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O ADUFE é o verdadeiro exlibris da região da beira baixa

É tradicionalmente feito e tocado pelas mulheres: as adufeiras. É

um instrumento quadrangular que é feito a partir da pele

dos animais da região. 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 Interior.

O adufe esteve desde sempre ligado aos acontecimentos 

religiosos e às romarias.



É colocado ao pescoço e tocado como um xilofone.

Apareceu a ser tocado pelos homens da aldeia da

Lousa, perto de Castelo Branco, no século XVII,

naquela que ficou para sempre conhecida como a

“dança dos homens”.

Existe apenas um exemplar de genebres originais, que saem às ruas da Lousa no 

terceiro domingo de Maio, para celebrar a “dança dos homens". Segundo a descrição 

das gentes da aldeia “dá um som mais ou menos uniforme e marca com as bandurras 

o ritmo da contradança em que entram cadenciadamente, os moços dos pandeiros”. 

Genebres



Instrumentos que acompanham cantares e 

danças.

Tambor

Bombo e Caixa



Palheta 

É um instrumento de palheta dupla, tipo oboé. O 

tubo melódico tem cinco orifícios, e termina em 

forma de campânula. 

Flauta Travessa

A flauta travessa geralmente feita de 

cana na faixa ocidental do país no Minho, 

Estremadura e Algarve, e de sabugueiro 

no interior, nomeadamente na Beira 

Baixa. Tem seis furos além do 

insuflador.



Acordeão

Trata-se de um aerofone de palhetas livres que são 

acionadas por meio de um fole que une os dois teclados. 

O teclado da mão direita produz as notas, enquanto o 

teclado da mão esquerda produz os acordes e baixos de 

acompanhamento. 



Viola Beiroa 

Na região da Beira Baixa, somos atraídos pelo som da viola beiroa.

Não se sabe ao certo a sua data de origem, o que se sabe, é que no

século XVII ela surge a acompanhar outro instrumento,

as «genebres» nas danças tradicionais da aldeia da Lousa. Trata-

se da “dança dos homens” que tiveram origem no ano de 1640 .

Mas não é só nesta aldeia que a viola beiroa tem uma longa

tradição. Em toda a região de Castelo Branco é possível encontrar

referências a esta viola. A viola beiroa surgiu, na maior parte das

vezes, como um instrumento utilizado em festas lúdicas do tipo

serenatas, normalmente acompanhada pelo adufe ou pela

concertina.

Tem uma “cintura” estreita, a boca sempre redonda e pequena e,

muitas vezes, as cravelhas recortadas ao pormenor pelas mãos

dos pastores.



Guitarra Portuguesa 

É dedilhada por grandes mestres e amada pelos

orgulhosos da tradição. É o mais precioso

símbolo dos instrumentos tradicionais

portugueses.

De forma de pêra, tem seis ordens duplas, e é

tocado com uma técnica especial em que o

tocador usa unhas postiças para poder tirar

melhor sonoridade do instrumento.

Hoje a guitarra portuguesa continua a ser um

elemento fundamental no acompanhamento do

fado.



Rui Veloso

Amália Rodrigues

Mariza

Ana Moura

Deolinda

Xutos e Pontapés

Carminho

José  
Afonso

Carlos do 
Carmo

Músicos famosos
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CÍTARA

• É provavelmente o instrumento  
mais popular da Estónia.

Instrumento de cordas, usado 
sobretudo na música folclórica.



Fiddle

A cítara, a concertina e o acordeão, são 

muito usados para acompanhar a polca ou 

outro tipo de dança.



kannel  

Talharpa

Instrumento de 
corda friccionada

tradicional 
Pequeno instrumento de 
cordas



• Metsatöll é uma banda de folk metal  que combina canção-runo e instrumentos 

folclóricos tradicionais com metal.

O grupo Laudaukse Kääksutajad proporciona ao mundo interpretações modernas 

para antigas canções estonianas. 

.

• Outra banda que faz muito sucesso no país é a banda de New wave Agent M

A canção-runo é a típica música folclórica nacional.



A banda feminina estoniana de rock, Vanilla
Ninja, é a mais conhecida, tendo feito muito sucesso 
em diversos países da Europa, como a Alemanha, a Suíça e a 
Áustria.

A música da Estônia também é privilegiada com a 

cantora e compositora Kerli.

.
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Ligawka é um instrumento de sopro, em forma 

de chifre. É conhecido na Polónia  desde 1100

LurLigawka



SUKA

Instrumento de arco, parecido com
o  violino, que se toca na vertical, 
apoiado numa perna.

TUB MARYNA

Instrumento de arco, com forma 
triangular e que se apoia no chão.



A Sanfona

Instrumento de cordas muito 
utilizado



Um compositor famoso foi Frederic Chopin.

Foi um pianista polonês-francês radicado em França e 

compositor para piano da era romântica. É amplamente 

conhecido como um dos maiores compositores para piano e 

um dos pianistas mais importantes da história.

Na Polónia, destacam-se  as  danças tradicionais, conhecidas no  mundo 

inteiro. 

A polonesa é a mais representativa. É uma das danças mais antigas na 

Polónia e iniciou-se principalmente pela nobreza em grandes festas.



A Polônia tem uma cena musical viva e diversificada e até mesmo

os seus próprios gêneros, como a poesia cantada e o disco polo.

Inclui desde compositores famosos, até à música folclórica

tradicional ou regionalizada. Hoje, a Polônia é um dos muito

poucos países europeus onde o rock e o hip hop predominam sobre

o pop, enquanto que todos os géneros de música alternativa

encorajam desenvolvimentos futuros da música polaca.

O Przystanek Woodstoch é um dos
maiores festivais de rock ao ar livre da
Europa



Áustria
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Instrumentos característicos da 
Áustria 

-Concertina;

- Harpa;

Uma das áreas em que os austríacos mais se 
destacaram é a música. O estilo de música 
predominante é a música clássica.
A cidade de Viena historicamente sempre foi 
um dos mais importantes centros mundiais da 
inovação musical.



Akkordolia

O akkordolia é uma cítara da Alemanha e da

Áustria, que é formada por uma caixa longa, com

cordas, sendo pressionada contra o braço da

guitarra, pressionando os botões de cima.

Uma fileira de botões muda a melodia, a outra pode

mudar o acorde que apoia a melodia.



O Schrammel acordeão (Die 
Schrammelharmonika) A Steirische

Harmonika



TROMPETE CLARINETE



Compositores famosos :                                                 

Wolfgang 
Amadeus Mozart
Foi um compositor e pianista austríaco, mestre do classicismo, 

considerado um dos mais influentes e destacados da  história.Mozart mostrou uma habilidade musical

prodigiosa desde a sua infância.

Joseph Haydn
Foi um dos mais importantes compositores do 

período clássico. Personifica o chamado "classicismo 

vienense" ao lado de Wolfgang Amadeus Mozart e 

Ludwig van Beethoven. A posteridade apelidou este 

grupo como "Trindade Vienense

A obra de Mozart abrange todos os gêneros musicais do 
seu tempo

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart


Franz Schubert

Foi um compositor austríaco do fim da 

era clássica, com um estilo marcante, 

inovador e poético do romanticismo.

Johann Strauss, ( Pai )

Johann Strauss, ( Filho )

A sua peça mais famosa é provavelmente a 

Marcha Radetzky.

Johann Strauss, Jr. foi um 

compositor austríaco de música 

ligeira, particularmente a música de 

dança e operetas.

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Strauss,_Jr.&action=edit&redlink=1


Arnold Schönberg

,

Foi um compositor austríaco de música erudita e criador

do dodecafonismo, um dos mais revolucionários e

influentes estilos de composição do século XX.

A ópera é uma característica musical da Áustria, sendo

assim há grandes representantes deste estilo musical

neste país, como:

-Bernd Weiki; Amalie Materna; Selma Kurz;

A Filarmônica de Viena (em alemão, Wiener

Philharmoniker) é uma orquestra sinfónica da Áustria,

regularmente considerada umas das melhores

orquestras do mundo.



Na música popular, o ritmo mais associado à 

Áustria é a valsa.

Outra característica musical associada à Áustria é o Folclore 

Regional Tirolês. O suporte instrumental habitual é garantido pelo acordeão,

pelo clarinete e pelo trompete.



Bandas/Músicos conhecidos

Milestones - música pop

Opus - pop rock

Estatic Fear

Alguns nomes internacionalmente famosos da música popular 

austríaca são o pianista de jazz Josef Zawinul ,  o roqueiro Falco 

e o cantor Peter Alexandre.
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Kantele é um típico e antigo instrumento de cordas do folclore finlandês. Existe há  dez seculos, e está presente e com muita força neste  

país nórdico.

O kantele é uma espécie de cítara, provavelmente de origem celta, que se tornou símbolo musical da Finlândia, sendo por vezes de “ a 

harpa finlandesa".



O piano é um instrumento popular neste país.



Mandoliini

Outros  instrumentos típicos são o acordeão, o violino , a  harmónica e a mandoliini.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Mandolin1.jpg


A música da Finlândia tem influências nitidamente escandinavas.

O symphonic metal é muito popular.

Algumas bandas Finlandesas de sucesso 

HIM, Apocalyptica, Sonata Arctica, Children of Bodom, Nightwish, Korpiklaani, Stratovarius, The 

Rasmus, Poets of the Fall e Lordi entre outras.



Algumas bandas Finlandesas de sucesso são HIM, Apocalyptica, Sonata Arctica, Children of Bodom, Nightwish, 

Korpiklaani, Stratovarius, The Rasmus, Poets of the Fall e Lordi entre outras.

Na Finlândia, os  estilos como o Techno e o Trance também fazem  bastante sucesso.

https://pt.wikipedia.org/wiki/HIM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apocalyptica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sonata_Arctica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Children_of_Bodom
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nightwish
https://pt.wikipedia.org/wiki/Korpiklaani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stratovarius
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Rasmus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poets_of_the_Fall
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lordi
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GAITA-DE-FOLES
• A gaita-de-foles é um instrumento da família

dos aerofones, composta por um saco, três

longos tubos que fornecem som baixo contínuo,

um bocal, através do qual o ar do saco é

inserido e um tubo com furos (chanter), que é

onde o sinal sonoro.

A Guitarra é um instrumento de cordas que possui 

geralmente 6 a 12 cordas ao longo do instrumento, e 

tem um formato parecido com o formato de um 8

Instrumentos do reino unido



Lute guitar 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lute_guitar_(c.1800)_by_A._Barry,_London,_UK_-_MIM_PHX.jpg


Burns guitars

Faith Saturn electro-acoustic guitar

Hayman Union 

Jack

Concertina Inglesa 



COMPOSITORES NOTÁVEIS DA MÚSICA CLÁSSICA 

William Byrd

Foi considerado o maior compositor de contraponto de sua 

época na Inglaterra. Tocava órgão e virginal (instrumento 

de teclado como um pequeno órgão cujas cordas eram 

batidas por diminutas cunhas de metal), para o qual 

compôs mais de 140 peças.

Henry Pursell

Henry Purcell foi um compositor 

britânico. Apesar de uma vida 

relativamente breve, Henry Purcell 

permanece um dos mais importantes 

compositores ingleses.



Edward Elgar

Sir Edward William Elgar, 1.º Baronete, foi um

compositor inglês de música clássica. Entre as

suas composições mais conhecidas estão

trabalhos orquestrais como Enigma

Variations, as Pomp and Circumstance

Benjamin Britten

Edward Benjamin Britten, OM, Barão Britten de

Aldeburgh, foi um compositor, maestro,

violetista e pianista britânico.

Pioneiro da ópera britânica moderna.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Britten


• O REINO UNIDO É TAMBÉM A CASA DE ORQUESTRAS 

SINFÔNICAS E COROS DE RENOME MUNDIAL, TAIS 

COMO A BBC SYMPHONY ORCHESTRA E O LONDON 

SYMPHONY CHORUS. 



• THE BEATLES, NATURAIS DE LIVERPOOL, SÃO UMA DAS 

BANDAS MAIS BEM SUCEDIDAS COMERCIALMENTE E 

ACLAMADOS PELA CRÍTICA NA HISTÓRIA DA MÚSICA.

E ainda…

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_m%C3%BAsica


PINK FLOYD BLACK SABBATH QUEEN OASIS BEE GEES COLDPLAY           DEEP PURPLE

ROLLING STONES DIRE STRAIT         TEARS FOR FEARSS    THE CLASH THE VERVE DURAN DURAN

ONE DIRECTION      SEX PISTOLS IRON DAVID BOWIE                                              

DEPECHE MODE                                           ADELE AMY WINEHOUSE                                      ELTON JOHN

LED ZEPPELIN THE SMITHS                            MUSE                   ARCTIC MONKEYS GENESIS

RADIOHEAD MOTORHEAD                             THE WANTED                             MASSIVE ATTACK

BLUR, THE WHO                                    STONE ROSES          DEF LEPPARDMAIDEN

TAKE THAT                                    FLORENCE AND THE MACHINE                                                           FRANZ FERDINAND



TRABALHO REALIZADO PELOS ALUNOS 
DO CLUBE “ PEQUENOS CANTORES”, 
NO ÂMBITO DO PROJETO ERASMUS +_ 
WE ARE EUROPE


