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Album de Luís cangueiro conrq hisróriq
dos lnslrumenlos de lttlúsicq ltlecônicq

a sequência das várias exposições levadas a efeito pelo autor
e proprietário de um apreciável
acerco de instrumentos de música mecânica, a ultima das quais tennia dorningo no Convento dos Capuchos, acaba de
ser editado pela Quinta do Rei - Lazer e
Cultura - um álburn com mo mesmo titulo sobre a colecção de Luís Canqueiro.
A obra deste coleccionador residente
no concelho de Almada, profusamente
ilustrada com fotos de todas as peças
que integram a referida colecção, obtidas por Luís Azevedo, Paulo Nunes e
Acácio Soares. constilui urn precioso
documento iconográfico sobre a evolução da reprodução mecânica e o quão
importante ela

foi na

divulgação

e

fruição da música, em especial, na sua
acessibilidade a todos os extractos sociais.

Acompanhada de um CD com 50 temas musicais tocados pelos diferentes
instrumentos descritos ao longo das cerca de 130 páginas de que se constitui o
aludido álbum a publicação deste volume (apoiada por várias entidades, entre
elas, a Câmara Municipal), assume uma
inequívoca relevância didacta. não surpreendendo assim, que venha como

ximar-se da imortalidade, tentar materializar o que é imaterial e etério, corno a
música.>r

merece - a ser objecto do interesse, não
apenas dos estudiosos da matéria, mas,
sobretudo, da própria comunidade escolar.
Segundo Amadeu Ferreira, no decurso da sessão de apresentação da obra, <o

título do livro Instrumentos de Música
Mecânica, remete-nos para um mundo
que já não é o nosso, mas ajuda a recriar e a reviver. Embora esteja particularmente presente o século XIX, nele pulsa
o sonho que foi o dos homens em todas
as épocas: pe[nanecer no futuro, apro-

Por isso, afirmou ainda o orador. <este trabalho começa por nos introduzir à
história da música mecânica, dela fazendo ressaltar os nomes mais relevantcs. os países. a descoberta e sucessào
de processos e o impacto social>, para
adiantar noutro passo da sua alocução
que (estes instrumentos pontificaram
em salòes, reuniões sociais e desempenharam um grande papel, divertindo,
aproximando pessoas, fazendo-nos subir mais uns degraus na escala da evolução humana>.
Finalmente. refira-se que a mencionada obra, ora dada à estampa, a par de
apresentar com grande rigor e cuidado a
valiosa colecção do autor, concretiza
um antigo sonho de Luís Cangueiro. estando em perspectiva a realização de um
outro ainda mais ousado, tal é a criação
de Um Museu de Música Mecânica,
cujo projecto é da autoria de José Luís
Amaro, arquitecto almadense, ligado à

Associação dos Artistas Plásticos de
Almada e cuja sede ficará no Concelho
de Palmela.
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