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A apresentao pblica, na Sala do Captulo, do esplio de Francisco de
Lacerda (1869-1934), um dos mais notveis e reconhecidos maestros e compositores portugueses de todos os tempos, constitui o principal mote da
exposio Francisco de Lacerda: os Legados do Maestro, realizada
no mbito de um projeto mais vasto, apoiado pela Fundao Calouste
Gulbenkian, de salvaguarda e divulgao deste acervo documental.
Obras originais do compositor, instrumentos musicais, correspondncia
com figuras ilustres, canes populares das mais diversas regies do
pas do a conhecer a personalidade singular e multifacetada do ilustre
jorgense, que foi tambm musiclogo, folclorista, conferencista, ilustrador e poeta.
Propem-se, assim, atravs desta exposio, as vias para a sua descoberta
e para nos aproximarmos dos seus universos de vida e de criao.

Cartaz de concerto da Association des
Concerts Historiques de Nantes dirigido
por Francisco de Lacerda e com a
participao de Mellot-Joubert
1907-XII-18
MAHFL9619

Zara (Epitaphio para uma creana),
Antero do Quental (1880)
1900

Piano de meia cauda e banco
Madeira, metal, marfim e palhinha
1846

Partitura manuscrita com ilustrao
musical de Francisco de Lacerda
MAHFL6811

Pertenceram ao Maestro Francisco
de Lacerda
MAHR1994202 / 203
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Cartaz anunciando uma srie de
concertos dirigidos por Francisco de
Lacerda no Casino de La Baule
1904
MAHFL9617

Medalha da Sociedade Portugueza
da Cruz Vermelha por Louvor Merecido
Sc. XX
Pertenceu ao Maestro Francisco
de Lacerda
MAHR1993498

Alegoria do canto e da msica
F. Carli
Gesso e madeira
Sc. XIX (?)
Pertenceu ao Maestro Francisco
de Lacerda
MAHR201247
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Francisco de Lacerda (1869-1934)
Francisco Incio da Silveira de Sousa Pereira Forjaz de Lacerda
nasce a 11 de Maio de 1869, na freguesia da Ribeira Seca, ilha de
S. Jorge, nos Aores.

provisrio do Conservatrio e, em 1893, professor efetivo do mesmo,
aps prestar provas e tendo como concorrentes Francisco Bahia e
Eugnio Cndido da Costa.

Descendente de uma famlia fidalga em que se contam vrias geraes
de msicos amadores, desde muito cedo revela admirvel tendncia
para esta arte, tendo recebido de seu pai, Joo Caetano Pereira de Sousa
e Lacerda, as suas primeiras lies de msica e piano com apenas 4 anos.

O ano de 1895 marca o incio da internacionalizao de Francisco de
Lacerda.  neste ano que parte para Paris como bolseiro da Coroa,
tendo sido candidato nico naquela que foi a primeira bolsa oficial
de msica em Portugal. Frequenta primeiramente o Conservatrio
(onde estuda Harmonia com mile Pessard, Histria da Msica com
Bourgault-Ducoudray, Contraponto com Libert, Composio e rgo
com Widor, etc.) e depois a recm-formada Schola Cantorum.
Nesta ltima, continua os seus estudos de rgo com Guilmant, de
Composio e Direo de Orquestra com Vincent dIndy e de Msica
Antiga com Charles Bordes. De referir que, j nesta altura, Vincent
dIndy o escolhe para seu substituto na classe de orquestra, ao descobrir no discpulo excecionais qualidades de maestro. Neste perodo,
 influenciado pela escola francesa de Csar Franck, Vincent dIndy,
Gabriel Faur, Maurice Ravel, Francis Poulenc e Paul Dukas, o que
se viria a refletir notoriamente nas suas composies, bem como no
seu estilo de direo musical.Em 1899, participa nas comemoraes do
Centenrio do Nascimento de Almeida Garret com a Cano do Bero,
composta num ritmo popular dos Aores.

Em 1886, parte para a ilha Terceira onde frequenta o curso geral
do Liceu de Angra do Herosmo e, tambm nesta altura, compe
uma das suas primeiras obras, a mazurka Uma Garrafa de Cerveja
dedicada ao seu amigo Luiz da Costa.
Uma vez terminado o liceu, parte para o Porto, preparando-se para
ingressar na Escola Mdica e continuando, ao mesmo tempo, a estudar
piano com Antnio Maria Soller e a frequentar Belas Artes.
Contudo, a paixo pela msica  mais forte e faz com que abandone
o estudo da medicina.
Estabelece-se em Lisboa e inscreve-se no Conservatrio Real, recebendo os ensinamentos de Jos Antnio Vieira, Freitas Gazul,
Frederico Guimares, entre outros. Termina o curso geral de piano,
em 1890, com distino tornando-se, no ano seguinte, professor

Depois de uma estada nos Aores (nos primeiros meses do ano), em
que realiza algumas recolhas de folclore, regressa a Frana em 1900.
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Medalha comemorativa
da Exposio Universal de Paris
Personalizada com o nome
de Francisco de Lacerda
Bronze
1900
MAHR1993501

Guitarra
Madeira e metal
Sc. XIX
Pertenceu ao Maestro
Francisco de Lacerda
MAHR1993982

Francisco de Lacerda
Fotografia datada e assinada com
dedicatria Aos Paes Luiza
e Antnio
Marselha, Maio de 1913
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Sendo nomeado membro do jri da Exposio Universal de Paris, integra a Comisso Portuguesa da mesma, cooperando com Ressano
Garcia e Antnio Arroio.  tambm nesta altura que, influenciado
por Vincent dIndy, faz a sua primeira apario pblica como chefe
de orquestra, tendo granjeado grande sucesso e passado a prestar
valiosas colaboraes na srie de concertos histricos promovida
pela Schola Cantorum, nos quais se ouviam obras como o Ballet
Comique de la Royne e O Orfeo de Monteverdi. Empreende, entretanto uma viagem que inclui a Alemanha, assistindo aos festivais
de Bayreuth e recebendo lies de Arthur Nikisch e Hans Richter.
Em 1904, o jri de um concurso institudo pela Revue Musical atribui-lhe o primeiro prmio pela sua obra Danse du Voile e, ainda
neste mesmo ano, assume a direo dos Concertos do Casino de La
Baule (Frana). No ano seguinte,  agraciado com a Ordre National
de la Lgion d'Honneur (Ordem Nacional da Legio de Honra) e
funda a Association des Concerts Historiques de Nantes, que dirige
at 1908, altura em que passa a dirigir os concertos do Kursaal de
Montreux. Devem-se a ele, neste perodo, muitas apresentaes de
obras de autores at ento pouco conhecidos, tais como Alexandre
Borodine, Petrovich Mussorgsky, Gabriel Faur, Ernest Chausson e
Claude Debussy.

67

ao deflagrar da guerra), dedicando-se ao estudo do folclore, 
composio e  participao musical na liturgia local. Ainda em 1913,
de novo por motivos de sade, ter recusado um convite para dirigir a orquestra dos Ballets Russes de Diaghilev numa digresso aos
Estados Unidos da Amrica. Na ilha de S. Jorge, , em 1920, condecorado
com a Medalha de Servios Distintos da Cruz Vermelha pelos servios
prestados aos epidemiados (...) na grippe pneumonica de 1918.
De regresso a Lisboa, funda, em 1922, Uma Hora de Arte dedicada
aos operrios. No ano seguinte, em colaborao com Afonso Lopes
Vieira, Malheiro Dias, Raul Lino, entre outros, cria a associao
Pr-Arte. Ainda neste ano, funda a Filarmonia de Lisboa que se
apresenta em concertos, tanto em Lisboa como no Porto. Porm,
a Filarmonia teria uma existncia passageira, que nem o apoio dos
grandes vultos da poca conseguiu salvar.
No satisfeito com o sucedido em Portugal, regressa a Frana, empreendendo uma carreira de chefe de orquestra que o leva a Paris,
Marselha, Nantes, Toulouse e Angers.

Entretanto, em 1910,  nomeado, por D. Manuel II, Oficial da Ordem
de Santiago. Na temporada de 1912-1913, vai reger os Grands Concerts
Classiques de la Association Artistique de Marseille.

Entre 1925 e 1928, volta a dirigir, com enorme sucesso, os Grands
Concerts Classiques de Marseille, dirigindo ento obras como a
Paixo Segundo So Joo e a Paixo Segundo So Mateus de
Bach, Missa Solene de Beethoven, Um Requiem Alemo de Brahms,
Parsifal de Richard Wagner, La Vida Breve de Manuel de Falla y
Matheu, La Demoiselle lue de Debussy, entre muitas outras.

Razes de sade e a morte de seu pai, em 1913, fazem-no regressar
aos Aores, onde permanece durante oito anos (tambm devido

Devido a motivos de sade, v-se impedido de reger, regressando a
Portugal em 1928, abandonando assim a sua carreira internacional.
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Francisco de Lacerda ao piano
na sua residncia em Paris
1895
Marcel Dupr (1886-1971)
Fotografia datada e assinada com
dedicatria a Francisco de Lacerda
12-03-1927
Diapaso
Madeira e metal
Sc. XIX
Pertenceu ao Maestro
Francisco de Lacerda
MAHR199398
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Nesta altura, estabelece-se em Lisboa, organiza as iniciativas musicais integradas na representao portuguesa na Exposio Ibero-Americana de Sevilha (1929) e dedica-se  composio, ao estudo
do folclore e da msica antiga portuguesa, realizando diversas
conferncias.
Em busca de uma cura para a sua doena (tuberculose pulmonar),
passa uma temporada na Madeira, onde preside  Comisso das
Festas da Cidade do Funchal, em 1932, e realiza recolhas abundantes
de msica tradicional.

Desenho de espigas de trigo, a tinta
da china, da autoria de Francisco de
Lacerda, para os programas musicais de
Uma Hora de Arte
192(?)
MAHFL9606

Vem a falecer em Lisboa, vtima de doena prolongada, a 18 de Julho
de 1934.
Francisco de Lacerda deixa um legado muito variado, em que se
incluem os quadros sinfnicos Almourol e Alccer, msica de cena
para A Intrusa de Maeterlinck, msica de bailado, peas para
rgo, piano, guitarra, trios e quartetos de cordas. Sem esquecer
as Trint-six Histoires pour amuser les Enfants dun Artiste e as
admirveis Trovas para canto e piano, uma criao de 36 pequenas
peas originais que buscam refletir a linguagem popular portuguesa
e aoriana. De mencionar, ainda, a publicao pstuma do Cancioneiro
Musical Portugus, resultado das suas recolhas pelo pas.
Fruto da sua slida formao acadmica e do meio cultural em que
prosperou profissionalmente, a obra de Lacerda  marcada por um
cunho pessoal e original que o torna num precursor da introduo
do impressionismo em Portugal e num smbolo do nacionalismo
musical europeu dos finais do sculo XIX e princpios do sculo XX.
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Flauta
Madeira e metal
Sc. XIX
Pertenceu ao Maestro
Francisco de Lacerda
MAHR1993986

Baixo-relevo de Mozart
Gesso
Sc. XIX / XX
Pertenceu ao Maestro
Francisco de Lacerda
MAHR19931005

Francisco de Lacerda e Arminda Correia
Concerto integrado na Exposio
Ibero-Americana de Sevilha
1929

Francisco de Lacerda
Montreux
1908
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Francisco de Lacerda
Marselha, Dezembro de 1927

