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Carla Tomás 

Despido das cordas, o violino 
é colocado sobre um cavalete 
e iluminado. A investigadora 
calibra a máquina fotográfica, 
coloca três pequenas etiquetas 
no tampo frontal e dispara. Ale-
xandra Lauw — a engenheira 
florestal que aplica a dendro-
cronologia ao património cul-
tural − é a ‘fotógrafa’. E este é 
um dos primeiros passos que 
dá quando começa a análise 
a cada um dos instrumentos 
incluídos no estudo pioneiro 
que tem em mãos. 

É a primeira vez que a ciência 
que estuda os anéis das árvores 
no tempo é usada em Portugal 
para datar violinos e violonce-
los. A investigação incide sobre 
a coleção do Museu Nacional 
da Música, em Lisboa, onde 
Alexandra Lauw, portuguesa 
casada com um alemão, apre-
sentou ontem o estudo ao pú-
blico, a que se seguiu um recital 
com um dos instrumentos da 
coleção  “Violinos de Constru-
ção Portuguesa”, em exibição 
até 30 de abril. 

Esta mostra foi a nota inicial 
para o projeto que alia o Museu 
e o Centro de Estudos Flores-
tais do Instituto Superior de 
Agronomia. A aproximação 
entre as duas instituições foi 

A idade de um violino conta-se 
pelos anéis da madeira

CIÊNCIA

Engenheira do Centro de Estudos Florestais usa a ciência dos anéis para datar os 
instrumentos da coleção do Museu Nacional da Música. É um projeto pioneiro em Portugal

feita através da Direção-Geral 
do Património Cultural, com a 
qual Alexandra Lauw já traba-
lhava na datação de quadros, 
no âmbito da sua tese de dou-
toramento.

O primeiro instrumento da 
coleção em que pegou, e cujo 
estudo está quase completo, 
foi um violoncelo Hausz, eti-
quetado como sendo de 1750, 
uma época em que aparente-
mente não existiriam luthiers 
(construtores) a trabalhar em 
Portugal. “Concluí que as duas 
partes do violoncelo tinham 
origem na mesma árvore na-
tural da suíça e que em 1736 
esta ainda estava viva”, explica 
a investigadora. Tal constata-
ção permitiu confirmar que a 
etiqueta corresponderia à ver-
dade, já que depois de cortada a 
madeira pode ficar a descansar 
alguns anos antes de ser trans-
formada.

Trinta objetos de estudo

Nos últimos três meses, Ale-
xandra Lauw fotografou nove 
violinos e violoncelos de um 
acervo de 30 que pretende es-
tudar ao longo dos próximos 
três anos. Entre outras coisas, 
percebeu que “não é possível 
fazer estudos dendrocronoló-
gicos a todos os instrumentos, 
porque nem todas as madeiras 
o permitem”. Por exemplo, as 
madeiras de zonas ripículas 
(junto a rios ou ribeiras) ou as 
árvores de fruto “não permi-
tem aplicar a dendrocronolo-
gia porque o seu crescimento 
é muito afetado por fatores 
ambientais e pela intervenção 
humana”.

Os violinos e violoncelos são 
na sua maioria concebidos a 
partir de madeiras nobres de 
árvores resinosas do Centro, 
Leste e Norte da Europa, como 

as Piceas ou abetos-falsos (das 
mais antigas espécies arbóreas 
do mundo). Nestas madeiras, 
encontram-se anéis normal-
mente estreitos, o que permite 
“calcular melhor a idade da 
madeira”.

A investigadora, que desen-
volveu esta técnica após uma 
formação na Eslovénia em 
2015, pega nas imagens cap-
tadas e insere-as num progra-
ma informático especial que 
as analisa. “Depois pergun-
tamos ao computador onde é 
que aquela curva se enquadra 
na curva de 400 ou 500 anos, 
por exemplo” e chega-se a uma 
data sobre a longevidade da 
árvore em causa, explica a in-
vestigadora.

As madeiras dos violinos e 
violoncelos de fabrico portu-
guês “são todas importadas, o 
que torna muito importante 
para o estudo perceber como 
funcionava  o comércio em Por-
tugal nos séculos XVII e XVIII”,  
conta a engenheira florestal. 
Horas a investigar documentos 
na Torre do Tombo e a troca de 
informação com colegas de ou-
tras áreas, sejam historiadores, 
arqueólogos, conservadores de 
arte ou músicos, também são 
relevantes para o processo.

A possibilidade de datar e 
esclarecer muitas dúvidas em 
relação às peças da coleção dei-
xou a diretora do Museu, Graça 
Mendes Pinto, e a comissária 
da exposição, Helena Miranda, 
“muito entusiasmadas”, já que 
a investigação permite definir 
a origem e a história de cada 
um dos violinos e violoncelos. 
Mas datar cada um destes ins-
trumentos “é complexo”, lem-
bra Helena Miranda, uma vez 
que alguns deles, sendo rea-
bilitados ao longo do tempo, 
“podem conter peças de dife-
rentes construtores e datas, o 

Alexandra Lauw fotografa um violino 
acabado de desmontar pela 

conservadora Helena Miranda  
FOTO JOSÉ CARIA

que causa mistérios”. Quando 
a história de cada um destes 
instrumentos estiver concluída, 
mais informação será disponi-
bilizada ao público.

“Esta parceria foi uma sorte 
e aqui não há negócio nenhum, 
mas sim amor à arte”, subli-
nha Helena Pereira, diretora 
do Centro de Estudos Flores-
tais e orientadora de Alexandra 
Lauw. O laboratório de dendro-
cronologia do centro começou 
a ser montado há cerca de dez 
anos,  mas, até há perto de dois 
anos, dedicava-se sobretudo a 
estudar a influência das secas, 
dos incêndios ou das alterações 
climáticas no crescimento das 
árvores. A aplicação desta ciên-
cia aos objetos arqueológicos 
ou artísticos como os quadros 
do Museu de Arte Antiga é  
mais recente. E os instrumen-
tos musicais só lá entraram no 
último ano, com o projeto de 
doutoramento de Alexandra 
Lauw, que conta com uma bol-
sa da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT). 

“Precisamos de ter projetos 
financiados externamente, 
o que depende de concursos 
muito competitivos”, afirma 
Helena Almeida, mostrando-se 
“preocupada” com a sustenta-
bilidade do projeto que quer 
continuar a desenvolver.

Alexandra Lauw também 
gostaria de “alargar o estudo a 
todos os instrumentos do Mu-
seu e aos que existem noutras 
instituições espalhadas pelo 
país”, o que poderá aconte-
cer se houver um pós-doc ou 
o apoio de algum mecenas. 
Mas antes disso, a investiga-
dora quer acabar de estudar 
o violoncelo Stradivarius, com 
a assinatura do mestre italia-
no Antonio Stradivari, que é a 
“joia da coroa” do Museu.
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CURIOSIDADES

^^ ^A^dendrocronologia,^^
ciência^que^estuda^a^idade^^
da^madeira^com^base^^
no^padrão^dos^seus^anéis,^^
foi^inventada^formalmente^
no^início^do^século^XX^pelo^
astrónomo^norte-americano^
Andrew^Ellicott^Douglass.^
Mas^já^Leonardo^Da^Vinci,^^
no^século^XVI,^escrevera^
sobre^como^os^anéis^^
das^árvores^determinavam^^
a^sua^idade^

^^ Este^método^é^aplicado^^
há^muito^para^datar^
instrumentos^musicais^
noutros^países.^Em^Portugal^
está^a^dar^os^primeiros^
passos

^^ O^tríptico^de^Bosch^^
“As^tentações^de^Santo^
Antão”,^da^coleção^do^Museu^
Nacional^de^Arte^Antiga,^^
foi^alvo^de^análise^
dendrocronológica^^
por^um^investigador^alemão

^^ ^O^recital^que^se^seguiu^^
à^apresentação^do^estudo^^
de^Alexandra^Lauw,^^
no^Museu^da^Música^^
foi^interpretado^^
pela^violinista^polaca,^
Veronika^Schreiber,^^
que^usou^um^violino^^
de^Joaquim^José^Galrão,^
de^1794
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