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A MÚSICA, 
por Bernardo Sassetti 
(2000)

O cinema e a música para filmes têm sido, 
para mim, uma enorme fonte de inspiração 
desde que comecei a dar os primeiros 
passos na música. Tenho boas 
recordações do primeiro ciclo de cinema 
a que assisti, promovido pela Cinemateca 
Portuguesa e dedicado a Alfred Hitchcock. 
Tinha então 12 anos e não faltei a nenhum 
dos seus filmes aí projectados, excepto 
um, Psycho, porque os meus pais 
não me deixaram! Enfim, nessas idades 
não se pode querer tudo.

Algumas das suas obras principais 
contam com a magnífica partitura de 
Bernard Herrmann, inequivocamente um 
dos grandes compositores de música 
para cinema do século XX. Foi a partir 
das suas obras que me apercebi do quão 
importante é a música em relação com 
a imagem e vice-versa, sendo, pois, uma 
referência chave na abordagem que tenho 
da composição musical.

Devo confessar que a música para 
cinema é a minha grande paixão mas 
que, durante muitos anos, esteve longe 
dos meus planos, nomeadamente quando 
decidi dedicar-me ao piano e, em 
particular, à música jazz. No entanto, em 
1995, recebi da Cinemateca Portuguesa, 
um convite para acompanhar filmes mudos, 
em improvisos de piano solo, nas sessões 
que aquela instituição dedica a esse tipo 
de cinema. Este convite e o tempo que 
dedico à composição trouxeram de novo 
o gosto que sempre tive pela imagem 
em movimento e uma enorme vontade 
de me dedicar à Sétima Arte, o que 
ultimamente tem vindo a acontecer com 
maior regularidade.

Por tudo o que acabei de referir, Maria 
do Mar representa um desafio muito 
especial e, seguramente, o mais aliciante 
do meu ainda curto percurso musical, 
nomeadamente na área da composição.

A Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e a Casa Bernardo 
Sassetti apresentam, por ocasião da data de nascimento de Bernardo 
Sassetti o filme Maria do Mar de José Leitão de Barros (1930), com 
música original de Bernardo Sassetti (versão de 2010). 

Esta iniciativa nasce do desejo da Cinemateca Portuguesa 
homenagear e honrar a memória e o trabalho do compositor, 
associando-se desde a primeira hora à entretanto criada Casa Bernardo 
Sassetti. Agradecemos a todos os que colaboraram e tornaram possível 
esta celebração, destacando: Teatro Nacional de São Carlos, Vasco 
Pearce de Azevedo, Associação Musical Ricercare, Marina Uva, Cinema 
São Jorge, Manuel Carvalho, Letras e Partituras, Fundação EDP, 
3H Comunicação e por fim Luis Gigante.

A composição da música de Maria do
Mar foi iniciada no verão de 1998. 
A minha principal preocupação foi sempre 
o respeito pela realização de Leitão 
de Barros, na criação de temas musicais 
que pudessem acompanhar o fluxo das 
imagens, algumas delas de uma beleza, 
expressão e sensibilidade como nunca 
antes vi em cinema. O conceito da 
composição assenta num conjunto 
de números que acompanham as várias 
cenas e sequências do filme. Desta forma, 
o meu objectivo foi criar umas banda 
sonora que não pretende o efeito de 
sonoplastia exagerada – em que cada 
gesto ou expressão seja uma nota ou 
acorde musical – mas sim o complemento 
da imagem com ambientes musicais que 
aquela vai sugerindo ao longo de todo 
o filme. Este é, talvez, o aspecto sobre 
o qual me debrucei com mais cuidado.

O estilo de composição parece-me difícil 
de definir com exactidão. Ainda assim, 
posso adiantar que contei com diversas 
influências, tanto da música clássica como 
de temas de raiz popular portuguesa 
e pequenas canções, muito em voga nas 
décadas de 1930/40. Aliás, quando revejo 
a cena de Maria e Manuel na fonte imagino 
sempre a voz do nosso lendário tenor, 
Tomás Alcaide.

Enfim, estes são, entre outros, os elementos
fundamentais para a elaboração da Suite
de Maria do Mar. A sua composição 
e desenvolvimento, a escolha dos 
instrumentos e respectivas orquestrações 
foram surgindo, a pouco e pouco, à medida 
que fui visionando o filme, isto é, umas 
boas dezenas de vezes!

Em tom de conclusão, gostava de 
sublinhar o amor que dedico a esta obra, 
enaltecendo o precioso empenho que 
o Dr. João Bénard da Costa e o Engº José 
Manuel Costa mostraram para levar avante 
este projecto – tão difícil em Portugal, 
onde importa promover e apoiar o 
desenvolvimento da música instrumental 
para cinema.
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SUITE 
MARIA DO MAR

Composição e arranjos: Bernardo Sassetti  |  Orquestrações: Bernardo Sassetti, 
Luís Tinoco e Vasco Pearce de Azevedo  |  Interpretação: Orquestra Sinfonietta 
de Lisboa  |  Solistas: Francisco Sassetti (piano); Filipa Pais (voz)  |  Direcção: Vasco 
Pearce de Azevedo

Alinhamento musical

1. Maria do Mar; Genérico 
(orq. B. Sassetti – V. Azevedo)
2. Prelúdio; O Mar (orq. L. Tinoco; V. Azevedo)
3. O Peru (orq. L. Tinoco; V. Azevedo)
4. O arrais Falacha (orq. L. Tinoco; V. Azevedo)
5. Simplesmente Maria (piano solo)
6. Festa em caso do arrais (orq. L. Tinoco; 
B. Sassetti; V. Azevedo)
7. Em casa da Ilhôa (piano solo)
8. O batel vai ao mar (orq. B. Sassetti)
9. Naufrágio (piano solo)
10. Destino (orq. B. Sassetti)
11. Arrependimento e morte do arrais 
(orq. V. Azevedo)
12. Nascem novas manhãs (orq. V. Azevedo)
13. Maria no campo  (orq. V. Azevedo)
14. Dança popular, Mov. I; O Mercado 
(orq. B. Sassetti)

15. As Sortes  (orq. B. Sassetti; V. Azevedo)
16. Dança popular, Mov. II; Os Rapazes 
(orq. B. Sassetti)
17. Raparigas voltam do mercado 
(orq. B. Sassetti)
18. Na praia (orq. B. Sassetti)
19. Perigo! (orq. B. Sassetti)
20. Mães rivais (orq. V. Azevedo)
21. Pataroca, a bruxa (orq. V. Azevedo)
22. Bruxarias e luta (orq. V. Azevedo)
23. Tema do arrependimento (orq. B. Sassetti) 
24. Maria agradecida (orq. B. Sassetti;
L. Tinoco)
25. Maria do Mar; Canção original* 
(orq. B. Sassetti; V. Azevedo)
26. Banda do coreto (orq. V. Azevedo) 
27. Dança popular, Mov. III; As festas 
(orq. B. Sassetti) 
28. Procissão (orq. B. Sassetti)
29. Marcha popular (orq. V. Azevedo)

30. Já não era segredo (violoncello solo)
31. Casamento no Mosteiro (orq. B. Sassetti; 
V. Azevedo)
32. Casados (orq. B. Sassetti)
33. Proscrição; Ilhôa (orq. B. Sassetti)
34. Tristeza dos dois (piano solo)
35. Maria do Mar; Canção original* [Reprise] 
(orq. B. Sassetti; V. Azevedo)
36. Cenas da vida conjugal (orq. B. Sassetti)
37. Manuel e o mar (orq. V. Azevedo)
38. Nascimento (piano solo)
39. Família (orq. B. Sassetti)
40. Criança em perigo (piano solo)
41. Pesar (orq. B. Sassetti)
42. Reconciliação e final (orq. B. Sassetti; 
V. Azevedo)

* letra de Pereira Coelho; música 
de Wenceslau Pinto; arranjo original 
de Bernardo Sassetti.
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