panóplia de sons possíveis de reproduzir. 

 
 Conhecendo um pouco o panorama internacional dos frame drums e o que outros 
músicos têm feito pelos frame drums dos seus países, dando-lhes projecção e inovando na 
técnica e na construção, achas que o adufe tem espaço e potencial para isso? 

 Penso que sim. A resposta será um pouco na mesma linha da resposta anterior. 
 
 Sabes ou imaginas porque o adufe é quadrado? 

 Provavelmente, terá relação com a existência de um instrumento com as mesmas 
características que data de 1400 ac e que era tocado no Egipto, que por sua vez emigrou até 
Marrocos - onde ainda hoje se encontra e que depois terá vindo até à Península Ibérica aquando 
da ocupação dos árabes, durante o período do al-Andalus.Daí também ser possível encontrar um 
instrumento similar em algumas regiões de Espanha. 
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Entrevista a Rui Júnior, via Facebook, 1 de Fevereiro de 2012. 

  
 Que tipo de adufes tens? Onde compraste? 

 Tenho vários adufes. Alguns tem 40cm X 40cm e um de 50cm oferecido pela Junta de 
Freguesia de Idanha-a-Nova, de onde o Adufe é originário.A personagem histórica de Idanha e a 
mais referida nas edições, é a Tia Chitas; 

 Fui tendo adufes, embora a maior tenha sido oferecida. No entanto, comprei um uma vez 
na Feira do Fundão; 

 Usas o adufe no teu trabalho como músico? 

 É um dos meus instrumentos tradicionais portugueses preferidos. Uso-o constantemente 
no meu trabalho como músico; 

 
 Em que contexto? Tipo de grupo? Tipo de música? 

 Uso o adufe para acompanhar grupos de música tradicional portuguesa e nos meus 
diversos trabalhos e edições fonográficas; 

 
 Como o tocas? Da forma tradicional, com baquetas, na mão, apoiado num tripé? 
Combinado com que instrumentos?  
 Toco o Adufe com uma técnica proveniente da praticada  tradicionalmente, ou seja, ao alto, 
à altura da cabeça, seguro, na mão esquerda pelo polegar e o indicador de forma a libertar o dedo 
médio, o anelar e o mindinho para percutir e, na mão direita, apenas pelo polegar de forma a usar 
a palma da mão para percutir; ao contrário de alguns percussionistas e bateristas, não uso o 
Adufe com baquetas; 

 Com quem aprendeste a tocar adufe? Ou fizeste algum tipo de pesquisa de vídeos, 
de artigos? 

 Pela convivência com as tocadoras (tradicionalmente o Adufe é tocado por mulheres), 
pesquisas bibliográficas (A Música Tradicional Portuguesa de Ernesto Veiga de Oliveira, obras de 
Margot Dias, Domingos Morais e algumas recolhas do Michel Giacometti, entre outros). 
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 O que mais gostas nos sons do adufe?  

 O sonoridade do Adufe é muito rica: desde as notas mais graves, e com muita 
ressonância, até aos sons mais secos e agudos, este pode ser explorado até níveis sonoros 
riquíssimos; 

 
 Exploras o adufe de uma forma não-convencional na busca de novos timbres?  
 Não. Exploro o Adufe de forma tradicional em busca de novos timbres. 

 Quais as soluções quando a pele natural e sem afinação não está no ponto para 
tocar? 

 O Adufe deve ser mantido em ambientes secos. Não é o frio, mas a humidade que faz a 
pele hidratar e ficar mais solta. Quando isso acontece, o mesmo pode ser colocado perto de uma 
fonte de calor, tendo sempre o cuidado de não deixar que a pele estique demasiado. Sendo esta 
forma a mais rápida de se esticar a pele do Adufe, esta prática não é aconselhável, na medida em 
que a pele, ao voltar ao seu estado natural, perderá vitalidade, elasticidade e qualidade sonora; 

 
 As diferentes espessuras da pele têm alguma relevância na sua performance? 
 Tem, de facto. Com peles mais finas, o som fica mais agudo, com peles mais grossas o 
som fica mais grave e mais "cheio";  

 Achas que o adufe é suficientemente conhecido e estudado? 
 Acho que não é suficientemente estudado, quer do ponto de vista etnomusicológico, quer 
do ponto de vista de execução técnica ou linguagem musical; 
 
 Sabes ou imaginas porque o adufe é quadrado?  
 Supõe-se, tanto quanto eu sei, que terá sido trazido pelos árabes do Norte de África. A 
palavra adufe será proveniente da palavra "duff", instrumento ainda em uso nos países do Norte 
de África (Marrocos, Tunísia e Argélia) e é quadrado. 
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Entrevista a Rui Vaz, através do Facebook. Março de 2012 

 Quantos adufes tens? Sabes quem construiu ou onde foi comprado? 

 Neste momento tenho um... Fui tendo vários ao longo dos anos. Alguns, acho que ficaram 
na Biblioteca Operária Oeirense onde dei aulas durante uns tempos, outros por aí... 

 A maior parte dos meus adufes foram comprados em Monsanto depois de alguma escolha. 
Alguns dos adufes produzidos na região (até Castelo Branco) são muito pesados e custa tocá-los 
ao fim dum tempo. O construtor era um homem de que não me lembro o nome, mas tinha uma 
venda bem no centro de Monsanto. Acho que ainda era familiar da D. Amélia (ela sabe). Alguns 
bons adufes que me passaram pelas mãos (suponho que o que tenho neste momento) foram 
construídos no âmbito de um trabalho que o Paulo Marinho fez com doentes esquizofrénicos. No 
que respeita à construção, ele é uma boa fonte. 

  

 Costumas usar adufe nos teus concertos? 

 Neste momento, uso muito pouco. Só no programa de Natal dos 4aoSul usamos um 
pouco. Os Gaiteiros de Lisboa não usam adufe. 

  

 Fizeste alguma pesquisa de técnicas tradicionais ou fazes adaptações? 

 Tive a sorte de ter família beirã do lado do meu pai. Aprendi a tocar com a minha tia 
quando tinha 6, 7 anos. A tua pergunta encerra, no entanto, uma questão muito importante. As 
técnicas tradicionais foram desenvolvidas ao longo de muitos anos e fazem parte de uma cultura 
muito rica que merece ser olhada com respeito, estudada e aprendida. Muitas vezes, na nossa 
vontade de inovar, passamos ao lado das técnicas tradicionais, sejam elas vocais, instrumentais 
ou outras. Tenho duas memórias engraçadas sobre este assunto. Numa breve experiência, 
tocando com o Zeca Afonso, tive uma grande discussão com ele (em cima do palco...) sobre a 
técnica do adufe. Na verdade, conheci muitos “monstros” da nossa música popular que se 
estavam perfeitamente a borrifar para a apreensão destas técnicas. Para mais, numa altura em 
que todos andávamos com a política à flor da pele e a boca cheia de povo, para mim, era uma 
incongruência ter esta falta de respeito pela cultura desse povo que tanto apregoávamos. Outra 
vez, na Galiza, sabendo que muitos galegos tocam o pandeiro (irmão do adufe) com os punhos 
cerrados, de baixo para cima, prendendo o instrumento ao pescoço com um fio, perguntei a um 
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experiente músico local se a técnica tradicional era aquela. Respondeu-me que era igual à do 
adufe... 

 É claro que isto também não é uma questão simples. A mão esquerda (ou direita no 
canhoto) é sempre um problema. Mesmo nas boas tocadoras (como sabes tradicionalmente o 
instrumento é tocado exclusivamente por mulheres) a falta de força nesta mão faz aparecer 
cambiantes rítmicas que às vezes julgamos ser figuras de estilo... A grande Catarina Chitas de 
Penha Garcia ( se não ouviste ainda, tens de ouvir) é disto um exemplo flagrante. 

 Na verdade o povo (que não é burro...) desenvolveu ao longo dos tempos uma técnica que 
tira o maior partido possível do instrumento. É claro que, noutros contextos, podemos utilizar 
outras técnicas. Com baquetas, fizémo-lo no projeto ADUF do Zé Salgueiro e o Fausto pede 
muitas vezes aos seus percussionistas que o façam, juntando o instrumento ao kit da bateria. No 
entanto, isto cai no âmbito da tua questão seguinte. Não quero parecer “bota de elástico”, mas 
não conheço nenhuma técnica que consiga tirar um melhor partido do instrumento que a 
tradicional, considerando a execução do repertório tradicional, ou algo que dele esteja próximo. 

 O que achas das potencialidades sonoras e tímbricas do adufe e a sua versatilidade 
em diversos contextos? Noutros tipos de música? 

 Não sei se o adufe será dos instrumentos mais versáteis. O aprender da versatilidade seja 
do que fôr, não cessa de me surpreender... No entanto, a minha aproximação pessoal aos 
instrumentos tradicionais é sempre pela investigação histórica das possíveis semelhanças com 
outros instrumentos. No caso do adufe, temos vários instrumentos semelhantes no Norte de 
África. Se formos para essas paragens, talvez não corramos o risco de fazer coisas anacrónicas 
que soem a falso. No entanto, o gosto será sempre pessoal e terá a ver com a nossa educação e 
percurso musical. 

  

 É para ti um problema a pele do adufe esticar e alargar com o clima? E de que forma 
isso pode afectar uma performance? E como resolves essa situação? 

 Esse é um problema de todos os tocadores(as) de adufe e de outros instrumentos de 
percussão ao longo dos séculos. Ouvi dizer que certos grupos de percussionistas do norte de 
África, têm um elemento responsável pelo aquecimento das peles dos instrumentos com 
aquecedores a carvão...Em Portugal, tradicionalmente, o adufe era(é) tocado especialmente no 
Verão, obstando a que este problema se pusesse. É quando o instrumento começa a ser tocado 
noutros ambientes que o problema se põe. Sempre resolvi o problema com o que havia à mão, 
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aquecedores improvisados, lâmpadas, esfregando de vez em quando a pele para espalhar o 
calor. No entanto, muito importante, é não esticar demasiado a pele. Caso contrário, “ soa como 
um bombo...” (ouvi algumas vezes as senhoras de Monsanto comentarem com sarcasmo). É 
verdade que, ao escolher o adufe, se deve procurar que a pele tenha alguma gordura (embora 
não seja tão bonita) para resistir às diferenças de temperatura. 

  

 Achas que se deveria investir na construção, inovando, ao nível das peles (por 
exemplo, utilizar peles sintéticas), de um sistema de tensão (que permita regular a tensão 
da pele), mas sem descaracterizar o adufe? 

 Acho que toda a inovação na construção é bem vinda, se for para tornar o instrumento 
mais fácil de tocar, de manter e até de afinar. 

 Em que é que achas que o adufe fica a perder com os outros frame drums? (se 
conheceres e tocares) 

 Daquilo que conheço da acústica das peles vibrantes, o facto de ter duas peles faz que os 
múltiplos modos em que as duas peles vibram se cancelem, “estragando” o som do instrumento. 
Penso que as duas peles facilitam a construção, mas nada trazem ao som do instrumento. Outra 
particularidade que pode ter causado o uso das duas peles, é o uso, no interior de instrumento de 
sonalhas de metal ou outros materiais, por vezes até pendurados num fio que faz a diagonal do 
instrumento e que percutem ambas as peles. Este aspecto, tem-me chamado a atenção, porque 
encontro este “sujar” do som “limpo” original em muitos instrumentos africanos (marimba, kalimba, 
bendhir, etc). 

 Achas que fora de um contexto de tradição seria possível ao adufe ter 
potencialidades solistas? 

 Acho que é possível a qualquer instrumento ter características solistas. Depende da 
criatividade do tocador. 

 Conhecendo um pouco o panorama internacional dos frame drums e o que outros 
músicos têm feito pelos frame drums dos seus países, dando-lhes projecção e inovando na 
técnica e na construção, achas que o adufe tem espaço e potencial para isso? 
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 Acho que há sempre espaço para inovação, mas também acho que se deve estudar a 
história e envolvimento social do instrumento para que a inovação não apareça desligada daquilo 
que já foi. 

 Achas que deveria haver mais estudos e divulgação sobre o adufe? 

 Claro que sim. 

 Tens alguma sugestão, proposta ou ideia que aches que valorizaria o adufe como 
instrumento? 

 Uma sugestão seria integrar o adufe e outros instrumentos tradicionais de percussão nos 
cursos de percussão dos conservatórios portugueses. Sou do tempo em que a percussão era um 
parente pobre no Conservatório de Lisboa. Tentei entrar para o conservatório nos anos 70, mas o 
ambiente era tão agreste que desisti logo...Nos dias de hoje, não conheço bem a situação, mas 
posso inferir do que transborda para fora que a situação é diferente. Continua, no entanto,  a 
existir um desprezo pelos instrumentos tradicionais a este nível. 

 Como vais dando workshops sobre o adufe, como achas que é a reacção das 
pessoas? Achas que há mais interesse do que oferta? 

 Acho que há interesse das pessoas, principalmente depois de descobrirem que o domínio 
do instrumento passa por algo mais do que dar umas pancadas num tambor... Desculpa lá dizer 
isto, mas também não sei se a oferta é completamente séria, isto é, se todas as pessoas que 
estão a ensinar adufe sabem realmente tocar o instrumento. 

 Sabes ou imaginas porque o adufe é quadrado? 

 Nunca li nada sobre o assunto, mas posso mandar uns bitaites... Na parte da construção 
da armação, creio que á mais fácil construir um instrumento quadrado. Construída a armação, 
pode-se argumentar que colocar a pele é mais difícil (por isso surgem as duas peles, “estragando” 
um pouco o instrumento como já referi). 
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Entrevista a Tiago Manuel Soares, via Facebook. 20 de Fevereiro 2012 

 Quantos adufes tens? Sabes quem construiu ou onde foi comprado?  
 Tenho 3 Adufes e um Pandeiro (idêntico ao adufe só que da região de Trás-os-Montes). 
Dois adufes são do construtor Ricardo Pedrosa do Paúl - Covilhã, outro do artesão José Relvas 
de Idanha-a-Nova e um pandeiro do construtor Paulo Meirinhos de Fonte de Aldeia, Miranda do 
Douro. Este último que referi, em vez dos tradicionais chocalhos, pedras ou caricas no interior do 
instrumento, tem a particularidade de ter 3 bordões de tripa. 

 Costumas usar adufe nos teus concertos? 

 Como estou bastante ligado a um estilo musical que vai beber muito à tradição portuguesa, 
uso o adufe em quase todos os projectos onde me insiro! 

 Fizeste alguma pesquisa de técnicas tradicionais ou fazes adaptações? 
 Eu aprendi a tocar adufe com os "Toque de Caixa" (grupo com mais de 20 anos de 
existência) e eles, mesmo antes de existirem como projecto, fizeram recolhas importantes no que 
toca à técnica usada pelas adufeiras. Com o tempo fui adaptando a técnica mais ou menos ao 
meu gosto e desenvolvi-a de forma a conseguir potenciar a qualidade tímbrica do instrumento. 
Também uso o adufe em tripé num "set" de multipercussão. 

 O que achas das potencialidades sonoras e tímbricas do adufe e a sua versatilidade 
em diversos contextos? 

 Acho que o Adufe é um instrumento com uma sonoridade muito própria, tem a capacidade 
de criar um ambiente "terra" e quando a pele é boa e bem aplicada, consegue-se produzir graves 
extremamente poderosos e bem controlados a nivel harmónico. Outra sonoridade interessante é a 
vibração das pequenas peças no interior do instrumento (chocalhos, pedrinhas, caricas). Bem 
estudado, o Adufe tem capacidade para evoluir e ser aplicado noutros contextos, disso não tenho 
dúvida (inclusivé conseguir afiná-lo)! 

 Conhecendo um pouco o panorama internacional dos frame drums e o que outros 
músicos têm feito pelos frame drums dos seus países, dando-lhes projecção e inovando na 
técnica e na construção, achas que o adufe tem espaço e potencial para isso? 

 Acho que essa evolução é sempre possível desde que se invista e se explore as 
potencialidades do instrumento. 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�39



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

 É para ti um problema a pele do adufe esticar e alargar com o clima? E de que forma 
isso pode afectar uma performance? 

 Esse é um problema e que dá bastantes "dores de cabeça". 
 A solução que eu arranjei foi usar um secador de cabelo antes de cada actuação mas o 
problema não se resolve totalmente porque, em pouco tempo, a pele volta a ceder em ambientes 
de muita humidade. Acho que a solução passa por aplicar extensores ou um sistema de 
aquecimento de pele integrada no próprio instrumento. 

 Achas que se deveria investir na construção, inovando, ao nível das peles, de um 
sistema de tensão, mas sem descaracterizar o adufe? 
 Como referi na resposta anterior, sim! 

 Em que é que achas que o adufe fica a perder com os outros frame drums? (se 
conheceres e tocares) 

 Acho que não ganha nem perde porque são instrumentos com potencialidades bastante 
diferentes e não se podem comparar. A natureza de um nada tem que ver com a natureza de 
outro. 

 Achas que fora de um contexto de tradição seria possível ao adufe ter 
potencialidades solistas? 

 Com a evolução do instrumento, acho possível, sim! 

 Achas que deveria haver mais estudos e divulgação sobre o adufe? 
 Acho que todos os instrumentos de percussão tradicional portugueses deveriam ser alvo 
de um estudo sério porque há uma grande potencialidade e diversidade e nada disto foi explorado 
até agora! 

 Temos o exemplo do país vizinho, que já muito fez e continua a fazer pelas suas 
percussões e o resultado é muito positivo! 

 Sabes ou imaginas porque o adufe é quadrado? 

 Não sei qual a origem, mas parto do pressuposto que seria mais fácil construir a armação 
de forma quadrada do que circular! 
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Entrevista a Hervê Freire, através do Facebook. 8 de Fevereiro de 2012 

 Quantos adufes tens? Sabes quem construiu ou onde foi comprado?  
 Tenho 5 adufes, 3 eram das minhas avós e 2 comprei em Idanha a Nova  
 
 Costumas usar adufe nos teus concertos? 

 Sim uso no grupo Velha gaiteira e no Grupo Aqu’alma. 

 
 Fizeste alguma pesquisa de técnicas tradicionais ou fazes adaptações? 
 Não fiz pesquisa nenhuma, o que toco aprendi tudo com a convivência com as adufeiras 
do Paul, com a minha mãe e com as minhas avós. 
Depois fui adaptando e criando a partir dos ritmos que sabia novos ritmos dependendo das 
musicas que estava a interpretar. 

 
 O que achas das potencialidades sonoras e tímbricas do adufe e a sua versatilidade 
em diversos contextos? 

 Apesar de sempre ter achado o Adufe um instrumento muito simples, a verdade é que dá 
para fazer muita coisa com ele. 

 
 É para ti um problema a pele do adufe esticar e alargar com o clima? E de que forma 
isso pode afectar uma performance? 

 É e não é um problema, a verdade é que já me habituei a esse facto, mas sim muitas das 
vezes o facto da pele não estar em condições condiciona em muito a performance. 

 
 Achas que se deveria investir na construção, inovando, ao nível das peles, de um 
sistema de tensão, mas sem descaracterizar o adufe? 
 Em relação a isso já existe algumas maneiras de contornar o problema a Missom criou 
Adufes com esticadores para o Projecto Musical Aduf e o constructor Paulo Meirinhos dos 
Galandum Galundaina tambem criou um sistema para esticar as peles através de uma câmara de 
ar. 

 
 Em que é que achas que o adufe fica a perder com os outros frame drums? (se 
conheceres e tocares) 

 Se compararmos com muitos instrumentos ditos primos do adufe, este fica muito a perder 
pois é muito menos conhecido isto na minha opinião devido aos músicos nunca terem tido muita 
vontade de divulgar o instrumento. 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 Achas que fora de um contexto de tradição seria possível ao adufe ter 
potencialidades solistas? 

 Acho que não, o adufe remete-nos para um contexto próprio que nos habituamos a ouvir, 
acompanhando com o seu toque, a voz só, assim neste duo o adufe tem uma alma enorme.  

 Conhecendo um pouco o panorama internacional dos frame drums e o que outros 
músicos têm feito pelos frame drums dos seus países, dando-lhes projecção e inovando na 
técnica e na construção, achas que o adufe tem espaço e potencial para isso? 

 Sim, porque não? Devia haver por parte das novas gerações de musicos um respeito e 
atenção enorme a este instrumento, muito para preservar as nossas tradições. 

 
 Achas que deveria haver mais estudos e divulgação sobre o adufe? 
 Sim, apesar de eu axar que em relação a historia e origens não haja muito mais para dizer, 
em relação a divulgação devemos e temos essa obrigação de preservar cada vez mais o que é 
nosso e que nos distingue como povo Português 

 
 Como vais dando workshops sobre o adufe, como achas que é a reacção das 
pessoas? Achas que há mais interesse do que oferta? 
 Sim pelo que pa reparei as pessoas têm uma grande curiosidade em relação ao Adufe, por 
isso sempre tive “muita gente” nos workshops que fui dando.Tem que se criar mais condições 
para que estes encontros existam. 
 
 Sabes ou imaginas porque o adufe é quadrado? 

 Suponho que seja porque é muito mais fácil pregar 4 ripas entre si do que vergar madeira 
para fazer uma circunferência. 
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Entrevista a Jorge Queijo, via Facebook, 14 de Fevereiro de 2012 

 Que tipo de adufes tens? Onde compraste? 

 Tenho 3 adufes que foram ofertas de amigos e são da Beira baixa da zona de Monsanto. 

 Usas o adufe no teu trabalho como músico? 

 Sim.  
 
 Em que contexto? Tipo de grupo? Tipo de música? 

 Com o grupo Realejo e Segue-me à Capela.  

 Como o tocas? Da forma tradicional, com baquetas, na mão, apoiado num tripé? 
Combinado com que instrumentos? 

 Toco apoiando-os num tripé em conjunto com caixa e bombo tradicional. 

 
 Com quem aprendeste a tocar adufe? Ou fizeste algum tipo de pesquisa de vídeos, 
de artigos? 

 Vi várias vezes as adufeiras da zona de monsanto e a Cristina das Segue-me à Capela 
toca muito bem o adufe. 

 O que mais gostas nos sons do adufe?  

 É espontâneo, o que mais gosto é a posição que parece desconfortávél mas que dá 
aquele groove incrível e gosto de ouvir bastantes adufes a tocar ao mesmo tempo e desalinhados. 

 Exploras o adufe de uma forma não-convencional na busca de novos timbres? 

 Ainda não fiz isso. 

 Quais as soluções quando a pele natural e sem afinação não está no ponto para 
tocar? 

 Esse é o grande problema, se o clima está muito seco e quente, coloco um pouco de água 
para folgar a pele. Se está bastante húmido, não há nada a fazer, pois embora possas aquecer no 
back stage, assim que sobes para o palco, demora 5 m para a pele ficar sem efeito.  

 As diferentes espessuras da pele têm alguma relevância na sua performance? 
 Apenas timbricamente. 

 Achas que o adufe é suficientemente conhecido e estudado? 

 Nem por isso. 
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Entrevista a Maria José Caroço. Centro de Artes Tradicionais, de Idanha-a-Nova. 29 

e 30 de Março de 2012 

  

 D. Maria José Caroço, tem 50 anos e faz adufes à 21.  

 História do Centro 

 Este Centro existe desde 2007, mas vou aqui confirmar. Exactamente. Aqui. Porque nós já 
trabalhávamos noutro sítio. Já há vinte e um anos que faço adufes. Fizemos um curso. Há 21 
anos, fizemos um curso com umas senhoras que já sabiam. Éramos 12 na altura. Fizemos um 
curso de um ano pelo Centro de Emprego. Tínhamos uma bolsa, era na altura quarenta e poucos 
contos, contos ainda. E depois no fim desse ano, claro, não podíamos ficar todas, ficámos três a 
trabalhar. Quem nos pagava era o Município. Mas não era o ordenado mínimo, era também uma 
bolsa. Mais pequena que o ordenado mínimo. Pronto, a partir daí, depois, em 98, nós entrámos 
como funcionárias da Câmara. Nós somos funcionárias da Câmara. Eu e outra colega minha, que 
hoje não está. Como isto já estava em vias de extinção, já não havia quem fizesse. Estava aí um 
senhor, mas pronto, o senhor faz quando precisa. O senhor, para já, ele tem família, constituiu 
família aqui, a senhora dele até era alemã, depois teve dois filhos, mas agora estavam separados, 
portanto, o senhor só faz quando precisa. Pronto, ele às vezes tinha outra vezes não tinha. Isso 
não era bom. Estava em decadência, o adufe estava mesmo em decadência. Os pais e os avós 
desse senhor é que faziam sempre os adufes aqui.  

 A partir do momento em que a Câmara... como o adufe é aqui da Idanha e a Câmara 
qualquer recordação que dê é um adufe. É lógico que as pessoas têm de dar o que pertence à... 
ao Município e mesmo ao concelho. E, então a Câmara resolveu e pôs-nos a nós a trabalhar aqui. 
Aqui neste sítio e já estivemos noutros. E, então cá estamos aqui a fazer os adufes. Sai muito 
adufe para as instituições.  

 Eu sempre trabalhei para Câmara, a fazer artesanato e adufes.  

 Antes estávamos no meio da vila, onde é agora o cyberespaço. Eu comecei aí em 98. mas 
o curso foi onde é agora a Universidade. Nós saímos de lá para entrar a universidade. Nós já 
temos a universidade há vinte e um anos. Nós começámos o curso aí nesse palacete. Depois... 
em 91 começámos o curso, na Universidade, depois fomos para uns pré-fabricados por baixo do 
antigo hospital, ainda era o hospital na altura... agora é hospital da Misericórdia, é os cuidados 
continuados. Lá em cima ao pé da GNR. Saímos daí e viemos cá para baixo para o ciberespaço, 
que era património também da Câmara. Depois fomos para a casa do juiz. Porque antigamente o 
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juiz e o delegado, quando vinham tinham uma casa... que era agora o Conservatório, que agora já 
não é. Depois daí é que viemos para aqui. Sempre a fazer adufes e artesanato. Desde de 91 que 
fiz o curso e aprendi, que faço adufes. E continuamos... 

 Curso 

 Foram pessoas da terra que deram. Que aprenderam com o pai desse senhor, que ainda 
faz cá na Idanha. Esse tal senhor que lhe estava a dizer de início. Num ano aprendemos a tratar 
as peles e a fazer o adufe em si. Eu não sabia. Como as outras pessoas também não sabiam.  

 Construção 

 Também não estamos sempre a fazer adufes. Não estamos sempre porque... Por acaso 
este ano o Inverno até veio... não choveu, não é? Mas quando está a chover nós não podemos 
fazer adufes. Porque os adufes não secam. E para se estragarem nós não os fazemos. Não 
secam as peles. Nós fazemos mais adufes a partir deste mês, de Março, porque o tempo já está 
melhor e as peles secam muito mais rápido. E por vezes temos encomendas, temos que os secar 
ao aquecedor, deixamos o aquecedor ligado e eles secam. Mas os grandes não os podemos 
fazer, porque os grandes com o aquecedor não ficam bem. Os pequeninos ainda ficam bem, 
agora os grandes não ficam. Para se estragarem nós não os fazemos. Portanto de inverno, 
fazemos mais outros trabalhos de artesanato. Temos sempre o tempo ocupado. Ora de Verão, ora 
Inverno. De verão fazemos mais adufes, de Inverno fazemos outros trabalhos, como o traje de 
raiana, as marafonas, também saem bastante. Mas o que sai muito, muito, muito é os adufes. Nós 
não temos mãos a medir. 

 Costura 

 Os grandes são todos cosidos. Os mais pequenos são agrafados porque nós não temos 
tempo de fazer tanto adufe. Sai muito adufe. 500 adufes é muito adufe e só somos duas a fazer e 
agora a minha colega não está, sou só em sozinha mesmo. Às vezes quando está aqui a moça do 
Turismo ajuda-me a fazer. Agora estou mesmo sozinha. 

  

 Fica melhor cosido? 

 Olhe que não sei. Não sei se fica melhor cosido se fica melhor agrafado. As pessoas têm a 
ideia de que o adufe cosido é mais resistente. Eu para mim é igual ou ainda melhor agrafado. 
Porque a linha... a pele começa a esticar... tem de coser molhada, depois começa a esticar, a 
linha começa a esticar e o agrafo não estica. Mas as pessoas têm essa ideia de que o adufe 
cosido é muito melhor. Mas pronto, a gente tem de respeitar a ideia das pessoas. O normal é 
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fazerem cosidos, os grandes. São sempre cosidos. O senhor se for a ver os grandes são todos 
cosidos.  

 Nós antigamente também os agrafávamos. Mas agora estamos a cosê-los.  

 Nós vendemos muito adufe, muito adufe. Eu costumo dizer, eu faço tanto adufe, que eu sei 
lá, que não sei para onde vai tanto adufe... Há pessoas que devem ter adufes, adufes e adufes em 
casa.  

 Costuma-se dizer que um bom idanhense tem de ter adufes em casa, portanto... 

 As mulheres da sua família tocavam adufe?  

 Tinha uma tia minha que sim. E tocava muito bem.  

 A senhora sabe tocar? 

 Eu não, só os sei fazer. Enquanto que as minhas filhas aprenderam na escola. Na altura 
que eu andava na escola não se aprendia o toque do  adufe.  

 Eu só os sei fazer, tenho de deixar algum trabalho... eu faço, haja quem toque. Eu toco 
mas não toco bem. Aquilo tem que ter uma técnica. Para já, toco só com uma mão porque com a 
outra não sou capaz de tocar. Aquilo toca-se com as duas mãos. Eu só toco com uma. Lá está, 
não está bem. Eu digo logo que não sei tocar. Às vezes quando vêm os grupos, eu estou a 
explicar e as pessoas dizem, e, agora falta tocar! Olhe eu vou tocar, mas eu não toco bem. Haja 
quem toque. Eu estou a fazê-los. Lá lhes digo que se toca assim, mas esta mão não sei o que é 
que lá está a fazer... também não faz mal... eu sei como se toca... mas esta mão só segura. Não é 
capaz.  

 Ao fim de vinte anos já é muita experiência... 

 Sim, agora faço um adufe num instante. Agora um adufe, mesmo a coser, demoro um 
quarto de hora. 

 Madeira 

 Antigamente o adufe era feito de pau de laranjeira, quantas laranjeiras era preciso abater 
para nós fazermos tanto adufe?!  

 Portanto, agora, é de pinho.  
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 O carpinteiro do Município corta a madeira à medida e nós pregamos aqui, fazemos a 
arma do adufe aqui, que é a estrutura do adufe que o senhor está a ver. Fazemos tudo, só não 
cortamos a madeira.  

 Pode ser pinho ou cedro. É a madeira que nos arranjam, que a carpintaria da Câmara nos 
arranja, Costuma ser mais de pinho. Aí há trás, veio uma de cedro que também era muito boa. É 
leve e era boa. Mas se vir, agora não há outra madeira sem ser de pinho.  

 O pau de laranjeira? Tínhamos de abater muitas laranjeiras para termos os adufes. 
Antigamente faziam um por aí além, agora não. Costuma-se dizer que o adufe era feito de pau de 
laranjeira, mas não... Agora é pinho.  

 Peles 

 E as peles antigamente também tratávamos. Agora não. As peles já vêm tratadas. 
Antigamente tratávamos, conforme a pele saía de um animal, nós tratávamos a pele. Era horrível. 
Tínhamos um produto químico. Traziam a pele como  saía do animal. Tínhamos uns bidons, assim 
largos, metiamos as peles lá dentro, tínhamos um produto químico que deitávamos lá para dentro, 
juntamente com cal e ao outro dia a lã saía. A lã da ovelha, só ficava a pele em si. Uma que 
custasse mais outra não. Uma saía logo, outra ainda ficava. Portanto, nós no tratamento das 
peles, uma semana demorava bastante. Era uma semana inteira, ali, a tratar as peles. Não dava 
para fazer tantos adufes. Se estávamos a tratar as peles não dava para fazer adufes, não é? 
Agora há coisa de... desde que viemos para aqui, não temos condições para tratar as peles. Onde 
as tratávamos tínhamos um quintal, aqui não temos condições para as tratar. As peles já vêm 
tratadas da fábrica. Compramos de ovelha e de cabra. Mais de ovelhas. Não é serem mais finas, 
para já são um bocadinho mais claras. A cabra é capaz de ser um bocadinho mais rija. As ovelhas 
são mais clarinhas. Por vezes, também há ovelhas escuras, vê-se mesmo aí nos rebanhos, há 
umas ovelhas castanhas, outras pretas, outras brancas. Há mais brancas. E as cabras já não é 
assim, as cabras são mais escuras. Portanto, a pele também é mais escura. Nós compramos mais 
de ovelha. Se bem que de vez em quando também vem das outras...  

 Como estava a dizer, as peles... Antigamente, estavam sempre dentro do bidom, 
molhadas. Depois estendiamo-las numa corda e quando elas estavam já quase secas, húmidas, 
para esticar, nós fazíamos o adufe com elas assim.  

 Agora, as peles vêm secas da fábrica, nós temos que as molhar, metemo-las dentro de 
água de um dia para o outro. Ao outro dia pomo-las a secar. E, depois quando estão só húmidas, 
trazemo-las para dentro, colocamo-las na arma do adufe. E o adufe no fim de feito, vai novamente 
para a rua secar. Lá está, porque nós não podemos fazer adufes de inverno, porque não secam. 
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 Pomos a secar depois de montar para a pele ficar mais esticada, porque a pele seca e é 
quando estica, o senhor se for a ver, se não soubesse que aquilo era de pele dizia que aquilo era 
um bocado de papel. Parece papel, mas não é. Já secou. Eu se por acaso lhe mostrar um 
bocadinho de pele... tenho ali... mas está congelado.  

 Pele congelada? 

 Nós fazemos assim, lá está... As peles vêm, quarenta, cinquenta, venham as que vierem. 
Nós metemo-las dentro de água, para não andarmos a molha-las duas a duas, ou três em três. 
Metemos logo umas vinte, pronto. Um molho, que metemos dentro de água. Metemos dentro de 
água e pomo-las a secar. Se nós fizéssemos isso todos os dias, não tínhamos tempo de fazer 
tantos adufes. Assim pomo-las a secar, 20 ou 30 ou as que quisermos, as peles estão secas, 
estão húmidas, nós dobramo-las, metemo-las dentro de um saco, quando precisamos elas já 
estão em condições. Deixamo-las secar, deixamo-las descongelar de um dia para o outro. Ao 
outro dia, podemos usá-las. Pronto, elas estão dentro da arca. Fazemos ao outro dia, deixamo-las 
descongelar e elas ficam prontas a usar. E coisa se fosse molhada, elas tinham de estar um dia, 
depois ir para ali secar... e assim é muito mais fácil.  

 Com a prática vamos lá. 

 Porque às vezes chegam aí, que querem os adufes, a gente não diz para amanhã, diz 
para ontem... Ah, quero os adufes para... quero 50 ou 60... não há! Temos de ter já as peles em 
condições, tiramo-las hoje, amanhã estão prontas e os adufes ficam secos.    

 Quantas peles são necessárias? 

 Nos fazemos assim, temos vários tamanhos, temos seis tamanhos. Quando é preciso... 
logo agora quando foi preciso os 500 pequeninos, nós de uma pele fizemos só pequeninos, 
cortamos e fazemos só pequeninos... Há peles maiores, há peles mais pequenas. Depende do 
animal.  

 Quando a gente não precisa dos adufes, primeiro fazemos os grandes, que são os de 40 
por 40. Primeiro tiramos esses, no fim desse adufe estar feito... porque uma pele dá para muitos 
adufes. As peles ultimamente têm sido muito boas. Às vezes quando a gente as tratava estavam 
furadas e assim não dava para tantos.  

 Primeiro tiramos esse grande, depois vamos-lhe tirando os mais pequeninos. Podemos 
tirar uma parte... a pele dá para um e mais. Ainda mais que um. Tiramos o de 40 por 40, 
dobramos a pele, fica dobrada, cosemos só de três lados, às vezes cosemos de quatro. Mas essa 
pele ainda pode dar para uma parte de outro de quarenta. Tiramos outra parte de quarenta. E 
daqui destes bocados podemos tirar, 10 cm, 15 cm ou mais pequeninos. Mas há peles que 
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também só dão para um grande de 40cm e o resto já só dá para pequenos. Temos de aproveitar 
as peles.  

 Uma pele dá para vários adufes. Temos é de ver o tamanho da pele e dos adufes. E 
aproveitamos assim a pele toda.  

 Há peles que dão para dois adufes de 40cm. Há peles que só dá para um. E depois os 
outros mais pequeninos é conforme.  

 Se fosse uma pele para cada instrumento ficavam caríssimos. Porque as peles também 
são caras. Agora já são muito caras. Portanto, isto não dá prejuízo. Não dá prejuízo mas a matéria 
prima também está muito cara.  

 Distinção das peles: cabra ou ovelha?  

 Depois de tratada, vê-se que é de cabra, porque, lá está, é mais escura. Distinguimos pela 
côr. A cabra é um bocadinho mais grossa. É difícil de ver. Há mais ovelhas que cabras, nós 
mandamos vir mais de ovelha.  

 Onde compram as peles? 

 Nós compramos as peles em Seia. Vila verde. Já há bastante tempo que lá compramos. 
Pronto, é o município que manda vir em quantidade.  

 Ainda chamam samarras às peles? 

 As pessoas mais antigas sim. Nós mais novos, é as peles.  

 Quantos adufes fazem num ano? 

 Nós fazemos muitos, logo agora tivemos uma encomenda de 500. Tivemos logo de os 
fazer. 500 dos pequenos. Mas quantos quinhentos nós... eu estou a dizer quinhentos dos 
pequenos porque aconteceu à pouco tempo... Porque às vezes... eu nem lhe sei dizer quantos 
fazemos, fazemos bastantes, então pequenos fazemos bastantes. Basta dizer, que nesta 
encomenda foram logo 500. Durante o ano quantos quinhentos a gente não faz!... Dos pequenos. 
Dos grandes também saem bastantes, muitos mesmo.  

 Significado das cores e das fitas 

 Pronto, lá está, ultimamente tem vindo aí excursões e eu tenho explicado. Há pessoas... O 
adufe na Idanha foi sempre assim feito colorido. Mas há pessoas que não querem as fitas nem as 
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maravalhas. As maravalhas é aquelas tirinhas. As fitas é as fitas decorativas. E, depois, as 
maravalhas são estas coisinhas que estão aqui. Nos cantos. Há pessoas...  

 As cores é cores garridas. O senhor vê, a gente não tem um adufe assim escuro. É quase 
tudo claro. Temos aquela fita azul forte, mas só a pomos aos adufes mais clarinhos. Nós estamos 
aqui na raia, mesmo se olhar ali para os aventais e para as sacolas, é tudo cores garridas. Mesmo 
as marafonas também.  

  Nós aqui na Idanha fazemos sempre assim o adufe, colorido e com a maravalha e como 
está decorado. Mas há pessoas que não querem nada. Só querem mesmo o cozido e mais nada.  

 As maravalhas são de flanela e tecidos que nós tenhamos por aí. Antigamente não era de 
flanela, era de tecidos que as pessoas tinham em casa. Restos. A fita é de algodão. Antigamente 
também não era assim. Às vezes as pessoas até cortavam uma fitinha dos próprios tecidos que 
tinham em casa e punham em volta. Para esconder as costuras e para ficar mais bonito. Fica mais 
bonito assim colorido, cá para mim, não é? Do que só a pele e a arma. Ficava assim mais triste.  

 Soalhas interiores 

 Nós temos um senhor que toca vários instrumentos, que até era professor da minha filha,  
ali em Castelo Branco, que é um senhor de Coimbra, veio aqui de propósito buscar os adufes. 
Antigamente a minha filha levava-los. Agora manda-lhe mail a dizer: sabes se a tua mãe lá tem? E 
o senhor vem aqui. Esse senhor quer simplesmente a arma do adufe e a pele. Às vezes quer lá 
umas pedrinhas dentro. Nós metemos caricas. Ele diz que quer umas pedrinhas. Outra vezes nem 
pedrinhas quer. Quer só mesmo a arma e a pele. Mas nós o adufe em si, fazemo-lo sempre 
assim. Só de encomenda é que fazemos como eu lhe estou a dizer. De maneira diferente. Como 
as pessoas pedirem.  

 E as tachas? 

 Antigamente eram pregos, não havia dinheiro para comprar estas coisas. Isto é pregos de 
cadeira.  Antigamente as pessoas faziam as coisas conforme o que tinham em casa. Não iam 
comprar.  

 Interesse da juventude? 

 A construir não. O que é pena. Quando nós deixarmos de fazer, pronto. O adufe já 
estava... Já só aquele senhor é que fazia, já estava em vias de extinção e se nós não 
pegássemos, se o município não pegasse, e acho que foi uma boa opção que ele fez, ao pegar na 
tradição do adufe e pôr este artesanato aqui, já não havia adufes, só fazia aquele senhor, como 
lhe digo, umas vezes faz outras vezes não faz. 
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 Conhece o Sr. Raúl de Monsanto, construtor? 

 Pois, eu não conheço mas acho que sim... que faz. Faz muito menos que nós. Não tem 
comparação, não é? 

 Nós fazemos muito adufe... logo aqui dentro destas caixas estão logo trinta. Isso era para 
sair. O município dá mesmo muito adufe.  

 Ferramentas? 

 Usamos os pregos, pregos de madeira, ultimamente até pregamos com o compressor, 
antigamente pregávamos com martelo e com pregos mesmo... depois temos uma pistola de 
pregos e uma pistola de agrafos... As que ali estão até são de pistolas de agrafos, as de pregos 
estão para ali. E, pronto, a gente também mudou um bocadinho, não é? Se não assim não 
passávamos...  Depois temos então a lima, para limarmos as arestas, para não romper a 
pele...  

 Nos grandes pomos mais pregos, nos pequenos menos... Nos de 40 já temos de pôr 4 ou 
5. Nos pequeninos 2. É conforme a espessura da madeira, a largura da madeira, é conforme. 

 A agulha, o dedal e a linha. Antigamente era linha de sapateiro. Lá está mas temos de 
evoluir. Agora é de algodão. Antigamente as pessoas quando cosiam só um adufe até passavam 
com sebo, que era para a linha ficar mais resistente. Eu nunca cosi assim. Eu cosi com linha de 
sapateiro mas sem sebo. Agora é de algodão aquela linha grossa dobrada.  

 Depois temos os pregos de cadeira e a decoração. Lá dentro pomos caricas. Antigamente 
punham pedras. Pedras do rio. Guizos também há, mas nós fazemos os adufes só com caricas, 
só quando nos pedem com guizos é que fazemos. Para pôr os guizos é preciso por uma linha e 
depois os guizos vão lá presos. O outro senhor faz só com guizos. Nós com caricas. As de hoje 
tocam, não faz diferença o plástico. Também ficam muito boas queimadas ou batidas. 
Antigamente as pessoas como faziam poucos, tinham tempo de estar só ali a bater as caricas e 
nós não temos tempo para isso, nós é chegar e... Nós temos as caricas e metemos lá para dentro. 

 As ferramentas estão ali, se quiser filmar, eu tiro da gaveta... 

 O serrote, o martelo, a turquês para tirar os pregos da pele, a lima e os pregos. Pregos de 
cadeira... As fitas. Vou ali buscar as maravalhas... Falta as caricas e as pedras do rio...  

 Tem aí as armas de todos os tamanhos também. O relógio em forma de adufe. Estes aqui 
com o símbolo de Idanha, aquele com os oitocentos anos de Idanha. Assim pintados só a pedido. 
É um senhor que pinta.  
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 As maravalhas... tem aí quatro, uma para cada canto. Abre-se e é uma para cada canto. 

 Esses pregos são pregados com o compressor nem se vêem. Vou ver se há aqui algum 
com pregos normais... por acaso não...   

 Mudanças na forma de construir. 

 Claro, as máquinas já trouxemos do outro lado. De onde viemos já vinham connosco. Mas 
ainda pregámos muitos anos o adufe com o martelo. 

 Então, é um quarto de hora a fazer o adufe? 

 Agora é. Antigamente não. Era mais tempo. Mas com a prática vai lá.  

 Que modelos e que medidas? 

 Nós quando aprendemos, já aprendemos com estes tamanhos, porque o tamanho maior... 
o adufe é assim: quanto maior é, melhor som tem. Basta-se dizer que ali o tamanho de 10, aquilo 
é mais para decoração, o 15 também, o de 20 já dá para aqueles meninos tocarem, o de 30 já dá 
para tocar. São os adufes que a escola primária, aqui da Idanha e do Concelho tocam. Os de 40 é 
um adufe normal, maior também não, porque depois pesa muito, É o adufe normal de um grupo 
tocar ou de uma pessoa tocar. São os que tocam as adufeiras. A D. Amélia vem cá sempre 
buscar. 

 Fizemos sempre estas medidas. Nós até fazíamos mais mas depois achámos que era um 
desperdício, havia medidas que as pessoas não levavam e depois optámos só por estas. Temos 
cinco medidas diferentes. Mais os pequeninos, seis.  

 No curso que fizemos, até havia mais medidas, lá está. E depois optámos só por estas. 
Havia medidas de 10, 12, 15... achámos que não valia a pena o de 12 ou o de 9. Eu acho que era 
medidas a mais. Depois não saíam.  

  

 Medidas das armas sem pele: 

 "o de 30":  

  - altura: 4,96 cm 
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  - espessura das tábuas: 1,56 cm 

  - comprimento: 31,5 cm 

 A tábua mede 30 cm, mas como pregamos uma a outra para fazer o quadrado, fica trinta 
mais a espessura da outra... 

  

 "O de 40cm" 

  - altura: 4,96 cm  (é como o outro para aproveitar a madeira...) 

  - espessura das tábuas 1,67 cm 

  - comprimento: 41,6 cm 

  

 "O de 20 cm" 

  - Altura 3,53 cm 

  - Espessura 1,27 cm  

  - Comprimento 21,2 

  

 "O de 15" 

  - Altura 3,51 cm  

  - Espessura 1,42 cm 

  - Comprimento: 16, 42 cm  

  

 "O de 10" 
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   - Altura: 2,87cm   

   - Espessura 0,96 cm 

   - Comprimento: 10,96 cm 

 Os outros são para enfeitar, aqueles pequeninos são para os estudantes porem nas 
capas... 

 Esta alça serve para pendurar, para transportar, para pegar. As bolsas para os adufes são 
tipo as sacas do pão, feitas de trapo. Faz-se a saca à medida do adufe. Se você vir um grupo, 
levam sempre os adufes nas bolsas. Ultimamente, até fazem o seguinte, está a ver aquela 
passadeira, dobram-na e metem o adufe lá dentro.  

  

 Medida do lado dos de 30 é igual aos de 40... 

 Às vezes, o carpinteiro faz assim... Nós não lhe damos assim as medidas... Faz a 
espessura e só corta no tamanho. Ele faz assim... Olhe.  

 Diz que é para aproveitar a madeira... eu digo-lhe essas medidas não são assim. 

  

 Os que tocam são mesmo os de 40 e os de 30. É um tamanho bom. E para os grupos o de 
40 é espectacular.  

  

 Há muita gente a tocar adufe? 

 Sim, no nosso concelho somos 17 freguesias, quase todas têm um grupo. Portanto, há 
muita gente a tocar adufe. ..."Velhinhas" também já há... No sábado de aleluia as velhotas é que 
tocam mais. É. E na Senhora do Almortão... É 15 dias após a Páscoa. Dia 22 ou 23. É uma festa.  

  

 Vão lá vender adufes? 

 Vender adufes não costumamos ir. Mas há muito adufe lá. E mesmo a tocar se você vir, 
nem só as pessoas da Idanha é que tocam, tocam também as das freguesias. Você está a tocar 
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adufe, vem outra pessoa e junta-se e toca. Até o senhor padre! O Dr. Catana! Até deliram com o 
toque do adufe e com a Senhora do Almortão. É muito gira! Até o senhor padre toca.  

  

 Género 

 Antigamente era só tocado por mulheres, agora já há homens. Até o Vitorino toca. O Zeca 
Afonso também toca. O Vitorino às vezes até compra aqui adufes apara ele. Veio aí a Centro 
Cultural e depois veio aqui buscar adufes.  

 É como lhe digo nós vendemos muito adufe. É pena isto algum dia fechar. É o símbolo 
aqui da Idanha. O adufe é aqui das beiras, mesmo aí na fotocópia diz.  

 O que é que a sua família acha da sua profissão? 

 Oh! Foi o emprego que tive sempre. Nós somos funcionários do município.  

 E as pessoas da vila gostam do adufe? 

 Gostam muito.  

 Quando chove o adufe não toca... 

 Quando é de Inverno, se você vir, as adufeiras levam sempre o adufe dentro de uma bolsa, 
não levam o adufe assim na mão. E depois quando vão tocar, a qualquer lado que vão, desde que 
haja um aquecimento, um aquecedor, uma lareira... põem sempre o adufe junto à lareira, que é 
para aquecer melhor, a pele estica, lá está... é por isso que nós de inverno não podemos fazer 
adufes, porque a pele não fica bem... metem sempre o adufe a aquecer para ficar pronto para 
tocar.  

 Então, como se constrói um adufe? 

 Pega-se em quatro ripas de madeira, todas elas iguais, espessura, largura e comprimento 
iguais. Fazemos um quadrado, no fim de pregado, limamo-las as arestas todas, para não romper 
a pele. Depois no fim vemos se está certo. Colocamos uma pele de ovelha ou cabra. No fim de 
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colocar a pele, antes de o cosermos metemos as caricas lá para dentro, depois cosemos. Fixamos 
a pele com preguinhos e cosemos, depois tiramos, no fim de estar cosido. Isto com a prática tem 
que evoluir... Nós antes, punhamos assim o adufe, só madeira e as peles a secar e depois 
punhamos a decoração, agora não. Agora ainda húmido, pomos logo a decoração. A última coisa 
a pôr é as maravalhas. E penduramo-lo assim logo, para secar. Ali fora, não temos espaço aqui 

dentro. E é assim que nós fazemos o adufe. 

  

Email de Glen Velez, a 19 de Março de 2012 

hi, rui  
my syllables come from south indian and arabic drumming . both drumming styles use drum 
language to  teach rhythms . 
i have adapted it to fit my style of teaching. in addition i use it as part of my compositions. i find it 
inspires lots of new ideas for the music i do.  

the adaptation of fr. drum techniques to the adufe depends on the specific type., but my criteria is 
always does it sound good and clear. 

expansion  of sounds on any frame drum is always possible and can make the performer more 
musical and able to adapt to more kinds of music. 

say hi to pedro for me. 

best regards 
glen 
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Entrevista a Maria Nabais. Penha Garcia, 30 de Março de 2012 

  

 Maria Nabais Pascoal, 78 anos, faz 79 dia 20 de Abril. 

 Toca adufe? 

 Sim, toco adufe. 

  

 Desde quando?  

 Precisamente, não sei bem... Eu andava em Almeirim, numa vindima e depois o 

patrão quando a gente acabava a vindima... chamava-lhe a adiafa. Adiafa quer dizer... 

acabava-se e fazia-se ali uma festazinha, davam umas coisas a beber e depois alguém 

pensou... de mandar dizer para a terra, nessa altura não se telefonava, era raro, era 

escrever... hum...  

 Há quantos anos? 

 Era isso que eu estava a ver... mas precisamente não sei... Ali no chafariz, que 

andam agora a arranjar na porta da vila, está um azaulejo com a Senhora da Conceição... 

e eu também tenho parte disso. O capataz tirou um bocadinho de dinheiro a cada uma. 

Dá-me tu, dá-me tu, dá-me tu... E a gente trouxe aquele azulejo, uma recordação. Ali está 

77.  Em 1977.  

 Mas eu isto aqui... acho que não foi esse ano, mas mais ou menos para aí. Foi 

outro ano mas mais ou menos para aí. Sim, eu fiz lá muitas vindimas em Almeirim. Na 

quinta da Alorna. E, então, sei que foi um ano desses... mas precisamente não sei. Acho 

que esse ano não foi, 77, foi outro. 
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 E então a gente... trouxe aquele coiso para cá, disso das vindimas... 

 E então, alguém disse assim: Ah! Se a gente escrevesse para a terra e mandasse 

vir um adufe de lá para cá tocáramos. Porque depois ia o tocador, o acordeonista das 

fazendas de Almeirim, lá o mandaram vir e a gente atravessou Almeirim a tocar a cantar, 

com o tractor carregado de uvas e tudo enfeitado de flores de papel, que lá as senhoras 

de Almeirim fizeram, que andavam também lá no trabalho... mas fizeram aquelas flores 

todas.  

 E então... Mas eu não sabia tocar, nunca tinha pegado num adufe. A minha mãe 

sabia tocar muito bem... 

 E a sua avó? 

 Só conheci a minha avó paterna. Não sei... acho que não que eu me lembre não... 

A minha avó materna não conheci. A minha mãe era daqui, os meus pais são daqui. Só 

que o meu avô paterno não era daqui, era de uma Atalaia, não sei quê do campo... Oh... 

não sei. Então, os meus avós esses não os conheci... 

 A minha mãe tocava muito bem o adufe... mas infelizmente não estávamos aqui no 

povo... infelizmente quer dizer, estávamos para aí nalgumas hortas e a minha mãe nunca 

se juntava aqui com as senhoras, porque aqui havia muitas que tocavam o adufe e 

sabiam tocar, e, a minha mãe também sabia. Mas elas, às vezes juntavam-se e a minha 

mãe não tinha vida para isso... e então... 

 Mas eu nunca soube. Não tínhamos vida para a minha mãe nos ensinar, era 

sempre a trabalhar. 

 E então, aquela vez que foi aquele adufe, mandaram ir daqui umas roupas, umas 

roupas de carnaval, que agora é as roupas do rancho folclórico... o nosso rancho não, tem 

outra maneira de roupas. Mas o outro rancho que estava, antes de agora estes jovens 

apanharem o rancho de Penha Garcia... eram roupas assim à maneira de se vestir à 

Carnaval, nós dantes era assim que nos vestíamos... mandou-se vir as roupas, eu 

também tinha... minha mãe mandou, a mãe daquela mandou. Arranjaram uma 
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encomenda pelo correio e foram essas roupas todas e aquele adufe. Um adufe grande, 

muito grande, que era de uma prima direita minha. Ela hoje já faleceu. Mas a nora deve 

ter esse adufe.  

 E lá vai aquele adufe... andava lá uma senhora que sabia, uma senhora mais para 

o idoso, e sabia tocar muito bem. E era para aquela senhora tocar esse adufe. Depois 

quando lá chegou o adufe, ela pegou nele antes disso, uma noite, para ensaiar e para 

cantáramos e assim... E eu pego no adufe e comecei a tocar e sabia tocar!  

 Não aprendi com ninguém. De ouvir a minha mãe, sim... Mas eu nunca peguei num 

adufe, não sabia tocar. Para mim não sabia. E peguei no adufe e dava-lhe jeito. 

 E elas quiseram que eu tocasse, porque eu ia vestida à maneira aqui do Carnaval 

e aquela senhora não, não tinha roupa. E elas, lá as de Almeirim começaram... as 

raparigas que andavam de volta connosco: Ah! Ela acha que não toca o adufe, mas ela 

toca bem e ela vai bem vestida, ela é que toca... comecei a tocar às noites e aprendi a 

tocar sozinha. Sozinha, desde essa altura que toco o adufe.  

 Tive catorze anos fora do país, emigrei... E não levei o adufe. Estive em França. 

Nunca mais toquei no adufe, nunca mais lhe peguei, depois vim... Tive aqui quatro anos, 

até ao exame da Quarta da minha filha e depois fomos viver para Castelo Branco e 

depois convidaram-me para ir para o rancho das adufeiras. O rancho etnográfico "Os 

Garcias", não era o rancho folclórico. O rancho folclórico era um, já existia cá. Agora não. 

Agora é só um. E formaram aí um grupo de adufeiras, era o grupo etnográfico "Os 

Garcias". E também me convidaram para vir. Eu disse: eu não vou porque eu vivo aqui 

em Castelo Branco e não estou lá... ah! mas quando cá vem, quando cá está você vem 

para aqui connosco e tal... e eu entrei. Esse grupo até está registado e tudo. Entrei para o 

grupo e... quando estava ia, quando não estava não ia. Mas entrei para ele a tocar o 

adufe.  

 E tem um adufe seu? Quantos tem? 

 Tenho o meu adufe e tenho o adufe que pertence, pertencia ao grupo etnográfico, 

que tinha adufes e instrumentos e pronto... 
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 Compro-os em Castelo Branco. Vieram de lá uma vez seis adufes, que eu fui lá 

escolher, que a pessoa... Pronto, eram duas pessoas que se encarregavam de nós, do 

grupo... e uma das pessoas que é o Professor Américo, esse é que estava ligado a nós... 

pediu-me para lá ir escolher seis adufes de um sítio. Depois mais à frente quiseram mais 

seis, mas esse senhor já tinha falecido e depois fui a outro lado, a uma casa que ainda 

hoje lá está. Vou lá muitas vezes. Muitos adufes em Penha Garcia...  muitos adufes fui eu 

que os escolho lá... sempre.  

 Tenho ali um cartão. Eu tenho um cartão dessa casa... eu posso ver.  

 [Maria Laura Barata Barroso Caramelo, telefone 272342048] 

 Se quiser ficar com o cartão pode ficar, que eu sei onde é a casa... Não há 

problema nenhum. Perto da Sé... para lá um bocadinho.  

  

 E os adufes de Idanha? 

 Aqui nunca... nós não... Agora já há aí adufes também desses. Que o Vereador de 

Idanha, o Sr. Armindo, é daqui de Penha Garcia. Conhece-o? Ele também anda no rancho 

e... traz alguns lá da Câmara, mas esses não são tão bons. Se às vezes for o caso de 

querer algum adufe, vá a esta casa. São muito bons. Esses adufes não arrefecem. Eu 

mostro-lhe o meu. E mostro-lhe o outro que tenho, que estou responsável dele, não é 

meu, pertence ao... o dia que não existir, entrego... não é meu.  

  

 Tem saco para o adufe? 

 Sim, tenho uma bolsa. Eu mostro-lhe.  

 Este é o que tenho, pertence ao Património. Fiz-lhe estes enfeites assim, eles não 

traziam... só trazem isto... a costura... mas eu, fomos a Malta... 

 Este é o que pertence ao Património, o do rancho e este foi o que levei a Malta. E 

depois para não ser assim tão coiso...  tão simples... fiz-lhe estas coisinhas assim. Foi um 
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senhor connosco, que é o Paulo. Quando viu este adufe, agradou-lhe porque era diferente 

de todos os outros... "Ah! O seu adufe!" E disse-me: olhe, queria pedir um favor. Eu podia 

um dia... o adufe podia ser fotografado?É que este adufe é diferente dos outros. Eu disse: 

à vontade! 

  

 Adufe arrefece! 

 Mas o meu é melhor, é dos tais que não arrefece. 

 As sacolas sou eu que faço, para os meus adufes. Como andam sempre para cá e 

para lá. Este fecho estragou-se. Eu gosto de fazer estas coisas. 

 Então, é assim... este é dos tais do primeiro senhor. Este arrefece. Quando está o 

tempo fresco, arrefecem e não tocam tão bem.  

 A gente aquece-os. Eu tenho lareira. Por exemplo, eu tenho lareira. Quando vou 

para tocar e está frio, vou e ponho ali perto... mas daqui até que vou onde o utilizo, torna a 

arrefecer... este então é assim... 

 [toca os dois adufes, para demonstrar o som...] 

 Este aqui é de outra pele. Eu não sei bem, bem a pele que estes têm... A de ovelha 

não é tão boa. A de vaca e a de cabra é que é melhor. 

 Altura? 

 Mais largos... quando mais largos são, mais som tem. Há pessoas que lhes custa 

mais a segurar. Eu não tenho esse problema, porque pronto. 

 Basta segurá-lo assim. Esta mão [esquerda] é para dar também. Este dedo 

[indicador] é só para segurar. Senão lá vai.  
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 Posso filmar? 

 Pode. Eu não estou assim... Quer que me ponha de pé? Normalmente tocamos de 

pé. Onde quer que a gente vai, ou seja, a actuar ou seja a fazer ensaio, é sempre de pé.  

  

 [toca e canta, apesar de muito rouca] 

 Eu hei-de minar o adro. 

 Ah! Eu hei-de minar o adro. 

 Eu hei-de ser minador. 

 Eu hei-de ser minador. 

 Só para ver se lá encontro. 

 Ai, só para ver se lá encontro. 

 Os olhos do meu amor, 

 Os olhos do meu amor. 

 ó ai ó larilolela... 

  

 Não posso cantar, tenho a voz muito apanhada. 

 Ritmos: "Quantas batidas é que é há?" 

 Esta que eu estive a tocar é das músicas... mais de arraial. E coisas assim. Depois 

há a Senhora do Almurtão e depois a Virgem da Conciliação. Tenho pena de o senhor cá 

vir e estar um pouco atacada... 
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 [toca os três ritmos] 

 Conforme são as músicas a cantar, é o coiso. 

 É a senhora que ensina às outras pessoas do grupo? 

 Já cá ensinei muitas... Ensino a tocar, as pessoas aprendem. Há uma senhora que 

está para Lisboa que quer muito aprender. Há aí várias... Há aí umas poucas que estão 

para Lisboa que querem aprender. E uma disse-me: "mas como é que a Nabais faz?"  

 Eu sou Maria, Maria Nabais, mas cá em Penha Garcia sou conhecida por Nabais. 

E até fora de Penha Garcia e tudo, sou Nabais. E então aquela senhora diz... "mas como 

é que faz as mãos que eu vejo-a estar a dar e não consigo?" E eu disse-lhe: "faça assim" 

 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... [toca e conta os tempos] 

 E ela começou assim e já estava a entrar... "ah! Assim é que é!"  

  

 Pode fazer outra vez as três "batidas"? 

 As três músicas? Sim... 

 Primeira é dos arraias... tocamos muito estas músicas ligeiras no rancho.  

 Senhora do Almortão e depois a Virgem da Conciliação... As pessoas que tocam só 

com uma mão... a Virgem da Conciliação... eu toco com as duas mãos, eu toco dobrado. 

Elas todas sabem isso. Mas quem toca só com uma mão... ah... é assim... 

 [toca] 

 As pessoas que tocam só com uma mão dão só a porrada com esta mão. A mulher 

do vereador quer aprender com as duas mãos... 
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 Há muita gente a aprender? 

 Sim. Por acaso, agora... Pronto. As que andam agora no rancho folclórico, como a 

Idalina, ali a rapariga... e a mulher do Vereador e uma que é professora na Idanha. Andam 

no Rancho e também quiseram aprender o adufe. Vieram aqui algumas vezes. Ainda não 

sabem como é dado... mas pronto,  isto depois com o tempo é que vai. Com a prática é 

que vai. Elas agora vão assistindo, elas são dançadoras do rancho, dançam... mas 

também vamos muita vez só as adufeiras. Agora ao sábado, vamos às termas à hora de 

almoço... tá lá um grupo à hora de almoço, querem ouvir umas músicas. E a gente vai lá e 

é só as adufeiras não é o rancho.  

  

 Jovens? 

 Os jovens não querem aprender... Aqui os jovens, não, não. Já andou aí um tempo, 

tanto o grupo etnográfico... arranjou aí uma malta de dançadores, que eram tantos pares, 

tantos pares, eu nem sei... que era o grupo... mas também queriam formar assim um 

ranchinho para dançar e então entraram muitos, muitos, muitos. Mas depois começaram a 

ir cada um para o seu lado a trabalhar e... desistiu tudo. E, isto aqui do adufe, gente nova 

ninguém quer aprender.  

  

 E construir? 

 Isso aí muito menos. O primeiro adufe que eu tive e nunca o toquei, mas tive 

curiosidade, fi-lo eu. Mas não sabia tocar nessa altura. Eu era rapariguinha nova. Porque 

o meu pai, tínhamos umas cabrinhas, era eu até que as guardava. Durante um certo 

tempo, era eu que as guardava. E então, tive curiosidade... tinha assim muita ideia de às 

vezes fazer uma coisa. E, então, meu pai como tínhamos as cabras e cabritos e às vezes 

morria um... o meu pai ajeitava a pele, porque até naquela altura parece que nem se 

vendiam nem nada, mas certo é que o meu pai lá ajeitou uma pele e curtiu e não sei 

quê... e eu disse "ò pai, quero fazer um adufe". E fiz. Claro que não ficou bem feito. Nem 
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pensar. Estava muito longe disso. Mas já tinha visto adufes, as mulheres por aqui 

tocavam. Mas depois como não sabia tocar, nunca tive curiosidade de o tocar.  

  

 E este adufe mais pequeno que tem aqui? 

 Esse aí é da minha filha. Era da minha filha. Já está muito estragado. É assim, a 

minha filha andou aqui na escola, até à quarta classe e depois a professora, quis os levar 

à Idanha a ser gravados... foram gravados e filmados 8 minutos. Disse-me ela "você sabe 

tocar o adufe, se ensinasse as crianças..." Está bem, mande-mas lá ou eu venho aqui à 

escola se a senhora quiser. Então vá, eu mando-as lá fora das aulas. Eles lá vão e...a 

minha filha estava parece na 3ª classe nessa altura. Eles vinham aqui. Aqui no meu 

corredor é que era. Eles eram 7 ou 8, onde entrou o Isaías aqui o marido da Idalina, 

conhece-o? Era da idade da minha filha. Rapazes só foi ele. Aprendeu e ainda hoje sabe.  

  

 E os homens tocam? 

 Tocam. Alguns tocam. Há pessoas que discriminam. Mas nós sim... há um rapaz 

que é daqui, que está em Castelo Branco, vive lá, toca no rancho e já andava connosco 

no grupo etnográfico... e também esse rapaz também o ensinei e toca bem.  

 Lá no grupo é ele. Estes Manel e um de Monsanto, são dançadores, mas às vezes 

também tocam, em Malta também tocaram.  

 E cantam? 

 Uma voz de homem ou duas no meio das mulheres até fica bem. Fica, fica sim. O 

Manel toca muito forte. Tem um adufe que fui eu que escolhi naquele senhor. Escolhi 

aquele para ele. E é um adufe assim, tem um som. 

 Eles nas actuações também tocam e cantam. Algumas pessoas gostam de ouvir, 

outras não. Cá é assim. Há pessoas que discriminam "Ai! Os homens não tocam o adufe, 
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isso não é bonito!" Outros gostam. E a gente se vai pelo gosto só de uns. O mundo está 

composto com tudo. Cada um faz à sua maneira.  E aquele Manel, aprendeu comigo e 

gosta muito, está muito contente de saber tocar e tudo. E há pessoas que não gostam. 

Quem não gosta come mais um bocadinho para se habituar.  

 E então, nessa altura, vieram cá essas crianças e comprei este adufe para a minha 

filha. Ela aprendeu mas hoje... Hoje... Nunca mais tocou e... 

  

 Decorações 

 Sou eu que faço, tenho para aí uma coisa... Ainda hoje tive com ela na mão. Este 

lembrou-me de lhe fazer assim, aquele já é... Isto está preso com preguinhos. Vou ali 

buscar uma coisa que tinha, fiz-lhe as borlas e tudo. Primeiro o meu adufe tinha isto em 

volta... 

 ... E depois foram á Idanha... Depois fui lá à escola na véspera de irem, a 

professora pediu-me para lá ir, ver o último ensaio e fiz-lhes as cantigas, os versos... e 

depois quando era a abalada, a acenarem com um lencinho. Ela gostou muito daquele 

evento que fiz. E foram lá, foram filmados... E a minha filha aprendeu. E o Isaías, o marido 

da Idalina, ainda sabe tocar bem hoje.  

  

 Madeira 

 Não sei... é um arco em madeira. Não sei... é conforme as pessoas.  

 Os pequeninos é mais para crianças, não se tocam. Toca-se é nestes maiores. 

Maior do que isto... Este é o tamanho. Acho que é 45.  

  

 Soalhas 

 Costumam pôr... põem umas latinhas, que até tenho para aí... que já saíram deste. 

Agora não sei onde estão. Umas latinhas assim em redondo. Não é isso das cervejas... 
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São aquelas coisas das pandeiretas. Têm umas latinhas em volta. Alguns põem-lhes uma 

ou duas. O meu acho que tem. Outros põem outras coisas quaisquer. E outros põem uns 

"aguizos". Agora os de Idanha, trazem uns "aguizozinhos" dentro, mas esses até... até... 

Não. Não porque, até é a mulher do vereador que tem um e a rapariga até enjoa com 

aquilo. Este tem cá qualquer coisa... eu não gosto muito de... uma coisinha de nada sim, 

agora...  

 Este tirei-lhe. Este era umas pedrinhas. Eu não sabia. Umas pedrinhas 

redondinhas. Branquinhas. Da praia. E agora quando de rompeu, tirei-lhe as pedras. 

Estão para aí. Eram pequeninas, assim bonitas.  

 A gente a voltar o adufe e soar qualquer coisa, sim, agora coisas que fazem muito 

barulho. Estes "aguizos" que agora põem, cansam as pessoas, porque está sempre 

aquilo a soar. 

  

 É famosa por tocar o adufe? 

 Umas gostam e outras não. Há pessoas que... é mais para a inveja. Aqui conhece-

se toda a gente. Toda a gente me conhece.  

  

 Catarina Chitas 

 Sim, conheci. Eu não andei com ela nunca. Porque nós éramos do grupo 

etnográfico e ela era do rancho folclórico. O rancho era um e o grupo era outro. Eu nunca 

andei junta com ela, mas ouvia muitas vezes cantar e tocar. Era muito conhecida, muito 

conhecida.  

 Havia muitas senhoras que tocavam muito bem o adufe. Agora há poucas... A mais 

velha se calhar sou eu. Devo de ser mesmo. As senhoras que tocavam muito bem o adufe 

faleceram. E, pronto, agora há gente nova que gosta de aprender. E há outros que não 

gostam. As pessoas que andam a aprender e gostam andam no rancho folclórico. De 

resto não... 
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 À noite vamos encomendar as almas. É sexta-feira. É uma tradição, que me lembro 

desde que era pequena. Não tocamos o adufe. Se calhar não lhe interessa. Vamos 

vestidas de preto. E então...  

 Tenho pena de estar assim com uma voz muito reles… 
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Email de N. Scott Robinson. Março de 2012 

 Hello Rui, 

 Personally, I like the idea but in the USA our cultural history has always involved 

adapting things from other cultures in our music, dance, food, language, etc.  So this is 

natural for me to see a drum like an adufe and want to play it with a variety of techniques 

not typical of the Iberian tradition. 

 The problem with the drum (hand-beaten one) is that the double heads and 

thickness of the skin make tuning and the tone problematic.  The skins are usually a bit 

thick to respond well to the modern American multi-cultural way of playing frame drums.  I 

think the drum needs thinner skins and some venting or a single head to make it more 

adaptable to how we play here in modern times.  Keeping the attachments I think would 

help make the drum different from others. 

 I do like the stick beaten version a lot and feel that style is very useful outside of 

traditional Iberian contexts.  That one should stay double-headed and thick skinned to 

accommodate stick playing and louder musical contexts. 

 For me the guidelines are always the context I use the instrument in.  If the 

instrument can be adapted to the context easily then that new sonic timbre can be used. 

 Regardless, I hope this kind of development would not damage the traditional context the 

drum comes from. 

 Yes I do.  I think once people get in to frame drums, they tend to want to "collect" all 

the different ones.  Pandereta and adufe are simply not that available outside of Spain and 

Portugal.  When people find out about them and there is a source for good quality, I think 

the market will expand. 

Hope this helps, 

n. scott robinson 
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Entrevista a Amélia Fonseca e  Laura Pedro – 22 de Janeiro de 2012, Loja dos 

Templários, Monsanto. 

...Esta senhora é a Laura é adufeira. Este senhor é músico, é o Tiago. Entrou aqui para comprar 
adufes e começámos aqui a brincar.  

Laura a ensinar o Tiago, um cliente da loja... 

Assim nesta posição é mais difícil. Tem o braço muito tenso. Faça o braço mole. Ponha o 
braço junto ao corpo, sem fazer força. Não faça força em parte nenhuma. Porque ele segure-se 
por si próprio. Às vezes foge, mas a gente apanha-o. Mesmo que ele fuja. Descontraia os braços. 
Tem a sua mão dobrada [o Tiago tem o pulso dobrado], nesta posição não consegue. Tem que ser 
a direito e molinha. Ponha o adufe na frente. Um pouco inclinado. Sem dobrar a mão. O pulso tem 
que rodar, ao rodar a mão bate. Senão não tira som ao adufe. Senão é uma pancada seca. Agora 
já... 

 [Cantam] 

“Se os teus olhos... 

Esta mão [a esquerda] não está bem, vai segurar com estes dois (polegar e o indicador) e 
só estes três dedos é que batem. Estes não batem. Estes seguram só na madeira. Esta falange 
aqui, aquele ali, só na madeira. Fica solto, não aperta a pele, Senão tira som ao adufe.  

[continuam a cantar] 

“...quem no meu peito entrou...” 

Ainda precisa de descontrair. Para tratar o adufe por tu, ainda o trata por senhor. Vamos ao 
outro. Pan pan pan... [Táká Dum] 

[cantam]  

“venho de marcelada...” 
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Mão descontraída... Já vai. 

[Sentamo-nos em torno da mesa, com um “braseiro” eléctrico por baixo!] 

[Introduzo o tema do mestrado e os frame drums redondos] 

... também há quadrados, porque o meu filho trouxe-me um de Marraquexe... 

Se já leu o trabalho da Judith Cohen, ela é das etnomusicólogas que mais sabe sobre o 
adufe. Ela vem muita vez aqui a Monsanto e a Espanha. Acabou por criar aqui raízes. Já 
conhecemos a Judith há muitos anos, quando ela iniciou este projecto.  

[conto a história do adufe que encontrei em Creta, no museu em Houdetsi] 

É impressionante estava no museu! É engraçado. Se as pessoas se interessassem pelo 
adufe, era uma forma de divulgar Portugal. Hoje em dia, o instrumento está em vias de extinção. 

Se não fosse este fervilhar de agora, este retomar, das tradições, isto já tinha 
acabado.Temos muitos concertos e não temos mais por que não queremos. As viagens não são o 
problema.  

É o seguinte, presentemente, em Portugal está a dar-se um fenómeno que é tudo ou 8 ou 
80. O que é que acontece? Acontece que o adufe era um instrumento de origem árabe, tocado em 
toda a Península Ibérica, em Portugal de Norte a Sul. Foi-se perdendo. Perdeu-se e apenas ficou 
no concelho de Idanha-a-Nova e um pouco no de Penamacor, principalmente em Aranhas, porque 
é aqui muito perto. Os de Salvador também ainda tocam, mas foi agora. Morreu e agora 
começaram outra vez. Aqui nunca morreu. Concretamente em Monsanto, Penha Garcia, Aranhas, 
Idanha e mais nada. Depois... 

Há quantos anos foi os Três Culturas?.... 

Em 1996, eu, pessoalmente, fui convidada pela Dr. Salwa Castelo Branco, da 
Universidade Nova de Lisboa por causa do trabalho para a Enciclopédia de Música em Portugal 
no Século XX, até tem lá uma fotografia minha. E, portanto, ela conhecía-nos, já tinha feito 
trabalhos connosco, pessoas de Monsanto, porque somos oriundas do rancho folclórico, fundado  
em 38, quando o concurso da aldeia, teve os seus altos e baixos, e estivemos a orientar o rancho 
durante 17 anos. Depois chegou a uma altura em que achámos que não havia condições para 
continuar e saímos. Entretanto, depois houve alguém que resolveu pegar no rancho, digamos 
assim, e criar… mas só que não tinha qualquer… nem  conhecimento, nem sabia tocar adufe, não 
sabia nada de nada… Foi péssimo porque estragaram todo o trabalho que tinha sido feito até aí. 
Começaram a inventar, não sabiam, inventavam. Começaram a coreografar músicas que não 
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eram de modo algum coreografadas. Monsanto é muito rico, talvez das terras mais ricas, em 
cantar e toque do adufe, mas nas danças era muito simples, como simples são as suas gentes: 
jogos de roda, bailar a direito e pouco mais. E eles como não tinham e como geralmente no 
folclore os ranchos apresentam-se a dançar, como não tinham inventavam: metiam uma música 
qualquer, com umas quadras quaisquer… Portanto, foi aí que se começou a desmoronar toda 
uma cultura pura, que vinha de trás, que tinha sido… o culminar… isto veio-se a agravar, 
infelizmente, com a ajuda das autarquias locais. Porque… 

 Entretanto, ela [Dr.Salwa Castelo Branco], que conhecia o nosso trabalho, feito com 
dignidade, bem feito, em que nós tínhamos orgulho em cantar aquilo que nos tinham deixado, tal 
qual como nos tinham deixado por via oral, respeitávamos a fonética e isso tudo… Convidou-me 
para ir com mais quarto ou cinco mulheres, fazer parte de um espectáculo que tinha sido 
encomendado pela Citè de La Musique, ao Teatro São João no Porto, com o o Dr. Ricardo Pais, 
uma pessoa extraordinária.  

 E portanto… 

[vem ali outra adufeira…] 

 Entretanto, aceitei. Mas depois pôs-se-me um problema. Parte das pessoas que tinham 
andado comigo, connosco, comigo e com a Sra. D. Laura, antes no rancho continuavam lá. Como 
é que vou fazer? Eu não vou de maneira nenhuma contactar as pessoas do rancho, porque não 
quero se um elemento destabilizador. Eu ia lá e elas vinham todas connosco e aquilo acaba. Não 
vou fazer isso. E por causa disso, tive grande chatices, porque as pessoas ficaram ofendidas 
porque não as tinha convidado.  

 Vou buscar às pessoas de Monsanto, que estavam fora do rancho e que tinham as suas 
raízes. E convidei-as e fizemos um grupinho de nove pessoas que íamos à Cité de La Musique a 
fazer não sabíamos o quê. É verdade. Não sabíamos nada, nada, nada… Na camisa de nove 
varas onde nos íamos meter.  

 Começámos a ensaiar, para nos apresentarmos com dignidade a tocar o adufe. 
Começámos a ensaiar em Outubro até Abril do outro ano e acho que era três dias por semana. 
Para as as coisas sairem direitinhas. Nós bem nos esforçámos, só que nos saiu o tiro pela culatra. 
Ensaiamos tudo o que era de música de adufe, cantigas bonitas, tudo alegre, tudo bem-disposto. 
Mas depois… 

Tivemos a nossa primeira actuação como Adufeiras, foi no Gil Vicente em Coimbra, uns 
dias antes de irmos para o Porto. Ainda fomos ao D. Maria II, em Lisboa, para levarmos os trajes 
como se fossemos apresentar um espectáculo. La fomos nós todas bem vestidas, combinámos a 
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roupa toda, com as nossas marafonas e o pote enfeitado de flores. E, chegámos lá, encontrámos 
a Maria João, o Mário Laginha, a Dr. Salwa Castelo Branco, o Dr. Ricardo Pais e o Manuel Alves, 
estilista.  

E, eles disseram, comecem aí a cantar. Cantámos tudo o que tínhamos ensaiado e saiu 
tão, tão bem, porque estávamos muito bem preparadas. Sem dúvida nenhuma. Entretanto, o Dr. 
Ricardo ouvi-nos ate ao fim, e, perguntou “Não sabem assim mais nada sem ser isso?” E nós 
dissemos, sabemos. “Então o que é que sabem?” Sabemos muita coisa. Estávamos aqui um dia 
inteiro a cantar e não erámos capazes de cantar tudo aquilo que nós sabemos. “Ai é?” Sim.“Como 
por exemplo?” Sabemos os rimances, cantigas de trabalho, música religiosas, o embalar do 
menino…  

“Então, comecem aí na música religiosa!” Podemos começar por encomendar as almas, 
que é uma tradição que nunca se perdeu… E que não tínhamos ensaiado. Estava ensaiado por 
natureza. Monsanto foi uma das terras onde o toque do adufe e estas tradições nunca tiveram 
qualquer interrupção. A encomendação das almas até lá podíamos ir só uma vez por ano, mas 
para não quebrar a tradição, íamos sempre. Tem que ser sempre  em ímpar, ou uma ou três ou 
sete.  

Entretanto, começámos a encomendar a almas. Eles ficaram todos arrepiados… 

Perguntaram-nos como íamos vestidas. Nós agora vamos com as nossas roupas. 
Antigamente, era de xailes pretos, lenço na cabeça e com as lanternas porque não havia luz. Era 
a roupa que usavam, crianças e tudo. Não se vestiam de propósito. Naquela fotografia que temos 
da saída da Igreja, que temos ali, estava toda a gente de preto.  

[Entra o Dr. Elias] 

 E, o Dr. Ricardo pergunta e “Não sabem mais destas?” E nós sim, sim… 

 Acabou por escolher para o espectáculo as música que não tínhamos ensaiado! Escolheu 
para abrir o espectáculo a encomendação das almas.  

Eu fiquei um bocado triste, entendia que aquilo não tinha vida nenhuma e que íamos ser 
as mais feias daquilo tudo. E havia o problema da roupa? Não vamos cantar isto com a roupa de 
raiana e nem sabíamos como iria ser o espectáculo… Então, usámos um xaile preto para a 
encomendação das almas e depois tirávamos o xaile no resto do espectáculo… 
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Foi aqui que começaram as Adufeiras. Começámos muito alto, como está a ver.  

Estivemos uma semana a ensaiar e outra a fazer espectáculos no Porto e depois 
seguimos para Paris, onde fizemos um espectáculo extra porque foi lotação esgotada. Temos 
muitas saudades desse momento! 

Cantámos a Santa Cruz, com o pote, a Senhora do Almurtão, os Héus… A Maria João a 
cantar a Verónica e passava para nós… Leva tudo no Cd, que fizémos de propósito porque isto 
são coisas que estão a morrer. Já não há ninguém que os cante porque não sabem… 

Foi um êxito tão grande, tão grande… Um encenador daquele tamanho, com aqueles 
músicos daquele gabarito e nós ali, com a nossa inexperiência… Ele estava mal connosco, no 
ensaio geral ele disse: ”a  partir deste momento estão entregues a vocês próprias, estão por vossa 
conta, e, eu à hora do espectáculo não sei onde é que estarei!”  

Foi um sucesso, fizemos 20 vezes o mesmo espectáculo! Sem falhas. 4 na Trindade, 5 em 
Viseu, no Porto, tivemos de lá voltar depois, porque as pessoas gritaram, gritaram… 

Nós abríamos e fechavamos o espectáculo, as “desgraçadas” as honras que tiveram! Abrir 
e encerrar. Abrimos, com a encomendação e fechámos com a música a acompanhar o piano do 
Mário Laginha. Aquilo foi… O piano casa muito bem com os adufes. Ele tem uma música no 
“Chorinho Feliz” que foi escrita para nós, o “Recado para Elas” e cantamos com a Maria João. 
Cantámos também no Festival das Mulheres em Hamburgo, porque ela quis-nos levar. O piano 
com aquela velocidade toda, era muito rápido! Mas nós continuavamos. Umas bloqueavam, mas 
outra continuavam, sempre a tocar… 

Logo, no segundo dia dos espectáculos, o Carlos Zel disse-me que íamos à televisão, no 
dia seguinte. “Não vos disseram?” E eu “Não”. Mas como tínhamos assinado um contrato, não 
podíamos dar entrevistas… era a exclusividade. E o Dr. Ricardo, chegou ao pé de nós e disse 
estejam prontas porque amanhã vão à televisão, à Praça da Alegria, e vão falar com uma de vós. 
E eu disse: Ai Jesus! Ai no que me meti. Se soubesse o que era isto alguma vez me metia nisto! E 
quando vi o que era o espectáculo em si, um dia à noite, disse aqui à minha amiga, onde me vim a 
meter, se eu soubesse o que era, alguma vez na vida eu tinha aceite. Nós temos lá categoria ou 
capacidade para fazer uma coisa destas. Que a gente se engane sozinhas tudo bem, agora 
estragar o trabalho de pessoas desta natureza. Onde eu me meti.  

Graças a Deus correu bem. E desde aí foi um continuar… um somatório de êxitos.  
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[A exclusividade do adufe de Monsanto] 

  É Monsanto!  

 O Manuel Luís Goucha, e eu muito atrofiada, disse à D. Laura fale a senhora e ela disse 
não, não eu não. E eu pensei, mas o que é vou a falar. Eu tremia. A cantar em directo e depois ter 
de falar. Era demasiado. Num espectáculo daqueles, porque é que nos escolheram a nós... 

 Nunca mais me esqueço da forma como o Manuel Luís Goucha nos apresentou: “neste fim 
de semana tive a felicidade de assistir a um dos espectáculos mais bonitos de toda a minha vida, 
e, se hoje morresse, morria feliz e em parte por causa das senhoras que vos vou a apresentar: 
Adufeiras de Monsanto!” 

Ficámos a ver o êxito que o espectáculo teve. 

[Sobre o Palco] 

No palco não se vê nada e nem quero ver. A festa é feita no palco entre todas. Só vejo o 
que se passa no palco. O resto tanto me dá. Tanto faz que estejam 2 ou 3 pessoas, como 5 mil ou 
6 mil, como o ano passado em Cem Soldos, que era um mar de gente jovem... Havia a seguir um 
concerto do Fausto e no dia anterior tinham estado 7 mil no concerto da Lula Pena, que ficou para 
o dia seguinte para nos ver. Porque também já cantámos com a Lula Pena. E depois fomos para 
França... 

[D. Laura] Está a contar isso tudo para dizer porque não aceitamos todos os convites para 
espectáculos...  

[Rimos] 

Não aceitamos porque... Não nos consideramos mais... Nós não somos mais do que 
ninguém, limitamo-nos a fazer aquilo que fazemos, bem feito, porque trabalhámos muito para o 
fazer bem feito e com dignidade, de maneira a que quando estamos no palco estamos a 
representar os nossos antepassados, estamos a representar uma época, e, fazemo-lo com toda a 
dignidade, com a mesma dignidade com que eles nos deram esse legado e é com essa dignidade 
que queremos continuar a cantar. 

Depois surgiram muitas coisa, muitos projectos... Pode ver aí no nosso currículo no CD ou 
pode ver na Rádio Clube de Monsanto, e for às Adufeiras, pode ver lá coisas novas.  
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Já corremos dos melhores palcos de Portugal, já fomos à Casa da Música, ao CCB, ao 
São João no Porto, Teatro Trindade, Coliseu dos Recreios, Festival de Sines, Intercéltico do Porto, 
Pavilhão Atlântico, Praça Sony... Já fomos a Hannover 2000, a representar Portugal, ao Festival 
das Mulheres em Hamburgo...  

[Como as pessoas da terra as vêem] 

[Abana a cabeça, negando...] 

Ninguém nos liga, não temos importância nenhuma. É uma dor de cotovelo desgraçada. 
Nada. Se não houvesse mais nenhum grupo ficariam, mas assim não...  

[...Há outro grupo?!...] 

Há o rancho. Agora baptizaram o rancho... Fazem-se passar por nós. Já foram corridas de 
algum sítio, porque as pessoas viram que não eram as Adufeiras. As pessoas andam a ser 
enganadas. Nós não quisemos conflitos, porque estamos inscritas e temos número de contribuinte 
e tudo. Estamos devidamente constituídas.  

A família 

A família tem muito orgulho. Vão ver-nos a todo o lado. Os meus filhos... Um deles não liga 
muito, mas o outro sim. Há um DVD, que é o Adufe, sem “E” ... Aduf 

Projecto Aduf 

Nós somos aquilo que somos e disso não abdicamos.  

Há pessoas, por exemplo a Judith Cohen, que não nos gostam de ver em parcerias. Eu 
gosto e vou-lhe dizer a razão porquê. Graças a esses projectos houve um renascimento do toque 
do adufe na malta jovem e o adufe não morreu. O adufe está vivo e vai continuar por muito tempo. 
Se não fosse por esses projectos, o adufe morria connosco. Era enterrado connosco. Já que mais 
não seja, por isso, já valeu a pena e dá-nos um gozo muito grande tocar ao lado de grandes vultos 
da música portuguesa. É sinal que o adufe se enquadra noutros sítios. Enriquece. Porque nós não 
abdicamos rigorosamente nada, nada daquilo que somos.  
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Nós fizemos vários concertos com o saudoso José Marinho, tocamos ao vivo para a 
televisão com a Orquestra Convida, com arranjos dele próprio da “Senhora do Almurtão” e “Lá 
cima ao Castelo”, fizemos um ensaio, eram 36 músicos em palco... 

A raiz [cantar de adufe] 

Aquilo que fazemos nem se consegue por em pauta. Nós não abdicamos daquilo que 
somos, os outros é que têm que se adaptar a nós. Aliás, há umas voltinhas que nós damos, que é 
impossível... A Adosinda canta muito bem (a das palmas), ela é um espectáculo. A cantar sozinha 
é um espanto. Vai cantar para o grupo, muda. Dá conta de tudo o que se passa à volta. Ela é uma 
figura autêntica.  

Ensinar 

[D. Laura] Houve um ano que fui até à escola, lá em baixo, a ensinar os miúdos, cá em 
Monsanto. Sou professora aposentada, mas enquanto estava na escola ensinava as miúdas, as 
miúdas. Aqui a três ou quatro anos, fui à escola, mas fartei-me, já estou muito fora do ambiente 
actual de escola... Ia uma vez por semana e havia uma ou outra miúda que até se ajeitava. Ainda 
fomos a Idanha à Ministra da Cultura, com eles.  

Já fizemos alguns workshops, mas só para gente de fora. O Rui Vaz os Gaiteiros (de 
Lisboa), aperfeiçoou connosco, o José Salgueiro, a Joana Negrão (dos Dazkarieh)... Não há 
crianças e depois nem que haja entendem que não... não somos reconhecidas na terra, nem no 
Concelho... O Concelho de Idanha está virado para a carnavalada. Tocar adufes como se fosse 
uma festa de carnaval, de achincalhamento... O que querem é votos...  

Nós somos o único grupo que nunca recebeu um único tostão e também não queremos. 
Os próprios cds foram editados com a ajuda da Rádio Clube de Monsanto, que é o nosso suporte, 
de divulgação e ajuda. De resto, não queremos... Não quero os subsídios deles. Porque eu ao 
aceitar o dinheiro deles eu tinha que me “prostituir”, eu tinha que ir para aquela porcaria toda que 
eles fazem. Aquilo indigna-me. Fico indignada com certas coisas que vejo que eles apoiam. 
Então, fujo disso. Temos o projecto das Três Culturas, para aí há 4 anos, não sei bem quando foi... 

Não havia grupos [de adufeiras]... Através do partido foram a todas as terras e criaram um 
grupo em todas as terras. Vou lhe dar o exemplo da Zebreira, que até têm coisas engraçadas, que 
fui lá ver um espectáculo anterior a isto que fizeram, um espectáculo com todos os grupos, no 
qual não participámos porque estava lá o rancho. E entendemos que não se justificava. Então, a 
Zebreira mostrou tradições engraçadíssimas, como se curava a zirpa e a zirpela, como também se 
cá fazia, coisas interessantíssimas...  
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Esqueceram tudo de bom que cá se fazia e levaram para as Três Culturas, porcaria! Isto é, 
foi constituído um rancho em cada terra. E como não tinham recolhas nenhumas, essas não 
tinham roupas, o que é que fizeram? Foram à loja do chineses, compraram uma saia preta e umas 
e-sharpe muito garridas e umas rosas que punham assim no cabelo. E depois, no resto das 
povoações, não fizeram recolhas, que eu não digo que não houvesse, mas tinham que ir ouvir as 
pessoas antigas que lá estavam e perguntar e saber o que se fazia antigamente. Também é 
preciso saber fazer uma recolha, não é chegar ali e toma... 

E, entretanto, como não fizeram nada disso... houve duas reuniões ainda. Eu fui convidada 
e fui. Eu quero colaborar, mas só quando souber o que é o projecto. Começaram a delinear o 
projecto e a dizer que era assim e assado e eu perguntei e para terminar? Para terminar são os 
grupos todos no palco a tocar a Senhora do Almurtão. E eu disse quê? Como é que isso é 
possível? E eles disseram: Claro que é possível. E eu disse claro que não. Cada terra toca de sua 
maneira, eu nunca na vida acerto a tocar com as pessoas de Idanha, nem com os outros 
agrupamentos... Entretanto fizeram uma coisa, o Maestro da “música” [banda filarmónica] de 
Idanha andou de terra em terra, a ensinar, com uma senhora de Idanha que mal sabia pegar no 
adufe. Em todo o lado se toca da mesma maneira. E obrigaram as pessoas a tocar todas da 
mesma maneira.  

Eu nesse dia ouvi e disse: discordo, isso é destruir a cultura. E assim vão estragar tudo. 
[faz referência ao evento que juntou o maior número de adufes para o recorde no Guiness Book] 

Entretanto, houve outra reunião e disseram vamos pensar melhor como se há-de fazer. E 
eu disse comigo não contem que eu não entro nessas fantochadas. Com licença, e vim-me 
embora. Desliguei-me. Os comentários foram: que pedante! Julgam-se melhores que ninguém... 
Não sei quê, não sei quê... Não tocam com as... Isto passou. E fomos contactadas por Évora. E 
acabámos por participar por Évora. Nós queremos as Adufeiras! Disseram eles... 

[Tensão da pele e inovações] 

Nas nossas condições de concerto está sempre previsto uma tomada eléctrica, para 
podermos ligar o ventilador, para aquecermos as peles. Fazemos uma estufa com as cadeiras e 
com um cobertor e pomos os adufes lá debaixo, e, dai já vão quentinhos para o palco. Quando 
está muito frio e humidade levamos adufes a dobrar, assim vamos tocando com uns e os outros 
estão a aquecer e depois trocamos. Não temos sacos para os adufes, vão todos juntos num saco 
grande, enrolados em cobertores. Se houvesse um sistema que permitisse afinar as peles sem 
aquecer era bom! 
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[O papel do Homem] 

Eu não admito nenhum homem a tocar ao pé de mim nas coisas tradicionais. Só as 
mulheres podem tocar e cantar. Os homens podem tocar sem ser a sério, mas na tradição é só 
mulheres. Ainda há uns anos, no 13 de Maio, em que subimos ao Castelo, houve um rapaz que foi 
com o adufe e eu disse-lhe que não podia tocar. Eu não sou dona da tradição. A tradição é só 
para as mulheres. 
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Entrevista a José Relvas.  

21 e 22 de Janeiro de 2012, em sua a casa, Idanha-a-Nova 

Só esta paisagem já lhe diz muita coisa, olhe ali. Um ponto estratégico, pá. Para lá 
daquelas montanhas já é Espanha. Maravilhoso. 

Com quem aprendeu? 

Aprendi a construir adufes com o meu pai, que trabalhava em albardas para os burros e 
para as mulas. Trabalhava sempre com peles. Só que naquele tempo ninguém dava assim muito 
apreço ao adufe. Depois houve uma revolução cultural ou qualquer coisa. E, olha o adufe! 
Começaram a sair e eu comecei-me a entusiasmar. Levei o adufe para a Festa do Avante (ainda 
no Alto da Ajuda, a 2ª talvez), onde houve um grande lançamento. E ali o Segundo Galarza, o 
Janita e outros músicos ficaram encantados e começaram a tocar. O Zeca Afonso também. 
Esteve aqui na Idanha e eu estive a tocar e a cantar ao lado dele. Ele  fez uma digressão e 
passou por aqui. 

Construção 

Eu mantive sempre a tradição. Só que a Câmara Municipal criou aí uma micro-empresa, 
para me combater a mim. Temos diferentes ideais e eles tentaram-me aniquilar. O logótipo da 
câmara são dois adufes. Sabe? 

 E eu decidi a experimentar a fazer outro modelo. Eu sabia que isto existia, está no arquivo 
nacional, na Torre do Tombo, em Lisboa. Fez-se um levantamento e está lá o triangular. Se está lá 
um triangular, tenho de começar a fazer um triangular. Ainda hoje as pessoas vão para o 
quadrado, mas o triangular praticamente só faço por encomenda. 

 A espessura das armas e a forma de as pregar... 

 Tem a ver com a dimensão do adufe, este triangular tem 7 cm por 2cm por 60 cm de lado. 
Sempre preguei assim. 

Peles 

 Comprava aos pastores nos campos, trazia as peles e curti as peles aí. Fazia o trabalho 
todo. Só que entrámos no Mercado Comum, os pastores desapareceram, não há rebanhos e os 
que há morrem e ficam no campo, já ninguém lhes tira a pele, ou, então deitam no contentor do 
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lixo. Eu tive de tomar outras opções. Tive de recorrer às fábricas de curtumes de pele. Compro as 
peles e depois faço aqui um último tratamento... É segredo. É de família. Não lhe vou dizer tudo. 

 Materiais para construir 

 As tábuas faço-as aqui, compro uma medida de 7, 8 ou 10 metros por 10cm de espessura. 
Depois tenho aí uma máquina, eu vou e “tosquio”,  para fazer as tábuas à medida que quero, 
escolho o modelo que quero fazer consoante as encomendas.  As tábuas são todas iguais e 
depois há a forma técnica de as pregar, para fazer um quadrado. Depois alguns levam aqui um 
reforço, que não toca na pele, fica aqui por dentro. Os pregos são os de carpintaria normal. 

 Posso demorar aí umas três horas para fazer um adufe. Claro, que tenho ferramenta, ah, 
um martelo, a máquina, os pregos, essas coizitas... e as fitas para enfeitar decorar a toda a volta. 
Faço tudo.  

 Nós, aqui não temos madeiras para fazer instrumentos redondos. Pode ser que lá para o 
norte haja. Sei que lá há uma fábrica de peneiras. Não é fácil, tem de haver uma espessura 
adequada para levar a pele e a pele tem de ser cozida dos dois lados. Não vou fazer uma 
pandeireta?! A pandeireta é pequena mas um instrumento com 30cm de diâmetro a espessura 
tem de ser forte. 

 Esta madeira compro aqui. Na Aldeia do Bispo, numa serração. É pinho de flandres, é 
madeira estrangeira. Nós não temos madeira em condições. Antigamente as pessoas faziam com 
o pinho normal daqui. A madeira de laranjeira é para enquadrar! Já experimentei. Isso é para 
entrar na quadra.  

 “As armas do mê adufe, 

 são de pau de laranjeira, 

 quem houvera de tocar nele, 

tem de ter a mão ligeira.”  

A linha é guita. Fio do norte. Tem de ser um fio muito resistente. 

Grossura da pele 

Há umas peles mais consistentes. Eu antigamente trabalhava muito com a pele de ovelha. 
A pele de ovelha para mim é mais frágil que a de cabra. A de cabra é mais resistente, por isso 
optei, para servir bem as pessoas.  
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A parte do pêlo é sempre virada para fora, a da carne sempre para dentro. 

Tensão da pele 

Se estiver num ambiente, temperatura entre os 15 e os 20 graus, o adufe mantém a 
pressão. Se for um dia muito húmido, a pele fica um bocado “embaloada” e isso só através de um 
aquecedor de cabelo, dar-lhe um pouco de calor dos dois lados e o som volta à normalidade. 

Sistema de tensão da pele 

Não há sistema para esticar a pele! Aqui, não há nada. Não há. Nem pode haver. A pele é 
uma coisa natural. Não é uma coisa artificial. Eu estico o máximo da pele no quadrado ou no 
triangular e ela seca na temperatura ambiente. É capaz de estar aí um dia a secar.  

E a  câmara de ar... 

Isso não é tradicional. Não sei se dará grande resultado. Eu conheço os adufes do Paulo 
Meirinhos. Mas acho que aqui não dá. Os dele são mais pequenos, para este tamanho não dá.  

Quadrado? 

Eu não sei... Há dois mil anos ou antes dos dois mil anos, como revela a história deste 
instrumento... Não sei se eram quadrados ou triangulares. Não tenho uma resposta adequada 
para lhe dar.  

Pele sintética 

Pá, isso é uma violação à naturalidade das coisas. Deixa-mos o tradicional e passamos 
para o artificial. 

Divulgação 

Tenho dado muitas entrevistas, paras as televisões Sic, RTP, TVI, fiz uma entrevista em 
directo para todo o mundo, mesmo a construir um adufe dentro estúdio... e daí, na minha opinião, 
não criou grande impacto, se hoje vendo pouco, vendo a mesma coisa quando isso foi divulgado... 

Antigamente, há 15 anos, havia umas velhinhas que sabiam tocar maravilhosamente e 
elas ensinavam as crianças na escola primária. Depois, provavelmente, ou deu muito trabalho à 
Câmara dar uma esmolinha aos velhinhos para ensinar os garotos. Ou não sei. Houve ali qualquer 
coisa... As velhinhas deixaram de ir ensinar as crianças e a partir daí o adufe foi-se afundando, 
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afundando... Hoje, na minha percepção, o adufe não é mais que uma coisa de decoração. 
Compra-se mete-se ali a enfeitar e a embelezar uma casa.  

E aqui, onde está enraizado o adufe, hoje, qualquer criança perguntamos sabes tocar? 
Não sei... mas aquelas  que aprenderam, antigamente, ainda lhe dão o jeito. 

E há aí tantos grupos de música... a Câmara construiu a tal microempresa, todas as terras 
aqui do concelho de Idanha-a-Nova que são dezassete, têm um grupo de adufeiras, os adufes são 
fornecidos pela Câmara e são as velhinhas que estão a tocar, não metem gente jovem para a 
aprender. Isso é que é dramático.  

Os mais velhos é que têm de passar o testemunho aos mais novos, isso foi sempre assim 
desde a existência do mundo, não é? 

Aqui há uns anos a Câmara, fez aí uma grande demonstração, houve uma feira raiana, 
com 160 pessoas a tocar adufe, para ir para o Guiness Book... fizeram aquilo e desapareceu, 
nunca mais aconteceu nada. Tanto que eu não faço qualquer coisa que a Câmara me peça a mim, 
não participo. Cortei relações porque eles mandam um “gajo” abaixo. Já manifestei a minha 
opinião, divergimos nos pontos políticos. A cadeira do poder também vai apodrecendo. Pode ser 
que amanhã apareça aí gente com ideias revolucionárias, capaz de revolucionar o adufe e levá-lo 
a todos os cantinhos do mundo... Nunca se sabe. 

Passar o testemunho da construção de adufes... 

Eu tenho um filho, mas se não dá para mim, não dá para ele. Aí é que está a história.  

Utilização do adufe 

 Um adufe dá para tocar todas as canções que existem em Portugal. Todas e mais 
algumas. Basta dois ou três adufes para fazer uma composição musical. O acordeão também faz 
parte. E os ferrinhos. 

 Modelos 

 Tenho treze a catorze modelos. O 40 por 40 é o profissional. O resto é decoração e para 
as crianças.  

 De enfeitar, é só para decoração, para os casamentos, para pendurar no carro, ofertas.: 

[5,9cm de lado por 1,4cm de espessura.] 

 [10cm por 2,2cm] 
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[13 cm por 2,4cm] 

[20 cm por 3,9cm] Já toca qualquer coisa. 

Já dá para uma criança tocar qualquer coisa. 

[25,5 por 5cm. Armas 16,8mm de espessura.]  

Este já dá para tocar: 

[30,5cm por 5cm. Espessura das armas: 20,50mm] 

Essa caixa já é para quem tem mãos mais pequenas. 

[35cm por 5cm, armas: 20,50mm] 

Profissional, que as mulheres tocam. 

[40,8cm por 6,6cm. Espessura das armas: 20,90mm] 

  

 No interior do adufe... 

 Hoje as pessoas optam por não gastar dinheiro. E, eu faço como antigamente. Leva dois 
guizos. Apareceram aí as fábricas de cerveja, as pessoas pegam numa mão cheia de caricas e 
mandam lá para dentro. Antes não havia fábrica de cervejas, eram guizos! Os músicos da música 
tradicional às vezes dizem eu quero caricas, eu quero guizos, eu não quero nada lá dentro. 
Pronto, eles é que escolhem.  

 As caricas para mim não ficam bem. 

 Costura 

 É tudo feito à mão!  

 Vai buscar um adufe antigo... 

 Isto que aqui vê é capaz de ter mais de cem anos. Era de adufe muito velhinho, a pele foi-
se deteriorando. E o cabrão do cão lixou-me isto tudo. Neste fio estava pendurado os guizos. 
Tenho aqui o guizo, para poder comprovar.  

 [39,4cm. Espessura das armas 20,43mm.]   

 Isto foi uma coisa muito antiga que alguém me deu. 
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 Este está pregado de forma diferente, o quadrado está mal feito. Há duas tábuas maiores, 
pregadas por cima das outras. Com dois pregos. E o rebordo já é limado para não ferir a pele. 
Quina viva corta a pele.  
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Questões a Judith R. Cohen, PhD, via email. 15 de Abril de 2012  

 Quais são os principais riscos de introduzir técnicas de outros frame drums 
no adufe e de inovar (introduzindo alterações no instrumento) no processo de 
construção (introduzindo alterações no próprio instrumento e construindo-o numa 
fábrica, com máquinas e outros meios)? 

 Son varias preguntas, ¿no? No es una cuestión de tecnicas nuevas. Es una 
cuestión de patrones rítmicos diferentes. Yo utilizo mis adufes - los pequeños, los grandes 
- para otros tipos de música - búlgara, árabe, medieval. Pero cuando los utilizo para 
acompañar canciones tradicionales, intento hacerlo (cantando tambien por supuesto) 
como hacen las mujeres de estas localidades. Por eso no toco el pandero cuadrado de 
Peñaparda, no he dedicado tiempo en aprender los patrones rítmicos, y para mi, la 
identidad de este pandero va completamente unida a su tradición musical.  

 A Amelia y sus amigas de Monsanto les gusta cuando toco el adufe cantando 
canciones búlgaras por ejemplo - me critican (de forma constructiva) si toco lo suyo, pero 
si toco otra cosa, no les molesta. Al menos ha sido asi hasta ahora. 

 Si el instrumento es alterado, ya no es el instrumento tradicional. Y si se toca sin el 
canto, tampoco lo es, y si la que canta no canta en el estilo tradicional, incluso el timbre 
vocal, tampoco está cantando la tradición. El instrumento no es solamente la forma del 
marco y el corte de la piel, y el canto no es solamente entonar cierta serie de notas con 
voz humana. 

 Pero depende tambien del tipo de alteración. Las derbukkas de Medio Oriente y del 
Norte de la Africa ahora se hacen con nuevos materiales, y son mas tocados ahora que 
en ningun otro momento, me imagino. Aun asi, hay musicos que solamente quieren piel 
de pescado, por ejemplo. A mi los nuevos materiales de los panderos y de las derbukkas 
no me entusiasman, tengo algunos pero prefiero la piel natural, por el sonido. En cambio, 
es mucho mas fácil viajar con los de materiales artificiales que no se rompen facilmente; 
es una cuestión de práctica y no de teoria. 

 Me rio siempre cuando recuerdo como las mujeres de una aldea se burlan de las 
de otra - y viceversa - unas porque las otras utilizan agrapadora para sujetar el parche y 
las otras porque las primeras siguen cosiendolo como antiguamente. Mi actitud está 
repartida entre los dos conceptos aún a riesgo de parecer sin sentido.  
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 É necessário que haja uma evolução do adufe para garantir a sua 
preservação? 

 Primero, nada garantiza nada, ni en el mundo de la musica, ni en otros mundos. 

 Y creo que no. Si se altera demasiado ya no es el adufe. No suscribo nunca lo de 
"el cambio es necesario, si no cambia acaba congelado, fosil...". Prefiero el fosil de 
muchas tradiciones a las evoluciones modernas que sobretodo sirven para justificar el 
egoismo de los que imponen los cambios. Prefiero mucho más el fosil de las mejores 
cantantes sefarditas de Turquia y Marruecos a las "evoluciones creativas" de la gran 
mayoria de las cantantes de estos ultimos años que se ponen de divas con caras 
solemnes y actitudes de "espiritualidad" improbablemente elevada.Y prefiero el toque y el 
cante de Amelia en su cocina a muchas cosas modernas. Además de tocar y cantar bien, 
conserva un encanto que no existe al añadir mil cosas y tecnicas. 

 Como en la primera pregunta, no es cuestión de la forma del instrumento, 
cualquiera puede hacer un pandero cuadrado o redondo,  - como le parezca -, es cuestion 
del repertorio, del estilo de cantar, del estilo de acompañar, la tradición es todo esto, no 
solamente la forma del marco del instrumento. 
 Por eso odio tanto (ya sé, palabra inadmisible para una etnomusicóloga, pero he 
decidido estos ultimos años ser honesta y no disfrazar lo que pienso, con el vocabulario 
oficial de la disciplina) eso de los chicos que ponen el adufe en un drum-kit. 

  

 Como preservar a tradição do toque do adufe? (Transcrever, gravar, filmar, 
realizar workshops, ensinar às crianças, reunir estudiosos em torno dele) 

 Haciéndola. No hay otra manera.  
 Por supuesto grabar, filmar es imprescindible. No mantiene necesariamente una 
tradición pero por lo menos queda documentada. 

 Reunir estudiosos es muy divertido para los estudiosos, pero no suele ayudar nada 
a las tradiciones. 

 De los workshops salen, normalmente, un par de personas que tocan y quizas 
cantan a la manera tradicional, y a muchos mas les da la posibilidad de introducir el 
instrumento en sus conciertos habituales, como elemento exotico, y muchas veces en 
plan "token" - "yo tambien sé tocar el pandero cuadrado, ¿no ves?" Y rara vez consiguen 
enseñar el canto tradicional.  Depende muchisimo de quien dirige el workshop, y como lo 
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imparte, y por supuesto de quienes sean los participantes y como hace cada una/o 
despues. 

 Y enseñar a los chicos, depende aun mas de quien y como lo haga. He visto 
resultados buenos y resultados lamentables. En general los niños son mas capaces que 
los adultos de aprender a cantar y tocar bien ese tipo de tradicion, pero lamentablemente 
los maestros tienen una mala tendencia a simplificar las cosas para los niños y de 
enseñarles, sobretodo a las chicas, a cantar de manera "bonita", quitándoles su voz 
natural. 

 Y no se puede enseñar una tradición que uno no conozca bien. Asi que no hay una 
respuesta sencilla, sino que depende de la situación. Todo va junto - no se puede 
mantener la tradición del adufe sin la tradicion de sus cantos y sus cantos no se pueden 
separar de la manera tradicional de interpretarlos. 
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Entrevista a Isabel Milheiro 22 de Janeiro de 2012 – Idanha-a-Velha Junto à Torre de 

“Homenagem” [menagem] 

 [canta] Venho de marcelada, venho de colher marcela... 

Faço adufes há muitos anos... Aprendi sozinha, desde pequenina. Aqui ninguém fazia, só 
em Monsanto e na Idanha.  

Construção 

Dantes era de uma maneira e agora é doutra. Dantes agente punha a pele a apodrecer 
para largar o pêlo.  Punha-se na água, ali no rio, enterrava-se na areia, apodrecia o pêlo e depois 
arrancava o pêlo. Esta é a parte do pêlo, a de dentro é a da carne.  

Pele 

Quando não é muito grande chega uma pele, se for grande tem de ser duas. E depois 
cosido. Este, até, é só agrafado. O meu marido pediu ali uma máquina de agrafar para ver se 
funcionava. Há quem queira cosido, há quem queira agrafado. Que não lhe faz diferença. Há 
quem chegue aqui e se o vir agrafado não o quer. Eu disse ao meu marido, larga lá a máquina. 
Vamos lá coser à nossa maneira. As tábuas é ele que faz. Eu depois preparo a pele e pomos a 
pele os dois. Tem de ser bem puxado, porque isto estica. Tem de ser bem puxado senão não toca. 
As peles, às vezes, matam por aí ovelhas, outras compro. Umas dão-me. Agora matam menos 
ovelhas. Isto é ovelha, mas quando a cabra é clarinha também é boa, mas se tem o pêlo preto 
não é boa porque fica o adufe preto. Quanto mais branquinho é o animal, mais branquinho fica o 
instrumento.  

Tensão da pele 

Se tiver aqui um bocadinho ao sol então é que ele toca bem. Quando chove... depende da 
temperatura do tempo, isto é como a temperatura do tempo. Temos que o pôr a aquecer ao lume 
quando precisamos de tocar.  
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Uso do adufe 

Nós, raparigas, o divertimento que tínhamos era o adufe. Então, Parávamos ali em frente 
da Igreja, “dançáramos e cantáramos” todas que éramos muitas, agora é que não. À frente da 
Igreja é que arranjava o baile, aos domingos à tarde. Tocavam umas e outras iam dançar, 
tocavam as outras e as outra descansavam. Os rapazes dançavam no meio das raparigas. 
Rapazes e raparigas. Antigamente. Já cá não há quem queira tocar ou quem saiba tocar. Alguma 
velha assim como eu, já quase com oitenta anos. E as que sabem, têm vergonha. De serem 
velhas e tocar adufe. Eu não tenho vergonha, eu toco e faço-os.  

Há muitas. Andávamos todo o dia a trabalhar no campo e a cantar e não cantávamos a 
mesma. O Menino Jesus, as Janeiras, a Senhora do Almurtão... nós gostávamos delas todas.  

 Esta cantamos ao menino Jesus no Natal. 

Alegrem-se os céus e a Terra 

Cantamos com alegria 

Já nasceu o deus menino 

Filho da virgem Maria. 

 Uma de baile,  

“Adeus ò Idanha a Velha,  

Duas coisas te dão graça. 

É o alto do castelo 

E o pelourinho na praça.  
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E o pelourinho na praça, 

Encosto dos cavalheiros, 

  De manhã é para os casados, 

À noite é para os solteiros.” 

 Andávamos no campo e cantávamos. Todo dia a gente cantava. Neste tempo andávamos 
pelas portas a cantar a Janeiras. 

 O adufe e o acordeão também ficam muito bem.  

 Eu lhe dei as boas noites, 

 Boas noites de alegria, 

 Que lhes manda o rei da glória, 

Filho da virgem Maria. 

Ainda agora aqui cheguei, 

Já  pus o pé na escada, 

Logo meu coração disse,  

Aqui mora gente honrada.  

Levante-se daí senhora, 

Desse banco de cortiça, 

Venha-nos dar a Janeiras, 

Ou morcela ou chouriça. 
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Cantávamos à porta das senhoras e elas davam-nos um bocado de enchido. Uma 
farinheira, uma chouriça. Depois juntavámo-nos na casa de alguma e fazíamos uma jantarada. 
Rapazes e raparigas. Era assim o nosso tempo antigo, o nosso divertimento. Não tínhamos outro.  

Ainda não se pôs muita vez o sol, era aí a rua cheia de gente. Duas camionetas de 
excursão, lá veio a chefe e disse D. Isabel, toque aí para toda a gente ouvir. Toda a gente 

“cantáramos e dançáramos” aí no meio da rua. É assim. 
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Entrevista a Raúl e Rosa Mendonça, Monsanto, 30 de Março de 2012. 

  

 O sr. Raúl constrói adufes? 

 O adufe... no momento... há pessoas com o material em mão, até seria mais fácil... 
Compreende? 

 Eu faço, mas agora não tenho nada... Eu fiz, mas as peles põem-se de molho, depois tem 
de se pelar... tirar a lã. Depois tem de se lavar muito bem lavadinha. Depois tem de se fazer as 
armações, também em madeira, em pinho... Compramos as tábuas, ainda tenho ali algumas 
arrumadas... Depois tem de esticar bem esticadinhas, depois são cosidos. Tem que se coser. 
Depois tem de se ornamentar. Com as fitinhas em volta. A minha esposa é que fazia mais essa 
parte. Cortar-me as tirinhas de trapo, aqueles trapos assim... de cor, coloridos, para ornamentar e 
com as fitas em volta. 

 Depois há vários tamanhos... há o tamanho normal que é à volta de quarenta por quarenta. 
A altura é cinco centímetros. Há uns maiores e outros mais pequeninos... depende... 

  

 Como aprendeu?  

 Olhe, pronto, isto é assim... eu vim para aqui, estive aqui  23 anos no café... Havia apenas 
uma senhora no Rosmaninhal que os fazia, já de idade e já faleceu. E eu desloquei-me lá... há 
mais de 30 ou 40 anos... se dispensava... havia uma senhora aí, que a tal do Rosmaninhal os 
dispensava para cá, eu fui lá ter com ela e ela não quis porque deixava-os aquela senhora e não 
mos queria deixar a mim, e, a partir daí comecei a fazer, por experiência... compreende? Apesar 
de experimentar, fazer experimentações e comecei a fazer como os dela ou melhores ainda. Fiz 
muitos e vendi muitos e ainda continuo... quando tenho...   

 Agora é assim, eu estou com 75 anos, está a perceber e também... Tenho uma pequena 
reforma, faço umas pequenas pinturas em tela, faço umas esculturas... 

  

 É um artista? 

 Há quem diga que sim... O brasão que roubaram fui eu que fiz.  
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 Peles e madeiras 

 Uso ovelha. Isto é o seguinte, a gente usa uma química para largar aquela lã. Tem de ser 
muito bem lavadas, muito bem lavadas. E é para não cheirarem mal. Levam cal também, por 
causa de qualquer micróbio, não é?  E então neste tempo... Levam cal e aguentam-se mais 
tempo. Dá tempo com que a gente as faça... Quando se começa um trabalho é para acabar.  

 Um adufe não demora muito tempo a fazer. Demora é estar a preparar as peles. Demora 
muito tempo a preparar e tudo isso... A preparar a madeira. As armas também sou eu que as faço. 

  

 Porque é que é quadrado? 

 O adufe é quadrado... há quem diga que é de origem árabe... temos a pandeireta que é 
redonda. E então o adufe toda a vida... há fotografias, com bastante... antiquíssimas onde aparece 
o adufe... onde aparece quadrado, pronto. Se formos ali a Marrocos, também. Não será quadrado 
mas tem muitas modalidades também. Aqui também já se fazem esquinados... Triângulos. Pois, é 
assim.  

 E a humidade? 

 No tempo húmido tem de se aquecer  à lareira, estica logo. Quando está para chover a 
pele fica logo mole. Quando o tempo está para aquecer, a pele estica.  

 [O sr. Raúl despede-se, vai a um funeral...] 

 Se calhar já chega de entrevista... tenho para aí muito obra, vá ver, não é só os adufes...  

  

 E os agrafos? 

 Até lhe digo uma coisa, essa coisa do agrafo foi invenção minha, mas eu não gostava. As 
pessoas depois viam e não gostavam e recomecei a coser... Essa invenção do agrafo fui eu.  

 Olhe, sempre às ordens... Eu ainda volto. 

 [Continuo a conversa com a D. Rosa...] 
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 ...Eu cortava as tirinhas, fazia as maravalhas para meter num prego. Quanto mais garridas, 
melhor ficavam. Amarelas, verdes, azuis... Eu também cosia a pele. 

 A senhora do Rosmaninhal vendia aquela senhora e não queria vender a mais ninguém. 
Então, eu disse havemos de conseguir fazer... e tanto lutou... e conseguimos fazer.  

 Nunca recebemos um tostão para nada... 

  As fitas compramos em Castelo Branco. Por dentro pomos caricas.  

 As pessoas compram adufes, as que tocam. As adufeiras. Agora já não é tanto. Antes 
vendia-se muito, a 120 escudos. Agora 40€. 

 Fazemos com pele de ovelha, mas deve encontrar aí algum com pele de cabra... Este é de 
cabra, mais escuro.  

 Se a pele for boa, dá para um adufe. Só uma pele. Onde depois nos safamos para ganhar 
alguma coisa é nos pequeninos. Com os bocadinhos que sobram fazemos estes de decoração.  
Estes é que dão lucro à gente.  

  

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�95



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

Proposta de "Ficha do Adufe" 

Data: ..... / ..... / .....    Local de estudo: ............................... 

Temperatura: ............................   Humidade Relativa: ............................ 

Construtor  

Localidade (origem e/ou recolha)  

Data de construção  

Forma e montagem das armas  

Peso (em gramas)  

Comprimento (duas medidas; entre cantos e ao 
meio do adufe)

 

Altura (com o adufe de perfil)  

Espessura das tábuas  

Espessura da pele  

Peles  

Madeira  

Pregos (tipo, dimensões, quantidade)  

Fixação da pele (ex: costura, agrafos)  

Soalhas interiores  

Decoração (fitas, cores, tachas)  

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�96



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

Representações temporais e espectrais  
(Se possível duas tabelas como esta, variando a temperatura e a humidade relativa) 

Fotografias: de frente, de perfil e de pormenores relevantes 

Observações: 

Temperatura  (ºC)

Humidade Relativa (%)

Representação temporal

Dum Tá 

Representação espectral

Dum Tá 

Altura aproximada (Hz ou nota)
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Fichas de Instrumentos 

www.matriz.net - Catálogo dos Museus Portugueses 

!  
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Propostas de como efectuar as medições 
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Comprimento: ao meio das armas. Comprimento: ao meio das armas. 

Espessura das tábuas. 
Altura do adufe. 

Espessura da pele. Peso. 

Pequeno corte. Medição. Protege-se, para não abrir.
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Tipos de estruturas encontradas durante o trabalho de campo (2012) no Concelho e 

Idanha-a-Nova 

  

 Observámos, em Idanha-a-Nova, pelo menos três formas de montar as armas: em 
círculo, de topos e em bisel (designações criadas por nós para facilitar a descrição).  

  

 Em círculo 

 Na primeira, que designaremos de "círculo", as ripas de madeira são pregadas e 
sobrepostas na tábua seguinte, formando um quadrado, como podemos ver no seguinte 
esquema: 

 Neste tipo de montagem das armas é comum encontrar medidas de comprimento 
do adufe que sejam a soma do comprimento da tábua com a espessura da tábua que lhe 
é pregada e sobreposta. 
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"De topos" 

 No segundo tipo, duas das tábuas servem de topos de outras duas colocadas 
paralelamente, dando origem a um adufe com forma ligeiramente rectangular, 
considerando que, à partida, as quatro tábuas são iguais, ou seja, ao comprimento das 
tábuas do meio da estrutura, adicionamos as medidas da espessura das duas que 
aparecem nos topos.   

 

  

 

Em bisel 

 Encontrámos esta forma nos adufes triangulares. De elaboração mais trabalhosa, 

obriga a cortar as extremidades das tábuas na diagonal, unindo-as em vértice. Talvez, 

resulte da impossibilidade física de pregar três tábuas em triângulo da mesma forma que 

no adufe quadrado. 
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Estrutura em com as tábuas em bisel. 
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Sentido de tensão da pele 
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 Notação: escrever, "dizer"   

  

 My syllables come from south indian and arabic drumming . both drumming styles 

use drum language to  teach rhythms.I have adapted it to fit my style of teaching. In 

addition I use it as part of my compositions. I find it inspires lots of new ideas for the music 

I do. (Glen Velez, 2012) 

  

 Na percussão erudita contemporânea não existe, actualmente, uma forma 

estipulada de escrever música para instrumentos de percussão. Utilizam-se símbolos, 

cores, pautas musicais, gráficos, as figuras rítmicas comuns, linhas, eixos, quadrículas, 

números, entre outros. O compositor transcreve a sua ideia musical para o papel e junta-

lhe uma legenda para o músico a poder decifrar. A escrita pode variar de peça para peça, 

de compositor para compositor, de escola para escola, de país para país. Da mesma 

forma, não existem sílabas predefinidas para ler o ritmo escrito, isto quando é possível lê-

lo.  

 Em relação à leitura, a discrepância e indefinição quanto à realização ainda é 

maior. Se pedirmos a um músico erudito que nos leia um ritmo, provavelmente começará 

por marcar o compasso ou a percutir a pulsação com a mão, e, lerá, eventualmente, o 

ritmo sempre com a mesma sílaba, por exemplo: "tan". Ao fim de vários compassos o 

ritmo vai perdendo o sentido e torna-se monocórdico ("monorrítmico"). Mais estranho é, 

por exemplo, pedir a um músico como um violinista ou um percussionista que leia o ritmo 

de uma melodia e o toque ao mesmo tempo no instrumento. O que eventualmente 

acontecerá é que a melodia se tornará monocórdica e sem interesse. Ta l v e z i s t o 

aconteça porque a nossa educação musical - aqui cinjo-me ao contexto musical que 

conheço melhor: Portugal, - está predominantemente focada na harmonia e na melodia. 

Um ritmo é um acessório, uma parte menos importante de uma frase musical ou de uma 

sequência harmónica. Por exemplo, de Bach valorizamos a mestria harmónica, de Mozart 
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a inventividade melódica, de Beethoven a intensidade e o idealismo; conseguiremos 

associar, de memória, ritmos característicos a cada um destes compositores?  

 Por oposição, é interessante observar que alguns músicos Mediterrâneos, fora da 

tradição ocidental erudita, consideram um padrão rítmico como uma melodia, 

considerando intervalo melódico a variação entre grave e agudo de um frame drum ou de 

uma darbuka, que se vai desenvolvendo e embelezando ao longo da composição.   

 No universo dos frame drums tradicionais e das músicas do mundo, não se recorre 

ao suporte escrito para aprender ou para tocar, a transmissão oral prevalece: de pais para 

filhos, de mestre para aluno. Aprende-se a ver, a ouvir, a experimentar/praticar, 

registando-se na memória. 

 As transcrições para notação convencional das recolhas da música tradicional de 

adufe (Giacometti, Lopes-Graça, Gallop, Pinho, entre outros) são apenas uma 

aproximação do ritmo realizado, uma racionalização, posta em figuração rítmica musical, 

uma vez que as proporções utilizadas nos ritmos tradicionais não são lineares, variam, 

por exemplo, consoante o ritmo do texto cantado, a atenção dispensada para o realizar, a 

própria respiração e ao longo de uma cantiga, não se podendo transcrever fielmente. Uma 

transcrição rigorosa, poderia talvez, levar a uma elaboradíssima partitura, com 

polirritmias, quiálteras e números por cima dos ritmos. A partitura resultante seria de difícil 

leitura e muito mais complexa do que esta música tradicional o é em si própria.  

 Como noutros tipos de world music, é necessário ouvir e ver uma adufeira tocar, 

para sentir e interiorizar  a peculariedade rítmica do adufe tradicional. O que para o jazz é 

o "swing", para a música latina "el sabor", para o funk o "groove". 

 Quando há cerca de 35 anos, Glen Velez, começou a interessar-se pelos frame 

drums aprendeu com mestres indianos e árabes o sistema de sílabas que eles usavam 

para "dizer" o ritmo. Estas sílabas serviam para ensinar e para memorizar o ritmo. 

 Glen Velez começou a utilizar este sistema de uma forma pessoal, adicionou 

sílabas, recriou outras. Estas sílabas foram-lhe dando motivos e material para compôr, 

tocar e ensinar. "Takadimi" é uma expressão associada aos frame drums e amplamente 

difundida pelas pessoas que aprenderam com este músico (ou com alguém que tenha 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�108



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

aprendido), estiveram nos seus espectáculos, compraram os seus cds ou manuais. (ver 

Imagens de Notação, em Anexos) 

 Uma das utilizações mais relevantes do sistema rítmico dito através de sílabas é na 

música da Índia, no solkattu (Sol significa sílaba, kattu significa grupo), nas composições 

de tablas, de mdrangam e no konnakol (música carnática, do sul).  Na música indiana 

dizer o ritmo é o mesmo que tocá-lo, Trilok Gurtu, famoso percussionista indiano, diz isso 

mesmo na famosa frase: "If you say it, you play it".  

 Cada músico utiliza um método e uma forma de anotar e dizer (e escrever) os 

ritmos, frases ou peças, que normalmente é também usado pelo seu círculo de alunos, a 

quem passa o "código" para poder decifrá-los, como que num contrato tácito de empenho 

e dedicação em troca de sabedoria. 

 Por todo o mundo, nos workshops ou seminários de frame drums, os músicos vão 

seguindo esta via do sistema de sílabas, contudo, como já vimos, cada um usa as sílabas 

que melhor se adequam à sua forma de trabalhar e ao seu método. O que para uns é 

"Tá", para outros é "tak", para outros "tek"; o que é "dum", pode ser também "dom" ou 

"tom". 

 Murat Coskun, percussionista turco, residente em Freiburg, director do Tamburi 

Mundi, no seu DVD "Finger Dance", utiliza "Dom" e "Dum" para sons graves produzidos 

por partes distintas da mão. Para além de ter adoptado um número considerável de 

onomatopeias, que incluem técnicas como raspar as unhas na membrana. 

 As sílabas propriamente ditas não significam nada em nenhuma língua. São 

onomatopeias. Servem apenas para "dizer" um ritmo mesmo que não se tenha 

conhecimentos musicais formais (académicos; ensino em conservatório e escolas 

superiores dentro da música considerada erudita).  Ao criarmos um pulso através das 

palmas (e, por vezes, do movimento do corpo e dos passos) e lhe colocarmos sílabas por 

cima, podemos aprender a sentir as proporções e as durações rítmicas, que normalmente 

são escritas em notação musical e depois racionalizadas. Ao dizermos o ritmo com este 

sistema de sílabas não estamos a utilizar um discurso/raciocínio matemático mas 

sintáctico e pragmático, ligado às palavras e às emoções. Quando falamos não contamos 

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�109



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

sílabas, nem letras, apenas dizemos as palavras o que nos liberta para a expressividade. 

(ver Imagens de Notação, em Anexos) 

 Glen Velez, no seu Manual de Bodhran, propõe a combinação do ritmo dito e do 

ritmo tocado no frame (ver Imagens de Notação, em Anexos). 

 Paolo Cimmino, nesta linha de desenvolvimento e exercício da coordenação e 

independência motoras (dizer ritmo, tocando-o no instrumento), acrescenta a simples 

acção de caminhar, como meio para nos ligarmos à nossa respiração, à nossa voz, ao 

nosso ritmo (ver Imagens de Notação, em Anexos). 

 Relativamente ao adufe, A D. Amélia Fonseca usa a sílaba "Pan" para ensinar os 

ritmos, fazendo uma ligeira variação de altura consoante o som que pretende tocar (grave 

ou agudo) o que dá, também, uma sequência lógica ao ritmo, uma circularidade (trabalho 

de campo, Janeiro de 2012). Isto justifica-nos também a adopção, neste trabalho, deste 

sistema de aprendizagem e ensino através do "dizer", antes de ler e/ou racionalizar. 

Assim se faz hoje em dia com os frame drums, quer seja em contextos tradicionais ou de 

formação (workshops e/ou seminários). 

 Um sistema de sílabas vocalizado, dito, tornou-se escrito, quando os músicos 

como Glen Velez, Zohar Fresco, Murat Coskun, David Kuckhermann, o começaram a 

escrever nas edições de livros, cds e DVDs didáticos.   

 Tornou-se assim pertinente, para a elaboração do presente trabalho, explicar este 

tipo de notação; como se escreve, como se lê e como se usa. 
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 Notação 

 Como vimos, uma das razões da difusão dos frame drums e do elevado número de 

pessoas que os tocam, poderá ser a notação utilizada. Intuitiva, acessível e prática, sem 

ser necessário possuir conhecimentos musicais formais (académicos, eruditos, 

tradicionalmente ensinados nos conservatórios). 

 Parte-se da pulsação, marcada através das palmas, coloca-se sílabas ou silêncios 

por cima das mesmas ou prolonga-se uma pausa ou um som durante um determinado  

número de pulsações. 

D  -   -   T  -   -   T  -   

 Os traços por debaixo das letras representam a pulsação que se deve percutir com 

as palmas. As letras representam sílabas que se lêem/dizem ao bater das palmas. Os 

traços por cima das pulsações são silêncios ou espaço que pode ser preenchido com 

ornamentação. Estes silêncios são também movimento, ajudam a manter a ciclicidade do 

tempo e a sua regularidade.  

  Existe sempre uma relação entre o pulso, a unidade, e o ritmo que se pretende 

tocar/dizer.  

 A pulsação é sempre o ponto de partida para 

preencher o tempo e o espaço com  ritmo.  

 A pulsação é sentida como um ciclo, com um número 

de pulsos determinado. 

  

  

Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�111

Enso, círculo zen, onde o fim é 
também o início.
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 Outra vantagem desta notação é pode-se ler o mesmo ritmo ou frase com ciclos de 

pulsos diferentes, uma elasticidade que se executa na prática e intuitivamente, por 

exemplo, alternando a marcação do pulso entre palmas e dedos, fazendo uma adaptação 

de como se faz no konnakol (música carnática do sul da Índia). 

  

 Exemplos: 

 Ciclo de 2 tempos: RH(palma)  RH2(dedo) 

 Ciclo de 3 tempos: RH  RH2  RH3 

 Ciclo de 4 tempos: RH  RH2  RH3  RH4 

 Ciclo de 5 tempos: RH  RH2  RH3  RH4  RH5 

 O primeiro RH (Right Hand) de cada ciclo é acentuado naturalmente graças à 

subtileza do peso da mão em alternância com o peso de um dedo só (por exemplo, RH2). 

Obtém-se assim um ciclo de tempo forte e de tempos fracos. 

 No último caso, temos uma palma forte e os quatro dedos da mão, individual e 

sucessivamente, marcando a pulsação e produzindo um ciclo de 5 tempos.  

 Aplicando à 1ª frase um ciclo de 2 tempos: 
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 Dar-nos-ia a sensação de um ciclo maior, de 4 tempos fortes alternados com 4 

tempos fracos. 

 Lendo com um ciclo de 3 tempos: 

       

  

  

Neste caso o início da frase só se encontrará com o início do ciclo no mínimo múltiplo 

comum, uma vez que a frase tem 8 pulsos e o ciclo 3. Isto é sempre que o número de 

pulsações necessários para completar a frase e o número de pulsos de um ciclo não 

forem múltiplos um do outro, só se encontrarão no mínimo múltiplo comum.  

 O mínimo múltiplo comum entre 3 e 8 é 24. Significa que só quando passarem 24 

pulsos no total é que o início da frase coincidirá com o início do ciclo.  
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 De coordenação e independência motora mais complexa é adicionarmos à 

marcação de cada ciclo com as mãos ao dizer o ritmo, o simples movimento de caminhar 

no ritmo do pulso, num mesmo ciclo ou num ciclo diferente em número de pulsos do das 

mãos e da frase, entre outras possibilidades Independente do número de pulsações 

que temos, podemos indicar em quantas partes se subdivide um beat, através do número 

de sílabas ou traços que se colocam em cima do mesmo. 

     

D - -  T - -  T - - 

 Neste exemplo, temos três pulsações divididas em três partes cada uma, apesar 

de só termos uma sílaba em cada pulso. Em linguagem musical formal poderia ser, por 

exemplo, um 9/8 ou um 9/16. O essencial é manter a proporcionalidade do ciclo, a sua 

subdivisão e a sua ciclicidade, independentemente das figuras rítmicas que o compõem.  

 A junção deste sistema de sílabas à figuração rítmica convencional é possível e 

aconselhada, explorando as vantagens de cada uma. As sílabas podem adicionar à 

notação convencional maior fluidez, sentido e fraseado, por exemplo. A notação 

convencional pode trazer facilidades de compreensão de quiálteras e compassos 

irregulares na mesma frase. É possível também misturar elementos de um e de outro, na 

mesma frase rítmica, consoante seja mais prático e/ou simples. 

 No presente trabalho, utilizaremos a figuração rítmica convencional sob as sílabas 

rítmicas (ver exemplo em Anexos - Imagens Notação) 
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 As básicas sílabas a utilizar podem variar consoante o exercício e a dicção mais 

eficiente, existem combinações de sílabas que resultam melhor que outras, dependendo 

da sílaba precedente e da sílaba que lhe procede. Alguns grupos de sílabas a utilizar 

serão: 

 1:2 Tá Ká / RiKi / RuKu 

 1:3 Téréké / TáKiTá / KiTáKá 

 1:4 TáKáDiMi  

 1:5 KiTáKáDiMi 

 1:6 TérékéTéréké 

 Neste trabalho, as sílabas podem estar associadas a um determinado som ou 

serem simplesmente ritmo, o que aparecerá indicado. Podem ainda aparecer de forma 

abreviada, por exemplo: 

   
 T = Tá 

 D = Dum 

 P = Pé 

  

 Tkdm = Tá Ká Di Mi 

 TK = Tá Ká 

 KTK = Ki Tá Ká 

 Um determinado ciclo ou frase pode ter pulsação pode ser regular, isto é, todas as 

pulsações têm a mesma a subdivisão, sendo iguais entre si - neste caso, pode não 

aparecer nenhuma indicação, intui-se com a execução; ou, poderá também ser irregular, 

indicando-se o número de pulsações e/ou a subdivisão, como no exemplo abaixo: 

Çurçuna (3+2+2+3) 

D - D  T -   D -   T - D 
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 A partir deste exemplo depreendemos que o primeiro tempo subdivide-se em três, 

o segundo em dois, o terceiro em dois e o quarto em três, novamente. Trata-se, portanto,  

de um ritmo, neste caso um padrão rítmico, de quatro tempos irregulares, ou seja, com 

durações diferentes entre si, isto é o primeiro é igual ao quarto e o segundo igual ao 

terceiro. 

 Em suma, esta notação serve para ensinar os ritmos e anotá-los como apoio da 

memória, onde o ritmo, a sua execução e as suas nuances devem estar guardados, 

depois de aprendidos por via oral.  

 Para a leitura e realização de um ritmo: 

 1. Marcar uma pulsação, com palmas, que seja constante e dinâmica, 

independentemente de se escolher um tempo mais rápido ou mais lento. 

 2. Ler/Dizer as sílabas a cada pulso, mantendo a pulsação constante. 

 3. Explorar o ritmo criativamente, seja através de o dizer ao dobro ou ao quádruplo 

da velocidade enquanto a pulsação se mantém, seja lendo-o num ciclo de subdivisões 

diferentes, por exemplo, se se subdivide em dois, subdividi-lo a três.  

 4. Ler o ritmo e tocá-lo ao mesmo tempo. 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Notação - Imagens 
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Notação utilizada por Glen Velez no seu Manual de Bodhran, p. 3. 
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Màster Universitario en Musicologia, Educación Musical y Interpretación de la Música Antiga, 2011/2012  

�119

Glen Velez sugere cinco formas de realizar o exercício. O V corresponde a voice. O Dr. a drum. Repare-se que 
debaixo das duas linhas aparece a indicação com que mãos (L/R) e com que dedos (1, 3) tocar.

Lista de sílabas utilizadas por P. Cimmino, no seu livro A new way of playing tamburello. p.20 
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Exemplo de notação silábica com notação musical convencional. (Exercício I para Bateria, Rui 
Silva, 2010) 



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

Esboços do Protótipo 2 

!  
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O Vaso de Tavira. Fotografia de António Cunha.  

O músico mais à esquerda toca um adufe. 
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Imagens - 3. 2. Aplicação das técnicas e ritmos dos frame drums mediterrânicos ao 

adufe 

 Standing position 

 1. Tradicional - vide, em Anexos, Fotografias de Amélia Fonseca e Laura Pedro, 

Monsanto.  

 2. Vide em Anexos, Grupos filmados pela "Música Portuguesa a Gostar Dela 

Própria"  

 Sitting position 

 1. Upright. Vide em Anexos, Fotografias de Isabel Milheiro. 
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2. Lapstyle. 3. Na horizontal. De canto.

Hatem is professor of percussion at 
the university of Sfax in Tunisia 

(2007). 
http://www.youtube.com/watch?

5. Free Hand.
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Técnicas 

Dum 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pé 

  

  

  

 

  

 Tá 
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RH1 RH2 RH3.

Mão completa. RH34

Pé. 

Tá com RH4. Tá com RH2. 
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Split Hand 

  

Turkish Split Hand Technique 

  

 

 “Riz” 
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P. Locktett tocando kanjira. 
(http://www.petelockett.com, 

2012)

Split hand.

Misirli Ahmet (http://www.misirli-ahmet.com/en/
multimedya.asp, 2012) 

Pedram Khavar Zamini. (http://
www.khatawat.it/, 2012) 

Num movimento de pulso, os dedos atingem a pele de 
forma desencontrada.
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 “Snapping” 
   

 

 

 

 

Nuqfa 

  

 

 

Abafar a pele como no Riqq, na “skin position” e Rufo de 6 e 8 notas  
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Zohar Fresco, percussionista israelita. 
(http://www.en.solidarityofarts.pl/ 

RH4. Djamshid Chemirani, 2009  (http://
www.aava.free.fr/spip.php?article91, 

2012)

RH2

Esta técnica é mais eficaz em adufes de 
dimensões menores. Os indicadores abafam e 

os outros dedos ficam livres para percutir a 



Al-duff: bases para a aplicação das técnicas de frame drums mediterrânicos ao adufe, séc. XXI adentro  

  
 Rufo/Trémulo 
  

 

 

 Ornamentação e “ghost notes” 

    

 

    

 

Raspar 
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RH.

"5 stroke roll" para um Dum.

RH, unhas.
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Glissando/Drone 

 Percutir o caixilho 

  

  

Multipercussão 
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Glen Velez. 
(http://www.cooperman.com/?page_id=202 - 2012) 

Rh3.

Darbuka com soalhas por dentro. 
(http://artdrum.com/

DARBUKA_WITH_JINGLES.HT, 

Set up de Rui Silva usado no concerto do 
Ensemble Sete Lágrimas.  

 Fundación Juan March, em Madrid 
(12/12/2011). 
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Ritmos e Notação Convencional  
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Legenda das mãos e numeração dos dedos  

 Utilizaremos durante o trabalho os seguintes símbolos para descrever com que 

mão e que dedo percutiremos o adufe. Em alguns casos, utilizaremos a terminologia em 

inglês, (só na escrita), uma vez que esta já existe e é usada no âmbito dos outros frame 

drums e da percussão em geral. 

 RH - mão direita (right hand) 
 LH - mão esquerda (left hand) 

 Quanto aos dedos utilizaremos a numeração utilizada nas digitações de piano, 

sendo igual para as duas mãos. 

 1 - polegar  

 2 - indicador  

 3 - médio   

 4 - anelar 

 5 - mindinho 

 Podem combinar-se as duas indicações da seguinte forma: 

 RH1 - significa tocar polegar da mão direita 

 L2 4 - significa tocar com indicador e depois com o anelar da mão esquerda.  

 Se não for indicada qualquer numeração correspondente aos dedos, fica ao critério 

do percussionista. 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 Esboços do Protótipo 1 

 

Medidas do Protótipo Missom de Janeiro de 2012 
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 Entrevista a Pedro Estevan, via email. Maio 2012 

1. Quantos adufes tem? Sabe quem os construiu ou onde foram comprados? 

 Tengo un «pandeiro» que compré en Santiago de Compostela hace muchos años (en 
alguna ocasión lo utilicé en conciertos de música contemporánea; tocado...con baquetas!!!). Eliseo 
Parra me regaló un pandero cuadrado de Peñaparda; lo tocamos juntos en varias conferencias-
concierto. 
Y en una tienda de arte africano en Madrid encontré un pandero cuadrado pequeño. No sé de 
dónde proviene, pero es como el que tocan unos monjes en los pórticos de la Catedral de Burgos 
y la Colegiata de Toro; lo compré. 

2. Costumas usar adufe nos seus concertos? Porquê? 
 Muy poco, porque utilizo una técnica y una forma de tocar que no es la adecuada para ese 
instrumento. 

3. Fez alguma pesquisa de técnicas tradicionais? 
 De adufe no. Sólo conozco grabaciones y vídeos. 

4. É para si um problema a pele do adufe esticar e alargar, devido ao ambiente por exemplo, 
com a variação da temperatura ou da humidade?  

 Siempre es un problema cómo afecta la humedad –más que la temperatura– a los parches 
de piel (incluso a los timbales). Pierden tensión y el sonido cambia sustancialmente, afectando 
sobre todo a los armónicos agudos y la afinación. 

5. E de que forma isso pode afectar uma performance? Quais são as soluções?  
 La solución clásica es calentar los parches. Antiguamente se acercaba el instrumento a un 
fuego o infiernillo; luego se han utilizado bombillas y mantas eléctricas. En la actualidad, muchos 
instrumentos tienen un sistema de tensores y llaves que solucionan bastante el problema. 
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6. Acha que se deveria investir na construção, inovando, ao nível das peles (por exemplo, 
utilizar peles sintéticas), de um sistema de tensão (que permita regular a tensão da pele? 
 
 No creo que un instrumento como el adufe sonara mejor, como ocurre con otros (def, riq) 
con parches sintéticos. Sí sería bueno usar un mecanismo que permita regular la tensión de las 
pieles. 

7. Em que é que acha que o adufe fica a perder em relação a outros frame drums?  
 No creo que tenga nada que perder; es un instrumento diferente, con otra técnica y otro 
lenguaje. Lo ideal es compartir y sumar conocimientos y formas diferentes de expresión para 
encontrar cada uno su propio estilo y originalidad. 

8. Acha que fora de um contexto de tradição seria possível ao adufe ter potencialidades 
solistas? 

 Sí. No debemos olvidar que todos los instrumentos musicales vienen de la tradición y la 
gran mayoría han llegado a ser solistas. 

9. Conhecendo um pouco o panorama internacional dos frame drums e o que outros 
músicos têm feito pelos frame drums dos seus países, dando-lhes projecção e inovando na 
técnica e na construção, acha que o adufe tem espaço e potencial para isso? 

 Por supuesto que sí. Estamos viviendo una época de técnicas excesivamente fusionadas y 
muchas veces de un virtuosismo gratuito. El adufe es un instrumento todavía muy apegado a la 
tradición, con una técnica y un fraseo en estado puro, ideal como punto de partida para buscar y 
experimentar otras formas de interpretar. 
 
 
10. Achas que deveria haver mais estudos e divulgação sobre o adufe? 
 Absolutamente sí. También sobre todos los instrumentos tradicionales. 
 
11. Tem alguma sugestão, proposta ou ideia que ache que valorizaria o adufe como 
instrumento? 
 Recuperar y difundir las músicas populares-tradicionales donde el adufe tiene 
protagonismo. 
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12. Qual a importância da tradição (das adufeiras, das cantigas de adufe, etc) e da história 
do adufe na sua vida enquanto músico?  

 La tradición y los instrumentos tradicionales han sido muy importantes en el desarrollo de 
mi trabajo. Conviene saber que hasta prácticamente el siglo XVII no se escribió nunca nada para 
un instrumento de percusión. Hemos de echar mano de la numerosa iconografía existente y 
comparar las posiciones de las manos de una escultura o pintura antigua con una adufeira o 
tocador de tamburello actuales para saber, y no sólo imaginar, la técnica que empleaban y las 
sonoridades que sacaban a los instrumentos.   

 13. Sabe ou imagina porque o adufe é quadrado? 
 Cuando un escritor español de los siglos XVI–XVII escribe «pandero», piensa en un 
instrumento cuadrado, con dos parches y cascabeles en su interior. Covarrubias (Tesoro de la 
lengua castellana o española, 1611) es el único en mencionar la variante circular: «Al principio 
debió ser redondo; después los hicieron cuadrados y guarnécense con sendas pieles...». 
Convivían las palabras adufe y pandero para denominar el mismo instrumento.  
¿Por qué cuadrado? Seguramente es más fácil de construir un marco cuadrado que uno redondo.
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