
 

 

ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/______ 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  

Contextos e Práticas: A diversidade musical de outras culturas e a diversidade de gêneros musicais. 

Habilidades:  

(GO-EF06AR13-D/E) Compreender criticamente e respeitar a diversidade musical de outras 
culturas, conhecendo e apreciando diversos gêneros musicais. 

 

 

MÚSICA PORTUGUESA – INSTRUMENTOS DE TRADIÇÃO 
 

Portugal é um país rico em cultura e tradições. E é justamente a tradição por meio de seus rituais, 

que perpetuam a memória de um povo, de uma nação. A música tradicional lusitana é 

extremamente rica. Na atividade de hoje abordaremos uma pouco dessa riqueza por meio da 

instrumentação musical tradicional. 

 

ATIVIDADE I 

 

Em primeiro lugar, iremos estudar instrumentos musicais tradicionais portugueses que fazem parte 

da família dos MEMBRAFONES 

MEMBRAFONES: são instrumentos musicais da família da percussão, que produzem o som por meio 

da vibração de membranas distendidas.  

Dentre os membranofones que fazem parte da instrumentação tradicional lusitana, os mais 

relevantes são: o Adufe, o Pandeiro Português, o Bombo, a Pandeireta das Saias, Tamboril, e a 

Sarronca. Vamos destacar aqui o ADUFE e SARRONCA. 



 

 

O ADUFE, é instrumento de percussão português. Sua origem é incerta. Alguns autores consideram 

que ele tem origem árabe, com a correspondência com o doff ou deff das orquestras femininas no 

Norte da África, outros autores consideram a sua origem a partir do tofe hebraico, que também é 

um instrumento de uso exclusivamente feminino.  

O adufe é instrumento quadrangular, no qual as peles são esticadas sobre uma moldura de pau de 

laranjeira, posteriormente cosidas entre si de modo manual. O pau de laranjeira é culturalmente 

simbólico sendo associado à castidade. 

No interior do adufe são colocadas sementes, grãos de milho ou pequenas soalhas, com o objetivo 

de enriquecer a sonoridade. Nos quatros cantos ondulam fitas coloridas ornamentais. Resulta 

assim um instrumento com duas membranas paralelas em pele de cabra ou ovelha, mas apenas 

uma é percutida ao executar a Música. 

Um adufe segure-se com ambas as mãos em lados adjacentes, usando os polegares e o indicador 

da mão direita. A pele é então percutida pelos dedos restantes, executando diversos ritmos. 

Embora com pequenas diferenças na sua construção, o adufe existe na faixa oriental do país, na 

chamada do Alentejo a Trás-os-Montes. 

É tradicionalmente um instrumento quase exclusivamente feito e tocado pelas mulheres: 

as adufeiras. São famosas as Adufeiras de Idanha-a-Nova e de Monsanto. O facto de serem zonas 

ricas em pastorícia justifica, de algum modo, a grande explosão de adufes saídos das mãos 

habilidosas das mulheres da Beira Baixa. 

Tocado nos folguedos e festas de Trás-os-Montes e do Alentejo, é na Beira Baixa que o adufe atinge 

a plenitude da sua expressão na música bocal mais genuína da nossa cultura tradicional. Na Beira 

Baixa o adufe acompanha em cantares tradicionais, sejam religiosos, como as alvissaras de Páscoa, 

ou profanos e festivos. Contudo, o adufe ficou imortalizado a acompanhar o canto do povo de 

Idanha-a-Nova na sua devoção à Senhora do Almortão. Este canto ficou, magnificamente, 

registado, para memória futura, pela voz de José Afonso.  As adufeiras de Penha Garcia, de 

Monsanto, de Idanha, do Paul e de Boidobra, entre outras, são conhecidas pela excelsa qualidade 



 

 

 

 

        

 

Adude - https://folclore.pt/wp-content/uploads/2019/01/adufes_pandeiros.png 

Sarronca - https://folclore.pt/wp-content/uploads/2019/01/tocadores_de_sarronca_destaque.jpg  

 

e pureza dos seus cantos acompanhados pelo adufe. Em Boidobra, no sopé da Serra da Estrela, 

junto ao rio Zêzere, o Grupo Folclórico mantém vivo o canto e o toque do adufe. 

O adufe sempre esteve ligado aos acontecimentos religiosos e às romarias. Em Trás-os-Montes e 

no Alentejo o adufe é mais conhecido por pandeiro. 

 

A SARRONCA, também conhecida como zamburra ou ronca é composta, na maioria da vezes, por 

uma vasilha de barro, medianamente bojuda, com a boca revestida de pele e uma haste fina de 

pau ou cana e que ao friccionar-se entre o indicador e o polegar produz um som grave e fundo 

quase como um ronco (daí o nome sarronca). A sarronca lembra um pouco a nossa cuíca, sendo 

algumas vezes também chamada por esse nome. O som é emitido por meio da fricção da haste na 

pele esticada. 

A sarronca é usada em ocasiões como o Natal e o Carnaval, sendo o Alentejo e Beira Baixa as regiões 

de maior uso tradicional. 

 

Extraído e Adaptado:  https://folclore.pt/adufe-ou-pandeiro/ 

                                https://www.campeaoprovincias.pt/opiniao/instrumentos-tracidionais-portugueses-o-adufe         

                                https://folclore.pt/sarronca-ronca-zamburra/  (acessos em 16/05/2022) 
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https://www.campeaoprovincias.pt/opiniao/instrumentos-tracidionais-portugueses-o-adufe
https://folclore.pt/sarronca-ronca-zamburra/


 

 

1. Assista ao vídeo com uma escuta atenta e crítica, observando cuidadosamente o timbre dos 

adufes. 

 

➢ Adufe & Alguidar – https://www.youtube.com/watch?v=V8yn8PA4Ukc (acesso em 

16/05/2022) 

➢ Solo Adufe – https://www.youtube.com/watch?v=rlpXijyy9Zk (acesso em 16/05/2022). 

 

2. Assista ao vídeo com uma escuta atenta e crítica, observando cuidadosamente o timbre da 

sarronca. 

 

➢ Sarronca - https://www.youtube.com/watch?v=TgfNCYeHGN4 (acesso em 18/05/2022) 

 

 

ATIVIDADE II 

Iremos estudar agora os instrumentos musicais tradicionais portugueses que fazem parte da família 

dos CORDOFONES 

CORDOFONES: Portugal apresenta uma riqueza muito grande nos instrumentos de corda 

(cordofones), nos quais podemos destacar a Viola Amarantina, a Viola Braguesa, a Viola Beiroa, a 

Viola Toeira, a Viola Campaniça, Viola de Arame, a Viola da Terra e Guitarra Portuguesa. 

Cada um destes cordofones tem uma afinação própria e um número determinado de cordas e uma 

personalidade peculiar das mais diferentes regiões lusitanas. É das violas portuguesas que herdamos 

a nossa viola caipira. 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=V8yn8PA4Ukc
https://www.youtube.com/watch?v=rlpXijyy9Zk
https://www.youtube.com/watch?v=TgfNCYeHGN4


 

 

            

               

 

Viola Toeira – https://casadaguitarra.pt/wp-content/uploads/20060_frente-scaled.jpg  

Viola de Arame: https://www.sulinformacao.pt/wp-content/uploads/2018/07/FACECO_2018_22-Custom-848x564.jpeg  

Viola Braguesa – https://webraga.pt/wp-content/uploads/2018/04/IMG_9713-min-1170x1755.png  

Viola Amarantina ou 2 Corações – https://casadaguitarra.pt/wp-content/uploads/2028_frente-scaled.jpg  

Viola Campaniça – https://casadaguitarra.pt/wp-content/uploads/20240_frente-scaled.jpg  

AS VIOLAS PORTUGUESAS: 

As principais violas portuguesas 

Viola Amarantina: também conhecia como viola de amarante ou viola de dois corações é natural 

de Amarante. Os corações em seu corpo refletem a lenda que os trovadores amarantinos falavam 

https://casadaguitarra.pt/wp-content/uploads/20060_frente-scaled.jpg
https://www.sulinformacao.pt/wp-content/uploads/2018/07/FACECO_2018_22-Custom-848x564.jpeg
https://webraga.pt/wp-content/uploads/2018/04/IMG_9713-min-1170x1755.png
https://casadaguitarra.pt/wp-content/uploads/2028_frente-scaled.jpg
https://casadaguitarra.pt/wp-content/uploads/20240_frente-scaled.jpg


 

 

de um amor de um travador não correspondido por uma mulher. O amor não correspondido fez 

com que o trovador selasse os corações de ambos no instrumento. 

Viola Braguesa: seu nome vem da cidade de origem, Braga, por isso também é conhecida como a 

Viola de Braga. A Viola Braguesa é tocada em toda província do Minho e do Douro Litoral nos 

acompanhamentos às modas. 

Viola Beiroa: também conhecida por Viola de Castelo Branco, a Viola Beiroa esteve praticamente 

extinta, tendo poucos exemplares aos dias de hoje. 

Viola Campaniça: a viola campaniça, diferente de outros cordofones portugueses, permaneceu 

apenas regionalmente no Baixo Alentejo. Sua origem está nos maneirismos barrocos e seu formato 

assemelha-se ao número oito. 

Viola Toeira: também conhecida como Viola de Arame de Coimbra, foi durante muito tempo o 

instrumento musical que mais acompanhava o Fado de Coimbra. Era usada nas serenatas e canções 

de estudantes e pela classe média alta de Coimbra. 

 

Extraído e Adaptado: https://www.portugalnummapa.com/viola-amarantina/  

                                        https://www.portugalnummapa.com/viola-braguesa/  

                                        https://www.portugalnummapa.com/viola-beiroa/  

                                       https://www.portugalnummapa.com/viola-toeira/  

                                       https://www.portugalnummapa.com/viola-campanica/  

 

(acessos em 19/05/2022) 

 

 

➢ Viola Amarantina – https://www.youtube.com/watch?v=K_FljJFxI_4&t=17s (acesso em 

18/05/2022) 

➢ Viola Braguesa - https://www.youtube.com/watch?v=Ox5uSTihrck (acesso em 19/05/2022) 

➢ Viola Beiroa – https://www.youtube.com/watch?v=UoP4Fin3voI (acesso em 18/05/2022) 

➢ Viola Campaniça – https://www.youtube.com/watch?v=TOF9CYs6mV4 (acesso em 

18/05/2002) 

➢ Viola Toeira – https://www.youtube.com/watch?v=TPSVb5s4IHA (acesso em 18/05/2022) 

https://www.portugalnummapa.com/viola-amarantina/
https://www.portugalnummapa.com/viola-braguesa/
https://www.portugalnummapa.com/viola-beiroa/
https://www.portugalnummapa.com/viola-toeira/
https://www.portugalnummapa.com/viola-campanica/
https://www.youtube.com/watch?v=K_FljJFxI_4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5uSTihrck
https://www.youtube.com/watch?v=UoP4Fin3voI
https://www.youtube.com/watch?v=TOF9CYs6mV4
https://www.youtube.com/watch?v=TPSVb5s4IHA


 

 

 

A GUITARRA PORTUGUESA:  

Não existe um consenso para a origem da Guitarra Portuguesa. Há os que defendem que sua 

origem vem da guitarra inglesa, há os que defendem que ela deriva da cítara lusitana e há também 

autores que defendem que a Guitarra Portuguesa que ele deriva do alaúde árabe. Então numa 

rápida pesquisa, você provavelmente encontraria uma ou as três defesas quanto à sua origem 

porque não documentação suficiente para uma resposta única e definitiva. Historicamente existem 

três modelos de guitarra portuguesa: a Guitarra Portuguesa do Porto, a Guitarra Portuguesa de 

Coimbra e a Guitarra Portuguesa de Lisboa. Todas possuem em comum seis ordens duplas de 

cordas metálicas. AS diferenças entre elas estão no tamanho (a do Porto é a menor e a de Coimbra 

a maior), na afinação, nas volutas do instrumento (a de Coimbra tem um motivo de forma oval, a 

lágrima, e, a de Lisboa possui uma voluta em forma de caracol e um som mais brilhante. 

                    

Guitarra do Porto https://casadaguitarra.pt/en/product/guitarra-portuguesa-artimusica-modelo-do-porto-leque-fanan/  

Guitarra de Coimbra https://casadaguitarra.pt/en/product/guitarra-portuguesa-modelo-de-coimbra-o-tempo-70731-t/  

Guitarra de Lisboa https://casadaguitarra.pt/en/product/guitarra-portuguesa-de-lisboa-70720/  

 

Extraído e adaptado:  

       

https://www.academia.edu/36122088/Guitarra_Portuguesa_PGITP_CPP_Anabela_Silva_e_Daniela_Go

dinho?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-

secondOrderCitations&from=cover_page   

                                        

 

https://casadaguitarra.pt/en/product/guitarra-portuguesa-artimusica-modelo-do-porto-leque-fanan/
https://casadaguitarra.pt/en/product/guitarra-portuguesa-modelo-de-coimbra-o-tempo-70731-t/
https://casadaguitarra.pt/en/product/guitarra-portuguesa-de-lisboa-70720/
https://www.academia.edu/36122088/Guitarra_Portuguesa_PGITP_CPP_Anabela_Silva_e_Daniela_Godinho?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page
https://www.academia.edu/36122088/Guitarra_Portuguesa_PGITP_CPP_Anabela_Silva_e_Daniela_Godinho?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page
https://www.academia.edu/36122088/Guitarra_Portuguesa_PGITP_CPP_Anabela_Silva_e_Daniela_Godinho?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page


 

 

 

  

1. Assista ao vídeo com uma escuta atenta e crítica, observando cuidadosamente o timbre da 

guitarra portuguesa. 

 

➢ Santa Morena – Jacob do Bandolim – https://www.youtube.com/watch?v=k8CEP0JFnoU 

(acesso em 18/05/2022) 

➢ Variações em Am – José Nunes – https://www.youtube.com/watch?v=mkebhDLuB1Y (acesso 

em 18/05/2022) 

 

2. Vamos uma pesquisa sobre a importância da Guitarra Portuguesa para Cultura de Portugal e 

sua ligação com o Fado, visto na ATIVIDADE anterior a esta sobre MÚSICA PORTUGUESA. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Indique três intérpretes instrumentistas de Guitarra Portuguesa reconhecidos em Portugal e 

no mundo. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=k8CEP0JFnoU
https://www.youtube.com/watch?v=mkebhDLuB1Y

