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Serenata, Opera em Portugal, João de Sousa Carvalho, D. Maria 
I, Dramma per musica 
	

resumo 
 
 

O presente trabalho pretende caracterizar e aprofundar o 
conhecimento sobre a tradição da serenata de corte no tempo de 
D. Maria I através da análise dos respectivos textos musicais, 
dos libretos e da restante documentação onde se pode encontrar 
evidências da prática performativa deste repertório. Tendo sido 
João de Sousa Carvalho o compositor preferido da corte na 
realização deste tipo de música dramática, o seu legado serve 
como ponto de partida e referência principal neste estudo. É 
também analisada em detalhe uma das suas serenatas que foi, 
de resto, executada e gravada modernamente como parte 
integrante deste estudo, revelando todo o processo através do 
qual a informação de prática performativa histórica foi, num 
primeiro momento, compilada, reflectida e assimilada, para ser 
depois criativamente aplicada na respectiva performance. 
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abstract 
 

This study aims to characterize and provide further insight into 
the tradition of court Serenata in the time of queen Maria I by 
analyzing the musical texts, the librettos and other 
documentation where evidence of the performance practice of 
this repertoire can be found. João de Sousa Carvalho was the 
court's favourite composer in creating this type of musical 
dram, therefore his legacy serves as a starting point and main 
reference to this study. One of his serenatas is analized in 
detail and was performed and recorded as part of this 
investigation, revealing the process by which the perfoming 
practice information was, first, compiled, reflected upon and 
assimilated, to be creatively applied afterwards to its 
performance. 
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Introdução 
	

A	motivação	para	esta	pesquisa	surge	do	interesse	por	repertório	setecentista	inédito	

nos	dias	hoje,	o	que	para	um	intérprete	de	música	antiga,	como	é	o	seu	autor,	tem	uma	

importância	fundamental	a	nível	profissional	e	artístico.	Surge	também	da	convicção	

de	 que	 há	 ainda	 muitos	 textos	 musicais	 por	 conhecer,	 de	 facto,	 e	 para	 o	 qual	 é	

portanto	 necessária	 uma	 reflexão	 específica	 no	 sentido	 de	 os	 compreender	

artisticamente,	criando	uma	percepção	estética	que	permita	uma	recriação	moderna	

de	modo	a	fazer-lhes	a	devida	justiça.	

Portugal	 no	 sec.	 XVIII	 foi	 palco	 de	 monumentais	 construções	 e	 criações	 artísticas,	

algumas	das	quais	ainda	hoje	são	importantes	símbolos	da	 identidade	nacional.	Este	

fenómeno,	para	o	qual	a	prosperidade	mineira	no	Brasil	 foi	 factor	 fundamental,	não	

aconteceu	 apenas	 na	 arquitetura	 e	 grandes	 obras	 públicas.	 Reflectiu-se	 também	em	

outras	áreas,	na	medida	em	que	os	vários	monarcas	deste	período	cultivaram	o	gosto	

pelas	artes	em	geral	e,	com	diferentes	padrões,	foram	ao	longo	do	século	importando	e	

contratando	 uma	 elite	 de	 arquitetos,	 pintores,	 dançarinos,	músicos	 e	 compositores.	

Estes	 últimos	 deixaram	 um	 espólio	 de	 partituras	 que	 estão	 na	 sua	 grande	maioria	

gritantemente	 silenciadas,	 quando	 comparadas	 com	 a	 visibilidade	 que	 algumas	 das	

restantes	disciplinas	artísticas	mais	facilmente	conseguem	obter.	

As	 iniciativas	de	 importação	de	músicos	 italianos	e	de	criação	do	Real	Seminário	da	

Patriarcal	para	formação	de	músicos	portugueses	iniciadas	por	D.	João	V,	bem	como	o	

envio	de	bolseiros	para	Roma	por	este	monarca,	e	depois	para	Nápoles	no	reinado	de	

D.	 José	 I	 foram	 os	 alicerces	 de	 uma	 classe	 profissional	 que	 no	 tempo	 de	D.	Maria	 I	

tinha	todos	os	meios	para	atingir	um	alto	nível	de	produção	artística	a	nível	musical.	

Esta	 é	 uma	 das	 razões	 pelas	 quais	 é	 um	 português,	 João	 de	 Sousa	 Carvalho1,	 a	

converter-se	no	 compositor	preferido	no	âmbito	da	 corte	no	 tempo	desta	 soberana,	

lugar	que	nos	reinados	anteriores	tinha	sido	ocupado	pelos	italianos	Jommelli,	Perez	e	

Scarlatti.	Nesta	qualidade	ele	 assumiu	durante	o	 reinado	de	D.	Maria	 I	 os	 cargos	de	

Compositor	da	Real	Câmara,	Mestre	de	Música	de	suas	Altezas	reais	e	professores	do	

																																																								
1  na restante dissertação será utilizada a sigla "JSC" para referir o referido compositor 
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Real	Seminário	de	Música	da	Patriarcal.	O	 seu	espólio	 inclui	4	óperas,	10	 serenatas,	

três	hinos,	sete	missas	um	motete	e	quatro	salmos2.	

O	 teatro	 musical	 é	 o	 género	 sobre	 o	 qual	 se	 encontra	 actualmente	 acessível	 uma	

quantidade	de	partituras	muito	significativa,	das	quais	a	grande	maioria	se	encontra	

ainda	por	realizar	nos	dias	de	hoje.	Tratam-se	de	partituras	que	pertenciam	à	família	

real	e	que	por	essa	razão	se	conservaram	melhor	em	arquivos	e	bibliotecas.	O	mesmo	

não	 se	 pode	 dizer	 do	 repertório	 instrumental,	 do	 qual	 infelizmente	 se	 conseguem	

encontrar	muito	menos	partituras	em	relação	ao	que	se	sabe	que	se	realizou.		

A	serenata	de	corte	é	um	género	musical	cuja	definição	não	é	imediata	e	quer	se	lhe	

atribuam	mais	características	de	oratória	ou	de	ópera	corre-se	o	risco	de	acabar	com	

uma	 visão	 limitada	 e	 incompleta	 do	 objecto	 que	 se	 quer	 definir.	 Conforme	 se	 vai	

perceber	 ao	 longo	 deste	 trabalho	 o	 reflorescimento	 da	 utilização	 do	 termo	 nos	

primeiros	 anos	 do	 reinado	 de	 D.	 Maria	 I	 foi	 um	 fenómeno	 com	 características	

particulares.	Para	o	compreender	é	necessária	uma	reflexão	e	contextualização	sobre	

os	respectivos	textos	literários	e	musicais.	

Dados	biográficos	dos	compositores,	listas	de	repertório	e	de	intérpretes	foram	já	na	

sua	grande	maioria	elencados	e	pesquisados,	existindo	já	um	extenso	trabalho	sem	o	

qual	a	presente	pesquisa	seria	impossível,	mas	sobre	o	qual	é	difícil,	acrescentar	algo	

que	seja	inédito	ou	de	facto	relevante.	O	mesmo	não	se	pode	dizer	dos	textos	musicais,	

os	quais	estão	na	sua	grande	maioria	por	estudar,	e	é	nessa	vertente	que	este	trabalho	

se	 insere	em	três	 linhas	de	pesquisa	base:	a	análise	dos	 textos	musicais,	a	 recolha	e	

análise	 de	 fontes	 com	 evidências	 de	 prática	 performativa	 e	 a	 respectiva	 aplicação	

prática	na	criação	actual	de	objectos	artísticos	tais	como	concertos	e	gravações.		

No	 percurso	 que	 levou	 a	 esta	 dissertação	 houve	 uma	 fase	 importante	 de	

experimentação	 e	 estabelecimento	 de	 estratégias	metodológicas,	 nomeadamente	 na	

forma	de	apresentação	de	dados	de	análise	dos	 textos	musicais.	A	 tese	de	mestrado	

anteriormente	 realizada3,	 a	 respectiva	 transcrição	 da	 partitura	 e	 a	 realização	 dos	

																																																								
2 esta listagem pode não estar completa devido à problemática da identificação dos vários 
compositores com apelido de "Sousa" nor arquivos de música religiosa. Essa questão será 
abordada no capítulo 3. 

3 CASTRO, P. (2008). A Serenata "L'angelica"de Joa ̃o de Sousa Carvalho (1745-c1800): uma 
reflexa ̃o performativa (Dissertação de Mestrado), Universidade Nova de Lisboa, Lisboa 
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vários	concertos	com	este	repertório	antecederam	esta	dissertação,	tendo-se	tornado	

também	 elementos	 fundamentais	 sem	 os	 quais	 o	 actual	 trabalho	 não	 teria	 sido	

possível.	

O	 	 Capítulo	 1	 traça	 uma	 caracterização	 da	 vida	musical	 no	meio	 cortês	 da	 casa	 de	

Bragança	com	um	foco	particular	nas	obras	de	música	teatral,	analisando	as	mudanças	

de	hábitos	principais	entre	os	principais	soberanos	setecentistas.	O	Capítulo	seguinte	

identifica	 a	 origem	 da	 tradição	 nacional	 da	 realização	 de	 serenatas	 de	 corte	 em	

Portugal,	 analisando	 as	 diferentes	 ocorrências	 e	 hábitos	 ao	 longo	 do	 sec.	 XVIII.	 Faz	

também	 uma	 recensão	 sobre	 as	 várias	 prespectivas	 actuais	 e	 contemporâneas	 em	

relação	à	respectiva	definição	de	género	musical.	

Após	 uma	 nota	 biográfica	 do	 compositor	 principal	 deste	 estudo	 no	 Capítulo	 3	 é	

realizada	no	Capítulo	4	uma	observação	e	análise	dos	textos	literários	e	musicais	das	

obras	compostas	por	JSC	ao	serviço	de	D.	Maria	I,	no	qual	após	uma	perspectiva	geral	

sobre	estas	10	peças	é	apresentada	uma	análise	mais	detalhada	de	uma	selecção	de	

árias,	 aberturas,	 recitativos	 e	 outros	 números	 musicais	 respectivos.	 O	 Capítulo	

seguinte	 realiza	 o	 mesmo	 procedimento	 com	 três	 obras	 de	 compositores	

contemporâneos	 e	 do	 mesmo	 meio	 artístico,	 de	 forma	 a	 contextualizar	 melhor	 os	

resultados	 do	 Capítulo	 anterior	 e	 observar	 como	 são	 identificáveis	 diferenças	

significativas	de	estilo	de	composição	nos	diferentes	compositores	do	mesmo	meio.	

O	 Capítulo	 6	 consiste	 em	 mais	 uma	 observação,	 desta	 vez	 relativa	 ao	 conjunto	 de	

obras	de	teatro	musical	realizadas	por	ocasião	da	troca	das	princesas	de	1785,	evento	

político	que	motivou	um	investimento	muito	significativo	na	produção	artística	local.	

A	respectiva	análise	permite	uma	visão	transversal	sobre	a	função	deste	repertório	e	

contribui	 significativamente	 para	 a	 distinção	 e	 definição	 do	 género	 da	 serenata	 de	

corte	 neste	 período.	 Permite	 também	 ter	 uma	 visão	 sobre	 a	 actividade	 de	 JSC	 em	

relação	aos	restantes	compositores	do	meio	e	as	diferentes	formas	encontradas	para	

criar	objectos	artísticos	que	celebraram	a	ocasião.	

O	Capítulo	7	faz	uma	recensão	da	informação	existente	sobre	prática	performativa	no	

sec.	 XVIII	 em	 Portugal,	 tomando	 como	 ponto	 de	 partida	 os	 tratados	 nacionais	 e	

completando	 e	 contextualizando	 a	 informação	 com	 outras	 fontes.	 Realiza	 também	

uma	reflexão	sobre	a	respectiva	aplicação	prática	nos	textos	musicais	das	serenatas	de	
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corte	 de	 JSC,	 referindo	 exemplos	 concretos	 das	 opções	 interpretativas	 tomadas	 na	

realização	da	gravação	que	 resultou	deste	 trabalho	e	que	 faz	parte	 integrante	desta	

dissertação.	
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1 Retrato da vida musical na corte lisboeta na segunda metade 
de sec XVIII 

	

Imagem	1,	detalhe	do	tecto	da	sala	das	talhas	do	palácio	de	Queluz	onde	se	presumem	estar	retratadas	ao	
centro	D.	Maria		Ana	Francisca	Josefa	(1736	-	1813)	e	Maria	Francisca	Doroteia	(1739	-	1771)	segurando	
uma	partitura,	foto	do	autor	 	

“No	 royal	 house	 in	 Europe	was	 then	 so	musical	 as	 that	 of	 Portugal”,	 	 declarava	 em	

1772	Wraxall		no	seu	“Historical	Memoirs	of	my	own	time"	4,	argumentando	saber	que	

D.	 José	 “himself	 performed	 with	 considerable	 execution	 on	 the	 violin;	 and	 three	

princesses	 his	 daughters,	 all	 were	 proficients	 in	 a	 greater	 or	 in	 a	 less	 degree,	 on	

different	instruments”.	Esta	descrição	encontra-se	de	certa	forma	reflectida	no	painel	

do	 tecto	 na	 sala	 das	 talhas	 do	 palácio	 de	 Queluz	 que	 contém	 representados	 vários	

elementos	da	 família	real,	com	algumas	das	princesas	segurando	partituras	como	se	

estivessem	 a	 cantar.	 É	 difícil	 atribuir	 com	 segurança	 um	 nome	 a	 cada	 um	 dos	

personagens	representados,	não	ajudando	o	facto	de	este	fresco	ser	uma	reprodução	

recriada	 no	 início	 do	 sec.	 XX	 após	 o	 incendio	 que	 destruiu	 as	 pinturas	 originais5.	

																																																								
4 WRAXALL, N. W. (1815). Historical memoirs of my own time. T. Cadell and W. Davies, 
Londres, p. 12 

5 FERRO, M. I. d. F. S. (2000). O Pavilhão Robillion do Palácio Nacional de Queluz: História, 
Arte, Construção e Restauro (1758 - 1940) (Dissertação de Mestrado), Universidade de 
Lisboa, Lisboa 
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Gallasch	 Hall	 considera6	que	 o	 maestro	 que	 dirige	 com	 um	 rolo	 de	 papel	 na	 mão	

direita	toda	a	família	real	e	tem	os	louros	a	decorar	os	cabelos	é	D.	Pedro	III,	chefe	da	

sereníssima	Casa	do	Infantado	(Imagem	2),	presumindo-se	que	à	sua	esquerda	estará	

representada	D.	Maria	 I.	Neste	 caso	o	 casal	que	está	defronte	deste	e	que	olha	para	

uma	 mesma	 partitura	 seriam	 D.	 José	 I	 e	 D.	 Mariana	 Vitória	 ladeados	 à	 direita	

presumivelmente	pela	filha	mais	nova,	D.	Maria	Francisca	Benedita	(Imagem	3).	

	

Imagem	2,	detalhe	do	tecto	da	sala	das	talhas	do	palácio	de	Queluz	onde	se	presume	estar	retratado	D.	
Pedro	III	dirigindo	com	um	rolo	de	papel,	estando	a	futura	D.	Maria	I	à	sua	esquerda,	foto	do	autor.	

	
Beirão	considera7	que	as	rainhas	Maria	Ana	de	Áustria	(1683-1754)	e	Mariana	Vitória	

(1718-1781)	 mantiveram	 uma	 verdadeira	 academia	 de	 belas	 artes	 na	 corte	 ao	

promover	 a	 formação	 artística	 das	 princesas	 e	 infantas	 a	 um	 elevado	 nível,	 à	

semelhança	 do	 que	 se	 passava	 nas	 principais	 cortes	 europeias.	 O	 gosto	musical	 era	

portanto	 cultivado	desde	 tenra	 idade	e	os	herdeiros	do	 trono	e	 seus	 irmãos	 tinham	

desde	cedo	um	professor	de	música	particular	escolhido	entre	os	mais	conceituados	

no	 círculo	 da	 corte.	 Tal	 como	Maria	 Bárbara	 teve	 lições	 de	 Scarlatti,	 D.	Maria	 I	 em	
																																																								
6 HALL, A. G. (2012). A cenografia e a ópera em portugal no século XVIII: os teatros régios: 1750-
1793 (Dissertação de Doutoramento), Universidade de Évora, Évora, p. 211 

7 BEIRÃO, C. (1944). D. Maria I, 1777-1792: subsidios para a revisão da história do seu reinado. 
Emprêsa nacional de publicidade, Lisboa, p. 66 
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criança	 teve	 como	mestre	de	música	David	Perez.	Teve	 também	aulas	de	desenho	e	

pintura	com	os	mestres	Domingos	e	José	da	Rosa	e	Domingos	António	Sequeira8.	

	

Imagem	3,	detalhe	do	tecto	da	sala	das	talhas	do	palácio	de	Queluz	onde	se	presume	estar	retratado	D.	José	
I	ao	lado	de	D.	Mariana	Vitória	e	de	D.	Maria	Francisca	Benedita.	

Ao	considerar	as	cartas	do	Núncio	Apostólico	no	tempo	de	D.	João	V	torna-se	clara	a	

origem	do	 gosto	pela	 ópera	 italiana	na	 corte	portuguesa	pela	mão	de	Maria	Ana	de	

Áustria.	Pouco	após	a	sua	chegada	surgem	descrições	de	apresentações	musicais	nas	

quais	as	próprias	damas	da	corte	colaboravam	como	intérpretes:	

(carta	de	02/01/1709):	una	de	queste	sere	qui	si	fece	una	gran	Cantata	da	
alcune	delle	principali	Dame	di	Corte,	nella	quale	uolle	fare	la	sua	parte	anche	
la	Seren.ma	Infanta,	e	la	Mtà	della	Regina	sonó	il	Cimbalo.9	

	

De	facto	esta	soberana	era	de	tal	forma	apta	musicalmente	que	acompanhou	cantando	

e	acompanhando	ao	cravo	a	apresentação	do	tão	esperado	Domenico	Scarlatti	à	corte:		

																																																								
8 Sobre a formação desta soberana podemos encontrar um estudo mais aprofundado na 
tese que identifica a influência particular que teve no perfil de D. Maria I o seu confessor, o 
padre jesuíta Timóteo de Oliveira: BORRECHO, M. d. C. d. B. V. (1993). D. MARIA I : A 
FORMAÇÃO DE UMA RAINHA (Dissertação de Mestrado), Universidade Nova de 
Lisboa, Lisboa 

9 DODERER, G., & FERNANDES, C. R., (1993) A Música da Sociedade Joanina Nos Relatórios 
da Nunciatura Apostólica em Lisboa (1706 - 1750) in Revista Portuguesa de Musicologia, vol. 3, 
p.69-81 
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(carta	de	05/12/1719):	Arriuó	li	29	corso	felicem.te	p	le	Porte	à	questa	Corte	il	
Sig.r	Scarlatti,	e	di	già	havuto	più	nobre	l’honore	di	far	sentire	la	sua	Virtú		alle	
MMtá		Loro,	ricevendone	uno	singolarisssmo	dalla	Mtá	della	Regina,	che	uuolle	
acompagnarlo	col	Gravicembalo	mentre	egli	cantava.	10	

	
Neste	mesmo	 ano	 chegaram	 também	 em	 Setembro	 9	 cantores	 Italianos.	 Fernandes	

identifica	 claramente11 	que	 estes	 músicos	 oriundos	 da	 Capela	 Papal,	 exerceram	

actividade	 na	 patriarcal,	 mas	 aparentemente	 tiveram	 também	 oportunidade	 de	

colaborar	nas	apresentações	de	teatro	musical	na	corte,	já	que	pouco	tempo	depois	da	

sua	chegada	o	Núncio	refere:	

(carta	de	24/10/1719)	(...)si	divertì	con	una	bellissima	serenata	cantata	da	tre	
musici	italici,	essendo	l’istessa	che	fece	cantare	a	Roma	il	Sig.	Marchese	di	
Abrantes,	e	poi	il	resto	degli	italiani	cantarono	altra	canzone	allusiva	nuova.	

	
O	interesse	musical	de	Mariana	Victoria	teve	aparentemente	pouco	eco	por	parte	de	D.	

João	 V,	 cujas	 reservas	 em	 relação	 às	 manifestações	 artísticas	 de	 carácter	 profano	

culminaram	com	a	proibição	de	todas	as	apresentações	públicas	do	género	a	partir	de	

1746	12.	Este	obscurantismo	da	actividade	musical	no	período	joanino	é	relativamente	

consensual13,	mas	pode	não	ser	completamente	linear	se	considerarmos	as	evidências	

de	que	chegou	a	existir	também	por	parte	deste	soberano	planos	de	realização	de	um	

teatro	 real	 desenhado	por	 Filippo	 Juvarra14.	 Raggi	 chama	 também	a	 atenção	para	 o	

aparente	intensificar	de	actividade	operática	com	ópera	cómica	e	cantores	femininos	

nos	anos	 seguintes	à	 troca	das	princesas	de	1729,	 apesar	do	pouco	 interesse	do	 rei	

demonstrado	pelo	tipo	de	entretenimento,	conforme	a	correspondência	do	Conde	da	

Ericeira15.	Certo	é	que	o	apurado	gosto	musical	e	a	preferência	pela	opera	italiana	em	

																																																								
10 Ibid. 

11 FERNANDES, C. (2010). O sistema produtivo da Mu ́sica Sacra em Portugal no final do Antigo 
Regime: a Capela Real e a Patriarcal entre 1750 e 1807 (Dissertação de Doutoramento), 
Universidade de E ́vora, Évora, p. 235 

12 Brito refere a informação do Diário de Évora que, a 26 de Fevereiro de 1746, anuncia a 
proibição de qualquer baile público ou privado por parte do rei,: BRITO, M. C. d. (1989). 
Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge University Press, Cambridge, p. 22 
13 Ibid., NERY, R. V., & CASTRO, P. F. d. (1991). História da música. Comissariado para a 
Europalia 91, Lisboa 

14 RAGGI, G. (2014). Filippo Juvarra a Lisbona: due progetti per un teatro regio e una 
complessa questione musicale, in Filippo Juvarra: 1678 - 1736, architetto dei Savoia, architetto 
in Europa. Architetto in Europa (p. 209-228). Roma: Campisano Editore Srl. 

15 Ibid., p. 225  
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particular	não	mais	deixou	de	correr	nas	veias	da	Casa	de	Bragança	e	com	a	subida	de	

D.	 José	 I	 ao	 trono	assistimos	a	um	rápido	 florescimento	artístico	neste	 sentido,	 cujo	

expoente	 máximo	 foi	 o	 Teatro	 do	 Tejo,	 mas	 que	 ainda	 antes	 do	 desastre	 de	 1755	

incluiu	também	uma	série	de	produções	no	Teatro	do	Forte	e	a	construção	do	Teatro	

de	Salvaterra	de	Magos16.	

Ao	observar	os	 libretos,	as	referências	da	gazeta	de	Lisboa	e	o	calendário	elaborado	

por	Brito17,	 torna-se	claro	que	há	diferentes	níveis	de	formalidade	na	maneira	como	

eram	 organizadas	 as	 festas	 que	 envolviam	 apresentações	musicais.	 Tomando	 como	

exemplo	 o	 ano	 de	 1755,	 em	 que	 o	 novo	

Teatro	do	Tejo	teve	o	seu	curto	período	de	

pleno	 funcionamento	 e	 toda	 uma	 equipa	

dos	 mais	 bem	 pagos	 cantores,	

compositores,	

	instrumentistas,	arquitectos	e	maquinistas	

viviam	e	trabalhavam	em	Lisboa	ao	serviço	

do	 rei,	 encontramos	 as	 seguintes	

referências	na	Gazeta	de	Lisboa:		

[27/03/1755]	De	noite	fez	solenizar	mais	
a	festa	deste	dia	a	Muyto	Augusta	Rainha	
nossa	Senhora	com	huma	magnifica	
serenata	de	instrumentos,	e	vozes	na	
segunda	Caza	do	dossel	do	seu	quarto,	
assistindo	a	este	divertimento	a	principal	
Nobreza	de	ambos	os	sexos	(…).		
	
Este	 evento	 festivo,	 por	 ocasião	do	dia	de	

S.	 José	 é	 relativamente	 informal	 e	

espontâneo	quando	 comparado	 com	o	dia	

de	anos	de	Maria	Ana	Vitória:		

																																																								
16 HALL, A. G. (2012). A cenografia e a ópera em portugal no século XVIII: os teatros régios: 
1750-1793 (Dissertação de Doutoramento), Universidade de Évora, Évora, p. 17-130 

17 BRITO, M. C. d. (1989). Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge University 
Press, Cambridge, p. 121 - 175 

	

Imagem	4,	Frontispício	do	libreto	de	Allesandro	
nell’Indie,	Lisboa,	1755	
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[27/04/1755]	“De	noyte	em	obséquio	deste	feliz	aniversário,	se	reprezentou	
pela	primeira	vez	na	magnifica	caza	que	de	novo	se	fez	para	a	representaçam	
das	Operas,	huma	intitulada	Alexandre	Magno	na	India,	que	se	executou	com	
primoroza	exactidam;	havendo	concorrido	a	vêlla	os	Embayxadores,	e	mais	
Ministros	das	Potencias	estrangeiras,	que	de	manha	tinham	cumprimentado	as	
Suas	Magestades,	e	Altezas”.		

	
Esta	 inauguração	 incluiu	 a	

edição	de	um	luxuoso	libreto	

com	 menção	 de	 uma	

impressionante	 equipa	

criativa:	 David	 Perez	 como	

compositor,	 Andrea	 Alberti	

como	 coreógrafo,	 Petronio	

Mazzoni	 como	 maquinista	 e	

Carlo	 Bibiena	 como	

arquitecto	 e	 pintor,	 com	

algumas	 das	 suas	 criações	

gravadas	 e	 impressas	 na	

respectiva	 edição.	 Burney	

transcreve	 uma	 descrição	

muito	 elucidativa	 desta	

produção:	

	

	(...)	the	new	theatre	of	his	
Portuguese	Majesty,	wich	
was	opened	on	the	Queen's	
Birthday,	March	31st,	1755,	
surpassed,	in	magnitude	and	
decorations,	all	that	modern	
times	can	boast.	On	this	
occasion	Perez	new	setting	

of	the	of	Alessandro	nell'Indie,	in	wich	opera	a	troop	of	horse	appeared	on	the	
stage,	with	a	Macedonian	Phalanx.	One	of	the	king's	riding-masters	rode	
Bucephalus,	to	a	march	wich	Perez	composed	in	the	Manege,	to	the	grand	pas	
of	a	beautiful	horse;	the	whole	far	exceeding	all	that	Farinelli	had	attempted	to	
introduce	in	a	grand	theatre	under	his	direction	at	Madrid	(...)	Besides	these	
splendid	decorations,	his	Portuguese	Majesty	had	assembled	together	the	

	

Imagem	5,	Gravura	do	libreto	de	Allessandro	nell’Indie,	Lisboa,	1755	

	

Imagem	6,	Gravura	do	libreto	de	La	Clemenza	di	Tito,	Lisboa,	1755	
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greates	singers	then	existing;	so	that	the	Lyric	productions	of	Perez	had	every	
advantage	wich	a	most	captivating	and	perfect	execution	could	give	them.	18	

	
	
Este	 luxo	 e	 espectacularidade	 não	 foram	 de	 todo	 exclusivos	 da	 estreia	 do	 famoso	

teatro,	 pois	 não	 menos	 luxuosa	 aparenta	 ser	 a	 seguinte	 produção,	 desta	 vez	 por	

ocasião	do	aniversário	de	el	Rei	D.	 José.	Mais	uma	vez	temos	uma	nota	na	Gazeta	de	

Lisboa:		

[12/06/1755]:	No	dia	6	do	corrente	se	festejou	no	Paço	o	anniversario	do	flis	
nacimento	do	Rey	fidelissimo	nosso	Senhor,	todos	os	Embaixadores,	e	
Ministros	das	Potencias	Estrangeiras	concorreram	a	cumprimentar	a	S.S.	M.M.	
e	A.A.	e	todos	os	grandes	e	Senhores	da	Corte,	e	Ministro	dos	Tribunaes	
tiveram	a	honra	de	lhes	beijarem	a	maõ.	De	noyte	se	reprezentou	com	
felicidade	a	grande	Opera	intitulada	Clemencia	de	Tito,	a	que	assitiu	grande	
parte	da	Corte.		

	
	
Uma	equipa	semelhante	vem	referida	no	 libreto,	

desta	 vez	 com	 Antonio	 Mazzoni	 como	

compositor.	 Estas	 grandes	 produções	 foram	
bruscamente	 interrompidas	pelo	 terramoto	de	1	

de	 Novembro,	 sendo	 este	 tipo	 de	 actividade	

lúdica	 apenas	 retomada	 nas	 celebrações	 do	

nascimento	 de	 D.	 José,	 príncipe	 da	 Beira	 em	

Queluz	 no	 ano	 de	 1761.	 A	 actividade	 operática	

regressou	 também	 a	 Salvaterra	 em	 1763	 e	 ao	

teatro	da	Ajuda	em	1764.	

Voltando	à	descrição	de	Wraxall,	o	 rei	D.	 José	 I	 ,	

aos	domingos	“seldom	or	never	missed	attending	

the	 Italian	 Opera	 in	 Lisbon;	 but	 he	 likewise	

maintained	another	Opera	at	Belém”.	Esta	ópera	

em	Lisboa	terá	sido	com	certeza	o	Teatro	da	Rua	

dos	 Condes,	 tal	 como	 Brito	 (1989)	 refere	 e	 a	

																																																								
18 BURNEY, C. (1789). A General History Of Music: From The Earliest Ages to the Present 
Period. Robson, Londres, p. 570-571 

	
Imagem	7,	Frontispício	do	libreto	de	La	
Clemenza	di	Tito,	Lisboa,	1755	
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ópera	 de	 Belém	 terá	 sido	 provavelmente	 o	 Teatro	 da	 Ajuda,	 que	 o	 mesmo	 autor	

descreve	como	sendo	de:		

very	contracted	dimensions;	the	pit	not	being	calculated	to	contain	more	than	
one	hundred	and	thirty	individuals	(…)	the	King,	Queen	and	Royal	Family,	
being	seated	in	a	gallery	fronting	the	stage,	elevated	considerably	above	the	
body	of	the	house.	

	
	Tomando	 como	 exemplo	 1772,	 o	 ano	 desta	 descrição,	 em	 que	 não	 houveram	

restrições	 de	 luto	 e	 a	 actividade	 lúdica	 da	 família	 real	 já	 tinha	 recuperado	

significativamente	do	desastre	do	terramoto	de	1755,	podemos	observar	o	calendário	

de	apresentações	de	teatro	musical	na	tabela	1.	É	de	salientar	nesta	amostra	que	nos	

aposentos	do	Palácio	da	Ajuda	apenas	encontramos	a	oratória	no	dia	onomástico	do	

rei	 e	 no	Palácio	 de	Queluz	 uma	 serenata	 no	 dia	 onomástico	 de	 seu	 irmão	D.	 Pedro,	

sendo	 tudo	 o	 resto	 à	 partida	 produções	 encenadas.	 Considerando	 a	 quantidade	 de	

ópera	 italiana	que	era	apresentada	e	principalmente	com	o	que	vamos	encontrar	no	

reinado	 seguinte,	 de	 facto,	 este	 calendário	 demonstra	 uma	 frequência	 de	 diferentes	

apresentações	 bastante	 intensa,	 tal	 como	 sugere	 o	 autor	 Inglês.	 Digno	 de	 nota	 é	

também	a	predominância	de	obras	de	Jomelli	no	teatro	"particular"	do	rei,	reflexo	da	

conhecida	predileção	de	D.	José	I.	

Tabela	1,	calendário	de	apresentações	de	música	teatral	em	1772	

data	 obra	 compositor	 libretista	
Carnaval	 La	scaltra	letterata,	dramma	

giocoso	per	musica	
Niccolò	
Piccinni	

Antonio	Palomba	

Carnaval	 Lo	spirito	di	contradizione,	
dramma	giocoso	per	musica		

Jerónimo	
Francisco	de	
Lima	

Gaetano	Martinelli	

19	de	Março	(dia	
de	S.	José)	

Adamo	ed	Eva	(orátório)	 Pedro	
António	
Avondano	

Anónimo	(Metastasio)	

20	Abril	a	17	de	
Dezembro	(9	
actuações)	

Ezio,	dramma	per	musica	 Niccolò	
Jommelli	

Metastasio	

6	de	Junho	a	18	de	
Dezembro	(9	
actuações)	

Le	avventure	di	Cleomede,	
dramma		serio-comico	per	
musica	

Niccolò	
Jommelli	

Gaetano	Martinelli	

29	de	Setembro	a	
25	de	Outubro	(3	
apresentações)	

La	scaltra	letterata,	dramma	
giocoso	per	musica	

Niccolò	
Piccinni	

Antonio	Palomba	
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data	 obra	 compositor	 libretista	
29	de	Junho	(dia	
de	S.	Pedro)	

Issea,	Serenata	Pastorale	 Giulio	
Gaetano	
Pugnani	

Anónimo	

29	de	Junho	 D.	Afonso	de	Albuquerque	em	
Goa,	tragicomédia	

Frei	Manuel	
de	Santo	
Elias	

António	José	de	Paula	

Verão	 L’anello	incantatao,	dramma	
giocoso	per	musica	

Ferdinando	
Giuseppe	
Bertoni	

Giovanni	Bertati	

Verão	 Il	disertore,	dramma	giocoso	
per	musica	

Pietro	
Alessandro	
Guglielmi	

Anónimo	

Outono	 Antigono,	dramma	per	musica	 Gian	
Francesco	di	
Majo	

Metastasio	

Outono	 L’isola	di	Alcina,	dramma	
giocoso	per	musica	

Giuseppe	
Gazzaniga	

Giovanni	Bertati	

Outono	 La	locanda,	dramma	giocoso	
per	musica	

Giuseppe	
Gazzaniga	

Giovanni	Bertati	

legenda	do	local	realizado	
Teatro	de	Salvaterra	 Palácio	de	Queluz	
Palácio	da	Ajuda	 Teatro	do	Bairro	Alto	
Teatro	da	Ajuda	 Teatro	da	Rua	dos	Condes	

	

	
	
Deste	período	faustoso	é	interessante	salientar	a	grandiosidade	da	produção	de	1774	

de	Creusa	in	Delfo	apresentada	no	Teatro	de	Salvaterra,	de	cuja	equipa	de	1755	ainda	

se	podem	identificar	o	compositor	David	Perez	e	o	maquinista	Petronio	Mazzoni.	Além	

dos	6	 cantores	 solistas	 esta	produção	 contou	 com	um	coro,	 um	 corpo	de	baile	 e	 na	

partitura	 vem	 escrita	 uma	 parte	 para	 banda	 de	 sopros	 em	 palco	 que	 toca	 em	

simultâneo	 com	 a	 orquestra	 do	 fosso.	 Reflectindo	 este	 acréscimo	 de	 luxo	 e	

espetacularidade,	provavelmente	ligado	ao	nascimento	da	infanta	Maria	Clementina,	é	

neste	ano	que	é	produzida	em	Queluz	uma	ópera,	Il	Ritorno	di	Ulisse	in	Itaca,	mais	uma	

vez	 com	música	de	Perez,	 em	 cujo	 libreto	 vem	mencionado	 especificamente	que	 foi	

realizada	num	teatro,	referindo	o	nome	o	arquiteto,	Oliveira	Bernardes19.		

																																																								
19 "Il Ritorno di Ulisse in Itaca, 1774", menciona na introdução: "Arquitetto del Teatro, 
Machinista, Inventore e Pittore delle Scene: Il Signor Ignazio di Oliveira". Esta obra é 
reposta em 1778 e a primeira a ser dedicada ao aniversário de D. Maria I. Na versão de 
1778 surge identificado como "Arquitetto del Teatro eretto nella Real Villa di Queluz ed 
inventore delle scene, Il Sig. Ignazio di Oliveira".  
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No	 reinado	 de	 D.	 Maria	 I	 houve	 uma	 redução	

significativa	 de	 despesas	 com	 produções	 de	

dramas	 musicais	 e	 a	 realização	 de	 música	 na	

corte	 e	 fora	 das	 celebrações	 religiosas	 seguiu	

mais	 exclusivamente	 o	 calendário	 dos	

aniversários	 e	 dias	 onomásticos	 dos	 membros	

da	realeza.	As	apresentações	até	1784	foram	de	

carácter	 mais	 privado	 e	 afectas	 às	 salas	 dos	

palácios	 da	Ajuda	 e	Queluz.	Há	 registo	 também	

de	 duas	 apresentações	 em	 Queluz	 que	

implicaram	 encenação	 em	 1778	 e	 1780	 e	 que	

pressupõem	 que	 lá	 tenha	 existido	 um	 teatro20.	

Fora	as	 interrupções	por	ocasião	de	algum	 luto	

da	família	real,	as	datas	de	realização	de	festejos	

no	início	do	reinado	de	D.	Maria	I	e	nas	quais	se	

restringiam	 as	 produções	 de	 teatro	 musical	

podem-se	resumir	na	Tabela	2.	

Tabela	2,	resumo	das	principais	datas	festivas		da	corte	de	D.	Maria	I	

Data	 ocasião	 dedicatário	
19	de	Março	 Dia	onomástico	 D.	José,	príncipe	da	Beira	
31	de	Março	 Aniversário	 D.	Mariana	Vitória	
29	de	Junho	 Dia	onomástico	 D.	Pedro	III	
5	de	Julho	 Aniversário	 D.	Pedro	III	
27	de	Julho	 Aniversário	 D.	Maria	Fancisca	Benedita	
21	de	Agosto	 Aniversário	 D.	José,	príncipe	da	Beira	
17	de	Dezembro	 Aniversário	 D.	Maria	I	
	
																																																								
20  Apesar dos poucos libretos que o referem e da escassa prova documental, Gallasch-Hall 
apresenta uma quantidade surpreendente de informação relativa à problemática do Teatro 
de Queluz, inclusivé um pequeno teatro que ainda hoje se percebe claramente ter sido 
edificado, num imóvel que agora é propriedade privada, mas que já fez parte do palácio. 
HALL, A. G. (2012). A cenografia e a ópera em portugal no século XVIII: os teatros régios: 1750-
1793 (Dissertação de Doutoramento), Universidade de Évora, Évora, p. 229 

	

Imagem	8,	frontispício	de	Creusa	in	Delfo,	
1774	
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Tabela	3,	resumo	das	apresentações	de	teatro	musical	em	1778	

data	 obra	 compositor	 libretista	 dedicatário	
31	de	Março	 Gioas,	Ré	di	Giudà,	sacro	

componimento	
drammatico	per	musica	
da	cantarsi	in	camera	

António	da	
Silva	Gomes	e	
Oliveira	

anónimo	 Mariana	
Vitória	

5	de	Julho	 Alcide	al	Blivio,	dramma	
per	musica	

Luciano	Xavier	
dos	Santos	

Metastasio	 D.	Pedro	III	

25	de	Julho	 L'Angelica,	Serenata	per	
musica	da	cantarsi	

João	de	Sousa	
Carvalho	

Metastasio	 Maria	
Francisca	
Benedita	

21	de	Agosto	 Il	Natal	di	Giove,	
serenata	per	musica	

João	Cordeiro	
da	Silva	

Metastasio	 D.	José	
príncipe	da	
Beira	

17	de	
Dezembro	

Il	Ritorno	di	Ulisse	in	
Itaca,	componimento	
drammatico	per	musica	
da	rapresentarsi	nel	
Teatro	della	real	villa	di	
Queluz	

Davide	Perez	 Mariano	Martelli	 D.	Maria	I	

legenda	do	local	de	realização	
Palácio	de	Queluz	
Palácio	da	Ajuda	
Teatro	de	Queluz	

	

	

A	Tabela	3	lista	as	obras	produzidas	no	primeiro	ano	do	reinado	de	D.	Maria	em	que	

não	existiram	restrições	de	luto.	A	primeira	grande	diferença	com	a	amostra	anterior	

é	de	que	a	actividade	nos	 teatros	públicos	neste	ano	 foi	nula.	A	actividade	de	ópera	

pública	 fora	 da	 corte	 já	 tinha	 cessado	 em	 1775,	 segundo	 Brito	 não	 só	 devido	 ao	

hipotético	 escândalo	 do	 episódio	 amoroso21	entre	 a	 cantora	 Zamperini	 e	 o	 filho	 do	

Marquês	 de	 Pombal,	 o	 que	 motivou	 a	 sua	 proibição,	 mas	 devido	 também	 à	

																																																								
21 Esta razão não é consensual, Ramos Costa demonstra como as datas de chegada e 
partida das irmãs Zamperini não contribuem para a teoria de que foi a vontade do 
Presidente do Senado da Ca ̂mara de Lisbooa em manter por perto a artista que motivou a 
criação da Sociedade para a subsiste ̂ncia dos Teatros Pu ́blicos da Corte e que tampouco a 
sua partida é ditada de uma ordem de expulsão por parte do primeiro ministro: COSTA, 
M. E. d. R. (2014). A VIVE ̂NCIA TEATRAL ENTRE 1771 E 1860 O que nos dizem as leis 
(Dissertação de Mestrado), Univesidade de Lisboa, Lisboa, p. 13-18 



	 16	

insustentabilidade	 financeira	 do	 negócio 22 .	 Vieira	 de	 Carvalho	 refere	 que	 Pina	

Manique	conseguiu	a	sua	reabertura	em	1789	através	de	uma	elaborada	retórica	que	

atribuía	 ao	 teatro	 funções	doutrinais23,	mas	 tal	 não	 está	 reflectido	no	 calendário	de	

Brito.	Certo	é	que	o	teatro	público	que	o	anterior	soberano	frequentava	era	em	grande	

parte	apoiado	financeiramente	pela	família	real,	pelo	que	o	retomar	do	mesmo	género	

de	despesas	teria	sido	contrário	à	política	de	D.	Maria	I	que	mesmo	na	ópera	de	corte	

foi	 significativamente	mais	 regrada.	É	 relevante	apontar	que	a	 retórica	de	utilização	

do	 teatro	 como	 ferramenta	 educativa	 utilizada	 pelo	 intendente	 na	 tentativa	 de	

reabertura	 dos	 teatros	 em	 1789	 está	 em	 linha	 com	 aquilo	 que	 de	 facto	 tinha	

acontecido	 com	a	 serenata	de	 corte	nos	dez	 anos	 anteriores	 e	 que,	 conforme	 se	 vai	

verificar,	reflectia	a	doutrina	ética	da	própria	soberana.	

Podemos	também	apontar	nesta	amostra,	no	que	diz	respeito	às	produções	afectas	à	

família	real,	que	quando	comparado	com	o	reinado	anterior,	além	de	existirem	muito	

menos	produções	encenadas,	o	principal	palco	passou	a	ser	Queluz.	O	Palácio	da	Ajuda	

tem	 apenas	 atribuído	 os	 festejos	 afectos	 à	 rainha	mãe.	 Mais	 tarde	 esta	 preferência	

deixa	 de	 ser	 tão	marcada,	mas	 a	 predominância	 de	 apresentações	 em	 território	 da	

Casa	do	 Infantado	é	uma	constante	até	1784.	Com	a	morte	de	D.	Pedro	 III	 em	1786	

desaparecem	os	libretos	com	referências	a	apresentações	neste	palácio.	

O	Marquês	de	Resende	deixa-nos	uma	descrição	um	pouco	caricatural,	mas	muito	viva	

e	aparentemente	presencial	de	um	destes	eventos	na	noite	de	21	de	Agosto	de	1779,	

aniversário	do	príncipe	D.	José.	A	narrativa,	muito	provavelmente	uma	reconstituição	

do	 autor	 das	 memórias	 de	 seu	 pai,	 foi	 editada	 na	 revista	 Panorama	 em	 185724	e	

descreve	 todos	 os	 personagens	 principais	 que	 frequentavam	 a	 corte,	 tais	 como	 o	

Duque	 de	 Lafões,	 D.	Maria	 Francisca	 Benedita,	Marquês	 de	Marialva,	 Conde	 Fernan	

Nuñes,	 Marquês	 de	 Bombelles,	 Joaquim	 Inácio	 da	 Cruz	 (tesoureiro	 da	 corte),	 entre	

muitos	outros.	Refere	também	a	presença	de	vários	poetas,	de	artistas	plásticos	e	de	

																																																								
22 BRITO, M. C. d. (1989). Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge University 
Press, Cambridge, p. 104 

23 CARVALHO, M. V. d. (1993). Pensar é morrer, ou, O Teatro de São Carlos: na mudança de 
sistemas sociocomunicativos desde fins do séc. XVIII aos nossos dias. Impr. Nacional-Casa da 
Moeda, , p. 52 

24 RESENDE, M. d., (1857) Descripção e Recordações Historicas do Paço e Quinta de Queluz in 
Panorama, vol. 1(4), p.7 



	 17	

“Luciano	José	dos	Santos,	João	de	Sousa	Carvalho,	e	Antonio	Leal	Moreira,	excelentes	

compositores	 de	 musica”.	 O	 texto	 termina	 com	 uma	 breve	 referência	 aos	 fogos	 de	

artifício	e	ao	espetáculo	musical:	

	A	um	sinal	dado	por	Pedro	José	da	Silva	Botelho,	director	dos	theatros	reaes,	
abriram-se	as	portas	para	o	corredor	em	que	está	a	escada	que	conduzia	ao	
antigo	teatro	no	mesmo	local	onde	se	construiu	o	quarto	alto	de	que	falei,	e	que	
habitou	a	rainha	D.	Maria	I	depois	de	viúva;	indo	toda	a	côrte	assistir	á	
representação	do	drama	intitulado	-	La	Galatéa	-	composto	por	Metastasio,	
posto	em	musica	por	Antonio	da	Silva,	e	executado	sob	a	direcção	de	João	
Cordeiro,	pelos	excelentes	cantores	recém	chegado	de	Itália	José	Orti,	Luiz	
Torriani,	José	Romanini,	e	Violani	que	cantou	primorosamente	a	bella	aria		da	
scena	final	-	Ah!	taci	Alcide	amato	-,	depois	da	qual	houve	uma	dança	da	
composição	de	Alberti,	chamado	il	Tedeschino;	terminando	a	função	com	um	
vistosissimo	fogo	de	artificio.25	

	
A	ser	verosímil,	um	dos	aspectos	de	salientar	

nesta	 descrição	 é	 a	 familiaridade	 que	 existia	

entre	 os	 principais	 compositores	 e	 a	 própria	

família	 real.	 Há	 que	 referir	 no	 entanto	

algumas	 discrepâncias	 entre	 este	 texto	 e	 o	

que	 vem	 referido	 no	 libreto,	 pois	 o	 primeiro	

refere	que	a	obra	foi	realizada	num	teatro	e	o	

segundo	refere	apenas	“Villa	di	Queluz”.	Além	

disso	 não	 vem	 mencionado	 o	 citado	

coreógrafo	 nem	 restante	 equipa	 criativa.	 O	

nome	 do	 cantor	 "Violani"	 também	 está	

incorrecto,	 o	 primeiro	 libreto	 em	 que	 este	

cantor	surge	em	Portugal	data	do	Carnaval	de	

1792.	Dos	libretos	existentes	no	reinado	de	D.	

Maria	 I	 relativos	 a	 Queluz	 apenas	 dois	

referem	 especificamente	 terem	 sido	

realizados	 no	 teatro	 de	 Queluz	 e	 “da	

																																																								
25 Ibid. 

	

Imagem	9,	frontispício	do	libreto	de	La	
Galatea,	1779	
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rapresentarsi”:	 em	 1778	 Il	 Ritorno	 di	Ulisse	 in	 Itaca,	 componimento	 drammatico	 per	

musica	 da	 rapresentarsi	 nel	 Teatro	 della	 real	 villa	 di	 Queluz,	que	 Beirão	 refere26	ter	

sido	 realizado	 por	 ocasião	 de	 inauguração	 do	 tal	 teatro	 e	 em	 1780	 Testoride	

Argonauta.	Dramma	per	musica	da	rappresentarsi	nel	Teatro	della	Real	Villa	di	Queluz.	

Se	por	um	lado	todos	os	outros	referem	“Villa	di	Queluz”	não	deixa	de	ser	singular	a	

construção	de	um	teatro	que	foi	apenas	utilizado	duas	vezes	em	produções	de	ópera	

encenada.	

Em	 1784	 voltou	 a	 realizar-se,	 pela	 primeira	 vez	 no	 reinado	 de	 D.	 Maria	 I,	 óperas	

cómicas	em	Salvaterra	por	ocasião	do	Carnaval	e	em	1785	uma	ópera	com	encenação	

no	teatro	da	Ajuda,	também	novidade	neste	reinado.	Tal	como	no	período		de	regência	

de	 D.	 João	 V	 há	 um	 florescimento	 de	 actividade	 lúdica	 logo	 a	 seguir	 à	 troca	 das	

princesas,	 desta	 vez	 a	 de	 1785.	 É	 então	 definitivamente	 retomada	 a	 temporada	 de	

Carnaval	 de	 ópera	 em	 Salvaterra.	 Esta	 tendência	 culmina	 com	 a	 realização	 de	 uma	

obra	 cómica	 pela	 primeira	 vez	 neste	 reinado	 no	 Teatro	 da	 Ajuda	 por	 ocasião	 do	

aniversário	de	D.	Maria	I	em	1789.		

Com	 a	morte	 do	 príncipe	 da	 beira	 em	 1788	 realizaram-se	 alguns	 dramas	musicais	

sérios	por	ocasião	dos	aniversários	dos	novos	príncipes	herdeiros,	D.	João	e	D.	Carlota	

Joaquina,	mas	claramente	era	um	género	musical	que	 já	em	estava	relativo	declínio.	

Esta	mudança	de	preferência	estética	é	contemporânea	com	o	desenrolar	da	tragédia	

familiar	 de	 que	 D.	 Maria	 I	 foi	 vítima	 e	 que	 provavelmente	 terá	 contribuído	 para	 o	

declínio	 do	 seu	 estado	 de	 saúde.	 É	 identificável	 nesta	 nova	 geração	 uma	 gradual	

preferência	pelos	dramas	musicais	cómicos.	 	Mesmo	depois	da	abertura	de	Teatro	S.	

Carlos	em	1792	a	ópera	continuou	a	ser	utilizada	como	veículo	de	representação	da	

família	 real	declarado,	mas	a	partir	desse	momento	deixa	de	 ter	o	carácter	 íntimo	e	

privado	das	gerações	anteriores.	Segundo	Carvalho:	

Antes	era	a	burguesia	que	tinha	o	privilégio	de	ser	convidada	ao	teatro	do	Tejo.	
Agora	era	a	família	Real	que	tinha	de	se	deslocar	uns	quilómetros	para	ir	ao	
teatro	que	os	burgueses	construíram	para	poder	socializar	com	a	corte.27	

																																																								
26  BEIRÃO, C. (1944). D. Maria I, 1777-1792, subsidios para a revisa ̃o da histo ́ria do seu reinado 
(3. ed.). Emprêsa nacional de publicidade, Lisboa, p. 315 

27 CARVALHO, M. V. d. (1993). Pensar é morrer, ou, O Teatro de São Carlos: na mudança de 
sistemas sociocomunicativos desde fins do séc. XVIII aos nossos dias. Impr. Nacional-Casa da 
Moeda, , p. 60 
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A	 inauguração	 do	 Teatro	 S.	 Carlos	 marca	 desta	 forma	 o	 fim	 definitivo	 do	 período	

"Mariano"	 da	 ópera	 de	 corte,	 que	 se	 caracterizou	 pela	 produção	 de	 espetáculos	 de	

carácter	privado	e	por	uma	utilização	dos	textos	como	veículo	de	representação	real	

de	 uma	 forma	 muito	 particular	 e	 com	 subtis	 contornos	 políticos,	 conforme	 se	 vai	

demonstrar.		
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2 Uma típica serenata de corte 
	

A	utilização	do	termo	“serenata”	foi	bastante	generalizada	no	círculo	da	corte	Lisboeta	

durante	todo	o	sec.	XVIII.	As	primeiras	referências	ocorrem	com	a	chegada	de	Maria	

Ana	 de	 Austria,	 que	 além	 do	 gosto	 pela	 ópera	 italiana,	 aparentemente	 trouxe	 em	

particular	 o	 hábito	 de	 realizar	 serenatas	 por	 ocasião	 dos	 aniversários	 e	 dias	

onomásticos	 dos	 membros	 da	 família	 real.	 Um	 ano	 após	 a	 chegada	 desta	 nova	

soberana	o	núncio	apostólico	refere:	

(02.11.1709):	si	celebró	in	questa	corte	il	compleanno	della	Maestá	del	Ré;	[…]	
La	sera	si	fece	una	sontuosa	serenata	à	Palazzo	da	Musici	della	Capella,	e	
nell'appartamento	della	Regina	una	specie	d'oratorio,	ma	esso	non	cantarono	
senon	le	Dame	di	Corte.28	

	
Ao	analisar	a	cronologia	realizada	por	Brito29	da	realização	de	espetáculos	de	música	

teatral	 em	 Portugal	 no	 sec.	 XVIII	 podemos	 identificar	 as	 diferentes	 tendências	 dos	

respectivos	 monarcas.	 Considerando	 desde	 o	 início	 do	 reinado	 de	 D.	 João	 V	 até	 à	

abertura	do	Teatro	S.	Carlos,	a	menção	nas	várias	fontes	que	evidenciam	a	realização	

de	serenatas	obtemos	o	seguinte	gráfico:	

Gráfico	1,	Menção	da	realização	de	Serenatas	desde	o	início	do	reinado	de	D.	João	V	até	à	abertura	do	
Teatro	S.	Carlos	

	

																																																								
28 apud DODERER, G., & FERNANDES, C. R., (1993) A Música da Sociedade Joanina Nos 
Relatórios da Nunciatura Apostólica em Lisboa (1706 - 1750) in Revista Portuguesa de 
Musicologia, vol. 3, p.69-81 

29 BRITO, M. C. d. (1989). Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge University 
Press, Cambridge, p. 121 - 175 
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Um	 dos	 problemas	 aqui	 a	 resolver	 é	 o	 das	 discrepâncias	 de	 nomenclatura	 nas	

diferentes	 fontes	 que	 evidenciam	 a	 realização	 destes	 espetáculos,	 nomeadamente	 o	

facto	de	muitas	vezes	no	registo	das	despesas	da	Casa	Real	ou	mesmo	nos	manuscritos	

do	 texto	 musical	 surgir	 no	 título	 “serenata”,	 quando	 no	 libreto	 vem	 mencionado	

“dramma	per	musica”	ou	mesmo	“oratório	sacro”.	Considerando	que	o	objecto	público	

e	que	merecia	publicação	e	impressão	era	o	libreto	parece-me	lógico	que	seja	tomado	

em	particular	consideração	nesta	análise.	Entre	1777	e	1792	há	74	libretos	editados.	

Ao	comparar	os	diferentes	títulos	temos	a	seguinte	distribuição:	

	
Gráfico	2,	Menção	na	folha	de	rosto	dos	libretos	no	tempo	de	D.	Maria		

	

O	que	é	aparente	nos	registos	de	gastos	da	casa	real	é	o	de	que	basicamente	havia	dois	

tipos	 de	 despesa:	 teatro	 musical	 que	 envolvia	 encenação	 e	 teatro	 musical	 que	 não	

envolvia	encenação.	Ao	primeiro	chamavam-lhe	frequentemente	“ópera”,	ao	segundo	

quase	sempre	“serenata”	mesmo	quando	os	textos	e	títulos	eram	inspirados	em	temas	

sacros.	 Já	 nos	 libretos	 temos	 mais	 categorias	 a	 classificar:	 “serenata”,	 “oratorio”,	

“dramma	 serio	 per	 musica”	 e	 “dramma	 comico	 per	 musica”.	 Esta	 generalização	 da	

utilização	 do	 termo	 “serenata”	 a	 par	 do	 facto	 de	 algumas	 das	 obras	 terem	 sido	

repetidas	 sem	uma	 nova	 edição	 do	 libreto,	 explicam	 a	 diferença	 entre	 as	 35	 destas	

obras	referidas	no	primeiro	gráfico	e	as	14	cujo	nome	vem	especificado	no	título	do	

libreto.	 Se	 retirarmos	 as	 obras	 encenadas,	 que	 normalmente	 incluem	 despesas	 de	

cenários	e	guarda	roupa	além	de	terem	a	menção	“da	rapresentarsi”	na	folha	de	rosto	

do	libreto,	ficamos	com	as	obras	apresentadas	nas	salas	dos	palácios	reais.	
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Neste	conjunto	de	obras,	é	 compreensível	que	do	ponto	de	vista	 financeiro	não	seja	

muito	relevante	se	a	obra	era	oratório,	serenata	ou	“dramma	per	musica”,	já	que	o	tipo	

de	 despesas	 era	 equivalente.	 As	 forças	 instrumentais	 e	 vocais	 também	não	 diferem	

nas	 partituras,	 pelo	 que	 não	 é	 à	 partida	 claro	 que	 ao	 nível	 do	 texto	 musical	 haja	

alguma	particularidade	característica.	Olhando	para	os	 textos	dos	 libretos	podemos,	

no	entanto,	encontrar	uma	ligeira	tendência	nesta	distinção,	se	bem	que	mesmo	assim	

nem		sempre	coerente.	

No	dicionário	Grove30,	a	definição	sucinta	de	Talbot	para	o	género	musical	de	Serenata	

é	 o	 de	 uma	 cantata	 dramática	 para	 dois	 ou	 mais	 cantores	 e	 orquestra,	 que	 utiliza	

textos	 profanos	 da	 ópera	 num	 contexto	 formal	 de	 uma	 oratória	 bipartida.	 Os	

personagens	 são	 muitas	 vezes	 alegóricos	 e	 a	 peça	 é	 realizada	 para	 um	 evento	

particular.			

	

Em	1728	Rafael	Bluteau	deixa-nos	uma	definição	bastante	mais	abrangente:	

	SERENATA:	Ajuntamento	nocturno	de	Musicos	no	Paço.	Deriva-se	do	Francez	
Serenade,	ou	do	italiano	Sera,	porque	no	Italiano	Sera	he	o	principio	da	noite,	e	
no	idioma	Italiano,	Serenata	he	a	Musica,	que	de	noite	os	galantes	fazem	na	
porta	de	suas	damas.	Nocturna	Instrumentorum	&	Vocum	Concentus.	(De	noite	
haverà	serenata	publica	em	palacio.	Gazeta	de	Lisboa,	anno	1726	Lisboa,	6	de	
Junho,	fol.	184)	Nocturna	Vocum	fidiunque	in	Aula	harmonia.	31	

	

À	 partida	 o	 que	 surge	 aqui	 como	 interessante	 é	 o	 facto	 de	 este	 autor	 presumir	 um	

significado	particular	e	distinto	em	português	da	palavra.		

Este	hábito	aparentemente	foi	também	exportado	de	Lisboa	para	Madrid,	já	que	uma	

das	provas	mais	reveladoras	da	realização	deste	género	musical	na	corte	espanhola	é	

a	 quantidade	 de	 partituras	 intituladas	 serenatas	 que	 sabemos	 terem	 existido	 no	

espólio	 que	 Maria	 Bárbara	 deixou	 a	 Farinelli.	 Entre	 55	 entradas	 com	 este	 título	

específico	 contam-se	 10	 obras	 de	 Domenico	 Scarlatti,	 5	 de	 Carlos	 Seixas	 e	 algumas	

mesmo	de	Francisco	Antonio	de	Almeida32.	O	intercâmbio	deste	repertório	realizado	

																																																								
30 TALBOT, M., (2014) Serenata in Oxford Music Online. Oxford University Press, accessed 
August 20, 2014,  

31 BLUTEAU, R. (1728). Vocabulario Portuguez E Latino: Supplemento ; pt.2. Collegio das 
Artes da Companhia de Jesu, Coimbra 

32 CAPPELLETTO, S. (1995). La voce perduta: vita di Farinelli, evirato cantore. Edizioni di 
Torino, Torino, pag 215 - 219 
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em	Espanha	com	a	corte	Portuguesa	continua	pelo	menos	até	1785	em	que	temos	a	

segunda	troca	das	princesas	e	há	registo	de	pelo	menos	5	dramas	musicais	realizados	

para	o	evento,	2	deles	com	o	nome	específico	de	serenata	no	libreto	editado.		

	

Verificando,	 neste	 contexto,	 o	 significado	 que	 o	 termo	 teve	 neste	 país	 vizinho,	

podemos	observar	em	1739	o	“Diccionario	de	Autoridades”	que	refere:	

SERENATA:	Función	de	música,	especialmente	con	concierto	de	instrumentos,	
que	por	executarse	comunmente	de	noche	e	al	descubierto	la	llaman	así	

Diccionario	de	Autoridades,	1739	
	
Em	1785	o	Diccionario	de	Terreros	menciona:	

SERENATA:	concierto	de	música	que	se	da	por	la	noche	al	sereno	
Diccionario	de	Terreros,	1785	

	

Na	península	ibérica	a	definição	tende	a	ser	resumida,	quando	comparada	com	o	que	

se	encontra	em	Itália	na	altura:		

	

SERENATA,	e	una	forma	di	concerto,	dato	i	tempo	di	notte	da	un’amante	alla	
porta	della	sua	Dama,	o	sotto	le	di	lei	finestre.	Alle	volte	ella	è	tutta	composta	di	
musica	instrumentale;	tal	volta	vi	si	aggiungono	delle	voci;	e	le	cantate,	o	
suonate	composte,	o	eseguiti	in	tali	occasioni,	si	chiamano	pure	Serenate	

Dizionario	Universali	delle	Arte	e	delle		Scienze,	1754	

	

É	de	salientar	desta	definição	que,	além	do	significado	poético	do	amante	à	porta	da	

sua	dama,	está	incluído	também	a	música,	mais	específicamente	uma	cantata	realizada	

para	um	evento	específico.	

Na	 sua	 pesquisa	 sobre	 a	 serenata	 napolitana	 anterior	 a	 Alessandro	 Scarlatti,	 Dinko	

Fabris	 refere33	que,	 se	 por	 um	 lado	 o	 termo	 “serenata”	 teve	 vários	 significados	 em	

diferentes	tempos	e	locais,	teve	também	uma	relação	com	o	mito	da	sereia	Partenope	

que	 de	 noite	 se	 aproximava	 da	 praia	 e	 cantava	 aos	 nobres	 Napolitanos	 para	 os	

consolar	pela	perda	do	reino	de	Aragão.	Além	disso	ele	identifica	que,	na	edição	de	10	

																																																								
33 FABRIS, D. (2007). La Serenata a Napoli prima di Alessandro Scarlatti. In N. 
MACCAVINO (Ed.), in La serenata tra Seicento e Settecento: musica, poesia, scenotecnica : atti 
del convegno internazionale di studi (Reggio Calabria, 16-17 maggio 2003). Callabria: Laruffa 
Editore., p. 15 - 71 
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obras	vocais	de	Francesco	Coya	em	1679,	o	que	distinguia	as	serenatas	das	cantatas	

era	 o	 facto	 de	 nas	 primeiras	 o	 respectivo	 enredo	 se	 contextualizar	 num	 ambiente	

nocturno,	 desolado	 e	 doloroso	 no	 qual	 um	 amante,	 Fileno,	 desperta	 a	 sua	 diva	 ao	

cantar	às	estrelas	e	ondas	do	mar	o	seu	amor	não	correspondido.	Geralmente	a	curta	

narrativa	termina	com	o	efeito	conciliador	dos	primeiros	raios	de	luz	da	madrugada.	O	

autor	do	artigo	conclui	que	no	repertório	anterior	a	Alessandro	Scarlatti,	a	única	coisa	

que	 se	 pode	 identificar	 como	 distinguível	 de	 cantatas	 e	 outros	 dramas	 musicais	

maiores	ou	menores	é	na	ambientação	do	texto	que	normalmente	respeita	o	cânone	

etimológico	 da	 palavra	 serenata,	 cuja	 acção	 se	 passa	 sempre	 durante	 a	 noite	 e	

frequentemente	 face	 ao	 mar,	 com	 personagens	 mitológicos	 ou	 arcádicos	 e	 música	

destinada	a	serenar	as	mentes	oprimidas	de	dor	ou	sofrendo	de	amor.	

Ao	tentar	encontrar	um	eco	destes	pressupostos	no	sec.	XVIII	é	inevitável	considerar	o	

legado	 de	 Metastasio,	 cuja	 influência	 universal	 não	 deixou	 Lisboa	 de	 parte,	 em	

particular	pela	proximidade	que	teve	com	as	produções	que	Farinelli	lhe	encomendou	

ao	serviço	de	D.	Gabriel	de	Bourbon	e	de	Maria	Bárbara.	O	poeta	cesário	na	verdade	

utiliza	raramente	o	termo	serenata.	Tomando	como	exemplo	a	edição	de	173734		das	

suas	 “Opere	 drammatiche"	 apenas	L’Angelica	 e	L’Endimione	 têm	 este	 subtítulo	 e	 na	

edição	de	1820	das	 suas	 “Azione	e	 feste	 teatrali”35,	L’Endimione	 passa	para	o	 grupo	

dos	“dramma	per	musica”	e	apenas	L’Angelica	mantém	o	termo	serenata.	

Este	texto	foi	originalmente	posto	em	música	em	1720	por	Bononcini	e	baseia-se	num	

episódio	do	Orlando	furioso	de	Ariosti	 (1516).	O	aspecto	dedicatório	da	obra	apenas	

está	patente	na	Licenza	final	e	os	personagens	não	são	particularmente	alegóricos	ou	

arcádicos.	 A	 acção,	 essa	 sim,	 decorre	 em	 grande	 parte	 durante	 a	 noite,	 que	 é	 o	

momento	que	Angelica	escolhe	para	fugir	com	o	seu	amado	Medoro.		

	

No	momento	de	partir	este	personagem	dedica	à	lua	a	sua	ária	“Bella	Diva	all’ombre	

amica”	 que	 consiste	 precisamente	 numa	 serenata	 em	 que	 o	 astro	 toma	 o	 papel	 de	

donzela	 que	 do	 alto	 janela	 ouve	 o	 seu	 pretendente	 suspirar	 de	 amor.	

																																																								
34 METASTASIO, P. (1737). Opere drammatiche oratorj sacri, e poesie liriche del signor abbate 
Pietro Metastasio. Pietro Leone, Roma 

35 METASTASIO, P. (1820). Azioni e Feste Teatrali. Società Tipografica de' Classici Italiani, 
Milano 
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Dramaturgicamente	 não	 é	 muito	 óbvio	 pois	 coincide	 com	 o	 momento	 em	 que	 os	

amantes	 comentam	 o	 perigo	 que	 correm	 com	 a	 chegada	 iminente	 de	 Orlando	 e	 no	

caso	 de	 Sousa	 Carvalho	 a	 ária	 consiste	 num	 extenso	 “Cantabile”	 de	 8	 minutos	 de	

duração.	Poeticamente	é	uma	imagem	e	momento	chave	da	obra	e	que	me	parece	ser	

fundamento	do	título	que	lhe	é	atribuído.	O	momento	de	conciliação	com	os	primeiros	

raios	de	 luz	do	novo	dia	que	desponta	 correspondem	ao	momento	 em	que	Orlando	

desperta	do	seu	acesso	de	loucura	e	começa	a	louvar	a	aniversariante.	

	

Em	qualquer	das	realidades	há	várias	dimensões	que	cabem	na	definição	de	serenata:	

	

- obra	dedicada	a	um	evento	com	mais	ou	menos	propósitos	políticos	
- entretenimento	musical	nocturno	
- pequeno	drama	musical	
- elogio	
- texto	poético	alusivo	a	eventos	nocturnos	e	de	caracter	amoroso	
- drama	musical	em	que	um	personagem	vem	louvar	o	aniversariante	no	final.	
- drama	musical	não	encenado	(em	Portugal	no	tempo	de	D.	Maria	I)		
	

Citando	 Kuhl36,	 “em	 Portugal	 a	 ópera	 era	 sem	 rodeios	 utilizada	 como	 um	 elogio	 ao	

poder	Real,	 sem	grandes	pretensões	revolucionárias”.	 	Uma	das	melhores	provas	da	

forma	como	a	família	real	se	revia	nos	personagens	destes	dramas	musicais	é	talvez	a	

excepção	à	regra,	que	era	de	tal	forma	longe	da	convenção	que	era	referida	no	libreto	

impresso.	É	o	caso	de	Palmira	di	Tebe,	realizada	por	ocasião	do	aniversário	de	D.	José,	

príncipe	da	Beira.		

LICENZA.	
Da	favolosi	Eroi,	no,	non	pretesi	Della	drand'alma	tua	trarre	un	immago,	O		
Magnanimo	PRENCE.	I	pregui	tuoi	Le	tue	virtú,	le	doti	Dell'augusto	tuo	cor	sì	
vaste	sono,	Che	sublime	qualor,	che	sia	l'oggetto,	De'tuoi	merti	al	fulgor	cede	
l'effetto.	De'felici	tuoi	di	sul	primo	albore,	Di	bella	speme	il	core	Tu	ne	sai	
prevenir.	Tu	amabil	sei,	Perché	sai	ben	amar:	la	tua	grandezza	Amor	non	ti	
orterrebbe	Se	nol	rendessi.	Esiger	da'	Vassali	Si	può	tutto,	o	Signore	(...)37	

																																																								
36 KUHL, P. M. (1998). Os Libretos de Gaetano Martinelli e a Ópera de Corte em Portugal (1769 - 
1795) (Dissertação de Doutoramento), Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 5 

37 MARTINELLI, G. (1781). Palmira di Tebe, Serenata per Musica da Cantarsi. Stamperia 
Reale, Lisboa, p. 36 
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Um	outro	caso	interessante	é	o	de	quando	Mariano	Martelli	refere	a	vontade	

específica	que	D.	Maria	I	lhe	transmitiu	de	ser	elogiada	no	final	pela	deusa	Minerva.	

	

Dovendo	servire	la	presente	rappresentazione	per	festeggiare	il	glorioso	
giorno	natalizio	della	nostra	Augustissima	Regina	Donna	Maria	I.,	cosi	per	
comando	della	detta	Maestá	Sua	si	è	aggiunto	a	questo	componimento	il	
Personaggio	di	Minerva,	il	quale	si	occupò	sempre	nelle	avventure	di	Ulisse,	
trasmigrandolo	in	canuto	vechio	allorché	di	ritorno	entrò	nella	sua	Reggia.	
rurro	cio	si	ha	da	Omero	nella	sua	Odissea,	&c.	38	

	
	
As	 ligações	 entre	 os	 personagens	 do	 texto	 escolhido	 para	 as	 serenatas	 e	 outros	

divertimentos	 de	 corte	 do	 género	 com	 o	 respectivo	 dedicatário	 eram	 portanto	 a	

convenção	 expectável	 ,	 apesar	 de	 nem	 sempre	 óbvia.	 As	 tentadoras	 teorias	 que	 se	

podem	 elaborar	 nesse	 contexto	 são	 muitas	 vezes	 difíceis	 de	 provar	 e	 no	 caso	

específico	de	L’Angelica	bastante	subtis.		

	

Em	 relação	 à	 dedicatária,	 o	 que	 sabemos	 é	 que	 Maria	 Francisca	 Benedita	 era	 uma	

mulher	culta,	inteligente	e	mais	prendada	nas	artes	e	na	figura	que	sua	irmã	e	rainha.	

O	 próprio	 personagem	 Orlando,	 quando	 no	 final	 da	 obra	 elabora	 as	 qualidades	 da	

aniversariante	 menciona	 que	 “deh	 suoi	 preghi,	 la	 belezza	 e	 il	 menor”.	 	 Além	 disso	

tinha	recentemente	contraído	matrimónio	com	o	seu	sobrinho	15	anos	mais	jovem,	D.	

José	príncipe	da	Beira	e	do	Brasil	e	acabado	de	se	tornar,	portanto,	herdeira	do	trono.	

Este	 consórcio	 tinha	 sido	 planeado	 por	 D.	 José	 I	 e	 pelo	 Marquês	 de	 Pombal,	 que	

delinearam	ao	pormenor	também	a	educação	deste	futuro	monarca,	retirando-o	com	

todo	 o	 protocolo	 da	 influência	 de	 sua	 mãe,	 D.	 Maria	 I,	 que	 como	 sabemos	 tinha	

sensibilidades	políticas	muito	diferentes.	

	

Este	 tipo	de	dilemas	amorosos	são	recorrentes	nos	 textos	dedicados	a	esta	princesa	

em	 particular.	 Um	 ano	 depois	 e	 já	 pela	 mão	 de	 Martinelli	 é-lhe	 dedicado	 Ati	 e	

Sangaride	(1779)	em	que	há	um	conflito	entre	amor	de	paixão	e	amor	de	obediência	e	

Cibelle,	mãe	dos	deuses,	dá	uma	volta	rápida	à	situação	referindo	que	na	verdade	mais	

																																																								
38 MARTELLI, M. (1778). Il ritorno di Ulisse in Itaca, Componimento Drammatico per musica da 
rappresentarsi. Stamperia Reale, Lisboa, p. 3 do prefácio 
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importante	que	essas	questões	é	o	 festejar	de	anos	de	Maria	Benedita.	Outro	destes	

exemplos	é	Calliroe	(1782),	também	da	mão	do	poeta	da	corte	e	também	dedicada	à	

irmã	da	soberana	em	que	há	uma	princesa	relutante	em	se	casar,	cuja	criada	lhe	tenta	

domar	e	limar	o	orgulho	e	relutância	em	dar	o	nó.	

	

A	 ligação	 mais	 óbvia	 que	 podemos	 aqui	 encontrar	 é	 a	 de	 que	 a	 princesa	 se	 pode	

identificar	 com	Angelica	 pelo	 facto	 de	 ser	 o	 personagem	principal	 e	 feminino	 e	 por	

partilhar	com	ela	dotes	de	beleza	e	inteligência.	Para	todos	os	efeitos	o	personagem	ao	

ludibriar	Orlando	não	tem	de	todo	uma	conduta	aceitável	para	uma	filha	da	Casa	de	

Bragança	e	apesar	de	no	drama	a	donzela	aparentemente	 levar	a	sua	avante,	 somos	

levados	 a	 assistir	 às	 consequências	 gravosas	 dos	 jogos	 de	 sedução	 aparentemente	

inofensivos	 de	 Angelica.	 A	 partir	 deste	 ponto	 não	 é	 seguro	 avançar	 com	 mais	

especulações,	mas	não	é	de	todo	impossível	que	D.	Maria	I	tivesse	algo	a	transmitir	à	

aniversariante	ao	escolher	este	texto	com	esta	lição	de	moral	em	particular.	A	possível	

e	provável	mensagem	ética	subentendida	estará	relacionado	com	o	cuidado	e	código	

moral	que	as	princesa	deveria	seguir,	apesar	do	poder	que	a	condição	de	herdeira	e	as	

suas	 qualidades	 lhe	 conferem.	 Há	 que	 considerar	 no	 entanto	 que	 estas	 mensagens	

moralistas	 eram	 a	 convenção	Aristotélica	 e	Horaciana,	 quase	 sempre	 presentes	 nos	

textos	de	Metastasio.	

	

Independente	 desta	 relação	 com	 a	 realidade	 política,	 há	 elementos	 intencionais	 do	

significado	 poético	 do	 termo	 Serenata	 muito	 específicos	 no	 enredo	 de	 L’Angelica,	

nomeadamente	 o	 facto	 de	 a	 acção	 se	 passar	 de	 noite,	 a	 ária	 "Bella	 Diva"	 e	 o	 final	

conciliador.	Nos	libretos	subsequentes	que	surgiram	no	nosso	meio	e	com	esse	nome	

específico,	 tais	 como	 Il	Natal	 di	 Giove	 e	Gli	Orti	 Esperidi	 de	Metastasio;	Perseo	 e	 La	

Galatea	de	Martinelli	 já	é	mais	difícil	de	encontrar	esta	relação	etimológica,	além	de	

que	 no	 caso	 das	 obras	 de	 Metastasio,	 já	 não	 corresponde	 ao	 termo	 utilizado	 nas	

edições	do	próprio	poeta.		

	

Entre	1778	e	1782	há	um	uso	bastante	abrangente	do	termo	e	são	editados	em	Lisboa	

11	libretos	com	este	subtítulo.	Em	83	e	84	o	termo	deixa	subitamente	de	ser	utilizado	

e	 volta	 a	 surgir	 só	 em	 1785	 em	 “L’Imenei	 di	 Delfo”	 escrito	 por	 Martinelli	

expressamente	 para	 a	 troca	 das	 princesas	 e	 em	 “Il	 Parnaso”	 com	 texto	 de	 autor	
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anónimo	e	realizado	em	Madrid	com	música	de	Pittichio.	Este	retomar	do	termo	pode	

ser	evocativo	da	outra	dupla	boda	ibérica	realizada	no	tempo	de	D.	 João	V	em	que	a	

realização	de	serenatas	no	paço	era	uma	moda	mais	actual	e	sabemos	pelo	menos	uma	

serenata	de	Domenico	Scarlatti	foi	também	realizada	em	Madrid	para	o	evento.	

	

Esta	 L’Angelica	 é	 portanto	 uma	 das	 raras	 obras	 que	 reúne	 praticamente	 todos	 os	

elementos	 do	 que	 seria	 o	 arquétipo	 do	 género.	 Foi	 uma	 das	 partituras	 oferecidas	 e	

enviadas	por	D.	Maria	 I	 à	 infanta	Mariana	 Josefa	e	 cuja	 cópia	manuscrita	ainda	hoje	

está	depositada	na	Biblioteca	do	Palácio	Real	em	Madrid.	Pela	correspondência	desta	

nossa	 soberana,	 sabemos	 que	 a	 rainha	 só	 enviava	 as	 obras	 que	 realmente	 lhe	

agradavam	e	que	JSC	compunha	ao	seu	gosto.	Aliando	ao	facto	da	obra	ter	precedido	

um	 renascer	 da	 utilização	 do	 termo	 nos	 pequenos	 dramas	musicais	 realizados	 nas	

salas	do	palácio	podemos	considerar	que	foi	uma	obra	importante	e	influente	do	que	

se	seguiu.	

	

Conforme	vamos	verificar	no	Capítulo	4,	o	 texto	musical	 segue	os	cânones	da	ópera	

séria	 italiana	 na	 sua	 sequência	 de	 recitativos	 seco,	 árias	 e	 acompanhados	 e	 é	 das	

poucas	obras	do	compositor	que	mantém	consequentemente	as	estruturas	da	ária	da	

capo	 de	 5	 partes	 quase	 intacta.	 As	 árias	 tendem	 a	 ser	 longas	 e	 muito	 elaboradas,	

principalmente	 quando	 comparadas	 com	 as	 de	 outros	 contemporâneos	 como	 Leal	

Moreira	conforme	vamos	verificar	no	Capítulo	5.	Há	também	um	cuidado	particular	na	

escrita	 dos	 recitativos	 acompanhados	 cuja	 profusão	 e	 variedade	 de	 efeitos	

dramatúrgicos	 nas	 partes	 instrumentais	 é	 talvez	 dos	 únicos	 traços	 reformistas	 que	

podemos	identificar	numa	escrita	em	tudo	o	resto	conservadora.	

O	florescimento	da	utilização	específica	do	termo	serenata	no	reinado	de	D.	Maria	I	é	

significativamente	tardio	quando	comparado	com	o	que	era	hábito	naquela	altura	em	

outros	 centros	 artísticos.	 Ao	 longo	 do	 seu	 reinado	 acontece	 em	 redor	 de	 três	

momentos	 chaves:	 a	 subida	 ao	 trono	 da	 soberana,	 a	 troca	 das	 princesas	 de	 1785	 e	

uma	última	vez	 com	a	aclamação	de	D.	 João	 como	herdeiro	do	 trono	em	1789.	Esta	

última	 corresponde	 a	 Numa	 Pompiglio,	 a	 última	 obra	 existente	 da	 equipa	

JSC/Martinelli	 e	 a	 última	 vez	 que	 o	 termo	 surge	 num	 libreto	 antes	 da	 abertura	 do	

Teatro	 de	 São	 Carlos.	 A	 carga	 política	 que	 o	 termo	 implicava	 é	 portanto	 clara	 e	
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provalmente	reflexo	da	própria	contra	corrente	política	que	caracterizou	o	 início	do	

reinado	desta	soberana,	habitualmente	apelidada	de	Viradeira.	No	contexto	da	função	

representativa	 da	 realeza	 que	 este	 tipo	 de	 entretenimento	 personificava	 é	 possível	

que	 a	 utilização	 do	 título	 serenata,	 neste	 período	 específico,	 fosse	 em	 particular	

evocativo	do	 reinado	D.	 João	V,	 em	que	o	 termo	surgiu	e	 se	 tornou	hábito	na	 corte.	

Apesar	de,	conforme	vamos	verificar,	as	mensagens	políticas	das	serenatas	e	dramma	

per	musica	 não	 serem	 particularmente	 distinguíveis	 entre	 si,	 a	 conotação	 do	 termo	

poderia,	por	estas	razões,	imprimir	um	grau	de	legitimação	de	alguma	forma	superior.	
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3 Breve nota biográfica de João de Sousa Carvalho 
	
Filho	de	Paulo	de	Carvalho	e	de	Ana	Maria	Angelica,	João	de	Sousa	Carvalho	nasceu	em	

Estremoz	no	dia	22	de	Fevereiro	de	1745	e	em	1753	ingressou	no	Colégio	dos	Santos	

Reis	Magos	em	Vila	Viçosa39.	Em	1761	ingressa	no	Conservatório	de	Santo	Onofre	de	

Capuana	em	Nápoles	na	qualidade	de	bolseiro	de	D.	José	I,	acompanhado	pelos	irmãos	

Jerónimo	 e	 Braz	 Francisco	 de	 Lima,	 Camilo	 Cabral,	 Joaquim	 de	 Oliveira	 e	 José	 de	

Almeida40.		Estes		portugueses	poderão	ainda	neste	período	ter	tomado	contacto	com	

Nicola	Porpora	e	 terão	tido	com	maior	probabilidade	 lições	de	Giuseppe	Dol	e	Carlo	

Contumaci 41 .	 Paisiello	 terá	 sido	 um	 dos	 seus	 condiscípulos	 neste	 mesmo	

conservatório	onde	tinham	sido	também	alunos	Jomelli	e	Piccinni.	

Uma	carta42	descrevendo	os	 festejos	de	 inauguração	da	estátua	equestre	de	D.	 José	I	

enviada	para	Nápoles	 descreve	 a	 realização	do	drama	 "O	Monumento	 Imortal"	 com	

música	de	 JSC,	aluno	de	Piccinni.	Apesar	de	este	último	não	 ter	constado	da	 lista	de	

docentes	 da	 instituição	 que	 JSC	 frequentou	 é	 obviamente	 possível	 que	 ele	 tenha	 de	

facto	tido	contacto	com	o	famoso	compositor	na	qualidade	de	aluno	particular.	

JSC	 regressou	 a	 Portugal	 em	 1767	 dado	 que	 a	 sua	 assinatura	 consta	 no	 livro	 de	

entradas	da	Irmandade	de	Santa	Cecília	a	22	de	Novembro	de	do	mesmo	ano43.	Ainda	

neste	 ano	 ocupa	 o	 cargo	 de	Mestre	 do	 Seminário	 da	 Patriarcal,	 subindo	 de	 posto	 e	

																																																								
39 ALEGRIA, J. A. (1983). Historia da Capela e Colégio dos Santos Reis de Vila Viçosa. Fundação 
Calouste Gulbenkian, , p. 253 

40 FERNANDES, C. (2010). O sistema produtivo da Mu ́sica Sacra em Portugal no final do Antigo 
Regime: a Capela Real e a Patriarcal entre 1750 e 1807 (Dissertação de Doutoramento), 
Universidade de E ́vora, Évora, p. 217 

41 HEARTZ, D. (2003). Music in European Capitals: The Galant Style, 1720-1780. W.W. 
Norton, , ibid., p. 72 

42 Paologiovanni Maione apresentou este documento numa comunicação realizada no 
Palácio de Queluz em 2014 no qual podemos ler que: "La sera della stessa giornata nelle 
Case del Commercio, in una delle Sale (...) si era tutto preparato per una cantata(...). Il 
titolo n'era =Il Monumento Immortale= scrito in Portuguese (...) e posto in Musica da 
Giovanni di Souza scolare di Piccinni, con applauso e sodisfazione." O respectivo trabalho 
académico ainda não está editado no momento de entrega desta dissertação, mas o 
respectivo autor gentilmente autorizou esta citação. 

43 VIEIRA, E. (1900). Diccionario biographico de musicos portuguezes: historia e bibliographia da 
musica em Portugal. Typ. M. Moreira & Pinheiro, Aveiro, p. 229 
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vencimento	para	1º	Mestre	do	Seminário	da	Patriarcal	em	177044.		Em	1778	substitui	

David	Perez	na	qualidade	de	Mestre	de	Música	dos	Infantes45.		

A	sua	primeira	ópera	La	Nitteti	foi	apresentada	em	1766	em	Roma	e	a	31	de	Março	de	

1769	era	estreada	no	Teatro	da	Ajuda	a	ópera	cómica	L'Amore	Industrioso	que	ainda	

nesse	 ano	 contou	 com	 10	 récitas46.	 Após	 o	 drama	 sério	 L'Eumene	 por	 ocasião	 do	

aniversário	do	rei	D.	José	I	em	1773	surge	uma	carta	dirigida	ao	compositor	que	nos	

dá	mais	alguns	dados	biográficos.	Este	documento	foi	transcrito	por	investigadores	do	

Centro	de	Estudos	de	Teatro	e	publicado	na	página	"Documentos	para	a	História	do	

Teatro	 em	Portugal"47.	 Uma	 vez	 que	 se	 trata	 de	 uma	descoberta	 recente,	 que	 ainda	

não	 consta	 da	 lista	 de	 fontes	 biográficas	 sobre	 o	 compositor,	 apresento	 aqui	 uma	

transcrição	e	respectiva	análise:	

Para	João	de	Sousa	Carvalho	
Junho,	12	
Desejo	que	vossa	mercê,	nesses	benéficos	ares,	tenha	experimentado	muitas	
melhoras,	e	que	se	ache	inteiramente	restituído	à	sua	vigorosa	saúde.	

	
Estes	votos	de	melhoria	de	saúde	implicam	não	só	que	o	compositor	se	encontrava	em	

algum	tipo	de	convalescença,	mas	também	que	estava	algures	longe	do	seu	posto	de	

trabalho,	 razão	 desta	 correspondência.	 Este	 episódio	 de	 saúde	 estará	

presumivelmente	 relacionado	 com	 o	 hiato	 de	 produção	 que	 se	 pode	 verificar	 no	

espólio	do	compositor,	que	só	voltou	a	apresentar	outra	obra	dramática	em	1778,	 já	

no	reinado	de	D.	Maria	I.	

Remeto	a	vossa	mercê	o	libreto	da	ópera		I	Napoletani	in	America,	tirada	por	
Martinelli	da	original,	que	foi	impressa	em	Nápoles,	e	tirada	também	a	parte	de	
Azimecca,	com	algumas	árias	novas,	tudo	na	forma	que	vossa	mercê	praticou	
com	o	dito	Martinelli.	E	ordena	Sua	Majestade	que	vossa	mercê	faça	para	a	dita	
ópera	toda	a	música	que	for	precisa,	tirando	do	espartito	que	recebeu,	toda	a	

																																																								
44 FERNANDES, C. (2010). O sistema produtivo da Mu ́sica Sacra em Portugal no final do Antigo 
Regime: a Capela Real e a Patriarcal entre 1750 e 1807 (Dissertação de Doutoramento), 
Universidade de E ́vora, Évora, p. 228 

45 BRITO, M. C. d. (1989). Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge University 
Press, Cambridge, pag 70 

46 Ibid., p. 143 

47 Carta dirigida a João de Sousa Carvalho. (1774). Documentos para a História do Teatro em 
Portugal,  (Livro 2997, f. 37-37v, AHMF - Casa Real). Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo - AHMF. 
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que	julgar	necessária	e	lhe	parecer	que	pode	ser	insulsa,	e,	no	caso	que	vossa	
mercê	queira	alguma	coisa	dos	recitativos,	mo	participará	para	logo	se	fazer.	

	
À	 partida	 tudo	 indica	 que	 está	 a	 ser	 realizada	 a	 encomenda	de	uma	 composição	de	

uma	 nova	 ópera	 sobre	 o	 libreto	 remetido	 da	 autoria	 de	 Francesco	 Cerlone,	

apresentada	pela	primeira	vez	com	música	de	Piccinni	em	1768.	No	entanto	ao	referir	

"tirando	do	espartito	que	recebeu,	toda	a	que	julgar	necessária	e	lhe	parecer	que	pode	

ser	insulsa"	percebemos	que	JSC	já	tinha	em	sua	posse	uma	partitura	da	obra	e	que	na	

verdade	 o	 que	 lhe	 pedem	 é	 para	 completar,	 selecionar	 e	 adaptar	 aquilo	 que	 ele	 já	

tinha	em	sua	posse,	conforme	as	mudanças	ao	libreto	original	que	Martinelli	tinha	já	

realizado	e	que	incluíam	a	exclusão	do	personagem	Azimecca.	Aquilo	que	é	solicitado	

ao	 compositor	 português	 é	 precisamente	 aquilo	 que	 João	 Cordeiro	 da	 Silva	 fazia	

também	com	as	obras	de	Jomelli48	que	chegavam	a	Lisboa,	isto	é,	adaptar	o	original	de	

Piccinni	e	Cerlone	às	mudanças	realizadas	por	Martinelli.	

Remeto	a	vossa	mercê	também	o	libreto	da	impressão	de	Nápoles,	no	caso	de	
ser	preciso	para	seu	governo,	e	por	ele	verá	vossa	mercê		que	a	parte	de	
Marcone,	que	deve	ser	feita	por	Leonardi,	vai	conservada	no	mesmo	idioma	
napolitano.	
Logo	que	vossa	mercê	concluir	a	música,	ma	remeterá,	e	estimarei	sempre	ter	
boas	notícias	do	seu	completo	restabelecimento,	e	muitas	ocasiões	de	servi-lo.	
Deus	guarde	a	vossa	mercê	muitos	anos.	Junqueira,	a	12	de	Junho	de	1774	

	
Este	 "libreto	 da	 impressão	 em	 Nápoles"	 serve	 portanto	 para	 que	 não	 haja	 dúvidas	

quanto	à	transcrição	e	adaptação	de	Martinelli,	pelo	facto	de	o	personagem	Marcone	

ter	as	respectivas	falas	em	dialecto	napolitano.	O	facto	de	vir	referido	que	o	cantor	que	

vai	interpretar	o	papel	é	Leonardi	revela	que	este	é	mais	um	dado	que	JSC	deve	ter	em	

conta	no	seu	trabalho,	que	se	presume	que	neste	caso	deva	ser	o	de	reescrever	o	que	

for	necessário	para	o	papel	 estar	na	medida	deste	 intérprete.	Esta	ópera	 cómica	 foi	

realizada	a	31	de	Março	de	1775	no	Teatro	da	Ajuda	por	ocasião	do	aniversário	da	

rainha	 Mariana	 Vitória 49 .	 No	 libreto	 existente	 consta	 que	 Marcone	 é	 de	 facto	

interpretado	 por	 Giovani	 Leonardi	 e	 as	 respectivas	 deixas	 estão	 em	 dialecto	

napolitano.	A	música	consta	como	sendo	de	Piccinni.	

																																																								
48 MCCLYMONDS, M. (1978). Nicolló Jommelli: The last years (Dissertação de 
Doutoramento), University of California, Berkeley, p. 223 

49 BRITO, M. C. d. (1989). Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge University 
Press, Cambridge, p. 150 
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Com	a	subida	ao	trono	de	D.	Maria	I	em	1777,	 JSC	entra	na	sua	fase	mais	produtiva,	

compondo	um	total	de	10	obras	dramáticas	entre	1778	e	1789.	O	seu	ritmo	produtivo	

diminui	no	 final	deste	período,	 compondo	ainda	Alcione	em	1787	e	Numa	Pompiglio	

em	1789,	a	sua	última	obra	dramática	com	texto	profano.	Este	foi	também	o	ano	que	

enviuvou	de	Maria	Bárbara	após	seis	anos	de	matrimónio.	Santos	Luiz	considera	que	a	

última	obra	composta	por	JSC	é	a	Missa	em	Fá	Maior	para	2	vozes	masculinas,	coro	e	4	

orgãos,	terminada	a	1	de	Setembro	de	1795	para	a	Basílica	de	Mafra50.		

Além	de	10	dramas	músicais	não	encenados	e	4	óperas,	Santos	Luiz	lista51	três	hinos	

(Te	Deum),	sete	Missas,	um	Motete	e	quatro	Salmos	de	autoria	comprovada.	O	facto	de	

existirem	vários	 "João	Sousa"	com	assinatura	na	 irmandade	de	Santa	Cecília	 levou	a	

existirem	 durante	 bastante	 tempo	 várias	 obras	 erradamente	 atribuídas	 a	 JCS,	

problemática	que	este	autor	abordou.	Fernandes	chama	no	entanto	a	atenção52	para	o	

facto	de	 Santos	Luiz	 apenas	 considerar	 obras	 comprovadas	 como	aquelas	das	quais	

existe	um	manuscrito	autógrafo	ser	um	critério	algo	redutor,	subsistindo	ainda	obras	

que	poderiam	fazer	crescer	este	número.	

JSC	morre	a	3	de	Agosto	de	1798	conforme	o	Livro	de	Óbitos	da	Freguesia	da	Santa	

Igreja	Patriarcal	(1782-1805),	que	se	encontra	no	Arquivo	Histórico	do	Patriarcado	de	

Lisboa,	 em	 São	 Vicente	 de	 Fora.	 Esta	 fonte,	 recentemente	 revelada	 e	 gentilmente	

cedida	 por	 Cristina	 Fernandes,	 vem	 esclarecer	 definitivamente	 este	 facto	 que	 ainda	

não	era	consensual	nem	estava	conclusivamente	documentado.			

																																																								
50 LUIZ, C. S. (1999). João de Sousa Carvalho: catálogo comentado das obras existentes nos 
principais arquivos e bibliotecas de Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 35 

51 Ibid. 

52 FERNANDES, C. (2005). Devoção e teatralidade: as Vésperas de João de Sousa Vasconcelos e a 
prática litúrgico-musical no Portugal pombalino. Edições Colibri, Lisboa 
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Imagem	10,	registo	de	óbito	de	João	de	Sousa	Carvalho	a	3	de	Agosto	de	1798	no	Livro	de	Óbitos	da	
Freguesia	da	Santa	Igreja	Patriarcal	(1782-1805).	

Uma	outra	fonte	relevante	do	ponto	de	vista	de	realidade	musical	e	também	ainda	não	

citada	 na	 bibliografia	 respectiva	 é	 uma	 conta53	de	 Gio.	 Batta.	 Cervelleza	 escrita	 em	

Nápoles	a	28	de	 Janeiro	de	1793	e	dirigida	a	 JSC,	 referente	a	várias	encomendas	de	

óperas.	Ao	 tentar	 completar	os	dados	das	datas	de	estreia	das	obras	 com	os	nomes	

dos	compositores	e	libretistas	obtemos	a	lista	da	Tabela	4.	Das	11	obras	desta	conta,	

7	 foram	estreadas	nos	4	anos	precedentes	da	missiva	o	que	demonstra	um	possível	

propósito	de	estar	a	par	das	tendências	mais	actuais	do	género	por	parte	de	JSC,	em	

particular	em	relação	a	textos	sérios,	que	também	predominam	nesta	lista.		

Tabela	4,	lista	de	obras	mencionadas	na	conta	elaborada	por	Cervellezza	em	1793	

título	 compositor	 libretista	 ano	
Zenobia	e	Palmira	 Paisiello	 Gaetano	Sertor	 1790	
La	disfatta	di	Dario	 Giuseppe	Danielo	(?)	 Nicola	Giuseppe	Morbili	 1789?	
La	secchia	rapita		 Antonio	Salieri	 Gastone	Boccherini	 1772	
Il	pastor	fido		 Antonio	Salieri	 Lorenzo	Da	Ponte	 1789	
La	vendetta	di	Nino		 Francesco	Bianchi	 Ferdinando	Moretti	 1790	
Il	Pizzarro	nell’Indie		 Marcello	de	Capua	 ?	 1791	
Il	Mostro	de	Seidelma	 ?	 ?	 	
La	Briseide		 Ferdinando	Robuschi	 Angelo	Pocobelli	 1791	
Antigona	 Peter	von	Winter;		 Marco	Coltelini	 1791	
Allessandro	nell’Indie		 Niccolò	Piccinni	 Metastasio	 1774	?	
Il	Medonte	 Giuseppe	Sarti	 Giovanni	di	Gamerra	 1777	
 

																																																								
53  depositada na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda com a cota BA – 54-VIII-39, nº 
5c-5d 
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A	existência	desta	 lista	e	em	particular	o	facto	de	algumas	das	obras	terem	estreado	

após	a	última	peça	 lírica	 conhecida	de	 JSC	em	1789	pode	 indiciar	que	o	 compositor	

pretendia	ainda	continuar	a	compôr	teatro	musical	nesta	altura.	O	facto	de	não	o	ter	

realizado	pode	significar	que	o	seu	estilo	de	escrita	já	não	era	bem	recebido	pela	nova	

geração	 de	 patronos	 e	 ouvintes,	 dado	 que	 nesta	 altura	 D.	 Pedro	 III,	 para	 quem	 o	

compositor	escreveu	a	maioria	das	obras	dedicadas,	 tinha	 já	 falecido	e	D.	Maria	 I	 já	

estava	com	a	sua	saúde	bastante	fragilizada.		
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4 Analise comparativa das 10 serenatas de João de Sousa 
Carvalho 

4.1 Panorâmica	geral	
	
As	10	serenatas	ou	dramas	musicais	não	encenados	compostos	por	Sousa	Carvalho	ao	

serviço	de	D.	Maria	I	totalizam	quase	5000	páginas	de	texto	musical.	Com	uma	média	

de	 476	páginas	 por	 obra	 é	 de	 estimar	 que	 estes	 espetáculos	 tivessem	uma	duração	

entre	100’	e	130’	de	música.	As	obras	encenadas	 têm	uma	dimensão	superior,	 tanto	

em	quantidade	de	páginas	como	de	números	musicais,	nomeadamente	contendo	mais	

uma	 ou	 duas	 árias,	 o	 que	 equivale	 a	 uma	 duração	 aproximada	 de	 20	 a	 30	minutos	

superior	às	primeiras.	Todas	as	obras	são	constituídas	por	uma	abertura	orquestral	

seguida	de	uma	sucessão	de	recitativos	seco,	recitativos	acompanhados,	árias,	duetos,	

números	 de	 conjunto	 e	 coros.	 A	 estrutura	 das	 árias,	 assim	 como	 das	 aberturas	

orquestrais,	 têm	 uma	 ligeira	 evolução	 formal	 identificável	 entre	 as	 primeiras	 e	 as	

últimas	obras.	As	obras	com	textos	de	carácter	sério	e	sem	indicações	de	encenação,	

da	cantarsi,	encontram-se	listadas	na	Tabela	5.	As	obras	com	texto	sério	e	indicação	de	

encenação,	 da	 rapresentarsi,	 a	 que	 podemos	 chamar	 de	 óperas	 num	 sentido	 mais	

moderno	do	termo,	estão	listadas	na	Tabela	6.	

O	 ritmo	 produtivo	 de	 João	 de	 Sousa	 Carvalho,	 tal	 como	 o	 principal	 poeta	 da	 corte,	

intensificou-se	significativamente	no	reinado	de	D.	Maria	I	e	consistiu	principalmente	

na	realização	destes	dramas	musicais	de	menores	dimensões,	geralmente	chamados	

de	“serenatas”.	Apesar	de	ter	havido	uma	redução	significativa	das	grandes	produções	

operáticas	 do	 reino	 anterior,	 houve	 ao	 serviço	 desta	 rainha	 um	 maior	 número	 de	

produções	de	teatro	musical	de	menores	dimensões	e	um	ritmo	produtivo	por	parte	

dos	principais	criadores	locais	muito	maior.		

A	grande	maioria	das	obras	entre	1777	e	1792	tiveram	um	carácter	eulogístico,	tendo	

especificado	 sempre	 na	 folha	 de	 rosto	 do	 libreto	 o	membro	 da	 família	 real	 a	 quem	

eram	 dedicados.	 É	 interessante	 verificar	 a	 relação	 existente	 entre	 os	 vários	

compositores	e	os	respectivos	dedicatários,	conforme	está	notada	no	Gráfico	3.	
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Tabela	5,	lista	de	obras	dramáticas	sem	indicações	de	encenação	compostas	por	JSC	ao	serviço	de	D.	Maria	I	

	 Árias	 Duetos	 Outros	números	
de	conjunto	

Nº	de	páginas	(do 
manuscrito com texto 
musical)	

L’Angelica	(1778)	 9	 1	 1	 493	

Perseo	(1779)	 7	 1	 1	 520	

Seleuco	(1781)	 7	 0	 1	 475	

Everardo	II	(1782)	 8	 1	 1	 449	

Penelope	(1782)	 6	 1	 2	 441	

L’Endimione	(1783)	 9	 1	 1	 437	

Tomiri	(1783)	 8	 0	 4	 528	

Adrasto	(1784)	 7	 0	 2	 	507	

Alcione	(1787)	 8	 1	 3	 472	

Numa	Pompiglio	(1789)	 5	 0	 3	 438	

			
Tabela	6,	lista	de	obras	com	indicações	de	encenação	compostas	por	JSC	ao	serviço	de	D.	Maria	I	

	

	
Gráfico	3,	Relação	dos	dedicatários	com	os	compositores	no	periodo	1777-92	
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Outros	compositores	

Jerónimo	Francisco	de	Lima	

António	da	Silva	Gomes		e	
Oliveira	

Luciano	Xavier	dos	Santos	

António	Leal	Moreira	

João	Cordeiro	da	Silva	

João	de	Sousa	Carvalho	

	 Árias	 Duetos	 Outros	números	
de	conjunto	

Nº	de	páginas	(do	
manuscrito	com	texto	
musical)	

Testoride	Argonauta	(1780)	 10	 1	 3	 620	
Nettuno	ed	Egle	(1785)	 11	 1	 2	 791	
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No	Gráfico	3	 torna-se	à	partida	claro	quais	os	principais	elementos	da	 família	real	a	

quem	foram	dedicadas	obras	neste	período,	assim	como	os	respectivos	compositores.	

A	rainha	D.	Maria	I	e	seu	filho	primogénito	foram	os	dedicatários	principais	das	obras	

eulogísticas,	havendo	registo	de	12	obras	dedicadas	a	cada	um.	 JSC	 foi	o	compositor	

com	mais	obras	apresentadas	neste	período,	 seguido	de	 João	Cordeiro	da	Silva	e	de	

António	Leal	Moreira.	Há	evidências	da	escolha	do	poeta,	na	grande	maioria	dos	casos	

Gaetano	Martinelli,	e	do	respectivo	texto	terem	tido	a	influência	da	própria	rainha	e	de	

certa	 forma	 do	 regime,	 conforme	 a	 argumentação	 apresentada	 no	 Capítulo	 2.	 No	

entanto	não	deixa	de	ser	tentador	especular	que	a	escolha	do	compositor	tenha	estado	

relacionada	 com	 a	 preferência	 estética	 do	 dedicatário.	 Certo	 é	 que	 a	 única	 prova	

documental	 mais	 concreta	 a	 que	 me	 posso	 reportar	 em	 relação	 às	 preferências	

estéticas	da	família	é	a	correspondência	de	D.	Maria	I	para	sua	prima	Maria	Josefa	de	

Bourbon	que	refere:	

(...)	fiquei	infinitam.te	satisfeita,	q	fosse	do	seu	gosto	a	Serenatta,	q	remeti,	he	
certo	que	João	de	Souza	compoem	de	modo,	q	agrada,	e	conforme	as	Regras	da	
Muzica,	a	m.ª	sera	procurar	em	todas	as	occazioens	mostrar	a	V.A	(...)54	

	

Sendo	esta	carta	de	12	de	Maio	de	1783,	a	obra	a	que	se	deve	referir	é	provavelmente	

Penelope	de	JSC	e	Martinelli,	apresentada	pelo	aniversário	de	D.	Maria	I	a	17	de	

Dezembro	de	1782.	Uma	cópia	desta	partitura	encontra-se	no	palácio	real	de	Madrid	

ainda	hoje.	Um	pouco	mais	tarde	voltamos	a	encontrar	outra	referência:	

	
	 (...)Aqui	no	dia	5	tivemos	Serenata	a	qual	não	mando	por	me	parecer	
sem	novid.e	foi	feita	por	hû	principiante,	porem	se	V.A.	A	quizer	a	remeterei.	O	
fogo	q	houve	nessa	ocasião	foi	bonito(...)55	

	

Neste	 dia,	 5	 de	 Julho	 de	 1783.	 a	 obra	 apresentada	 foi	 Siface	 e	 Sofonisba	 de	 Leal	

Moreira,	o	que	demonstra	a	diferença	de	estatuto	entre	JSC	e	este	seu	aluno	na	altura.		

Voltando	ao	gráfico	e	entrando	numa	interpretação	mais	circunstancial	das	possíveis	

preferências	estéticas	dos	vários	membros	da	família	real,	encontramos	uma	relação	

aparentemente	clara	entre	JSC	e	D.	Pedro	III,	pois	este	rei	acumula	dedicadas	mais	de	

																																																								
54 Carta de 12 de Maio de 1783, Apud BEIRÃO, C. (1944). D. Maria I, 1777-1792: subsidios 
para a revisão da história do seu reinado. Emprêsa nacional de publicidade, Lisboa, p. 441 

55 Carta de 7 de Julho de 1783, Apud ibid. 
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metade	de	todas	as	obras	do	compositor	neste	período.	É	também	notável	que,	apesar	

de	 este	 ser	obviamente	o	 compositor	preferido	e	mais	 requisitado	em	geral,	 não	há	

nenhuma	obra	sua	dedicada	ao	príncipe	da	Beira.	Este	último	aparentemente	preferiu	

Cordeiro	 da	 Silva	 e	 Leal	 Moreira,	 acumulando	 três	 obras	 de	 cada	 um	 destes.	 Se	

considerarmos	 a	 carreira	 que	 Leal	 Moreira	 ainda	 veio	 a	 ter	 no	 teatro	 da	 Rua	 dos	

Condes	e	do	Teatro	Nacional	de	S.	Carlos,	a	especulação	que	se	torna	tentadora	é	a	de	

que	 a	 escrita	 deste	 compositor	 teve	maior	 preferência	 na	 geração	 dos	 príncipes	 do	

Brasil	que	na	de	D.	Maria	I	e	D.	Pedro	III.		
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4.2 Libretos	
	
A	grande	maioria	dos	poemas	que	foram	postos	em	música	por	Sousa	Carvalho	são	da	

autoria	de	Gaetano	Martinelli.	Dos	10	dramas	não	encenados	postos	em	música	pelo	

compositor,	 apenas	 dois	 fogem	 a	 esta	 regra	 e	 são	 sobre	 textos	 de	 Metastasio	 com	

algumas	adaptações	e	cortes.	Sobre	o	legado	deste	poeta	da	corte	existe	já	um	extenso	

e	 precioso	 trabalho	 académico	 realizado	 por	 Paulo	 Kuhl56.	 Este	 italiano	 entrou	 ao	

serviço	 da	 corte	 portuguesa	 por	 recomendação	 de	 Jommelli	 conforme	 demonstrou	

McClymonds57,	 na	 sua	 análise	 da	 correspondência	 deste	 compositor	 favorito	 de	 D.	

José	I	.	

Há	duas	características	que	distinguem	à	partida	os	libretos	de	obras	não	encenadas	

daquelas	 que	 aparentemente	 tiveram	 encenação:	 uma	 é	 que	 vem	 referido	 “da	

cantarsi”	 na	 folha	 de	 rosto	 e	 a	 outra	 é	 que	 nunca	 têm	 impresso	 a	 participação	 de	

coreógrafos	cenógrafos	ou	outros	artistas	para	além	dos	cantores,	poeta	e	compositor.	

L’Endimione	e	L’Angelica,	os	dois	libretos	de	Metastasio,	não	estão	divididos	em	cenas	

e	tão	pouco	têm	referências	a	acção	nas	notas	de	rodapé.	Já	as	restantes,	da	autoria	de	

Martinelli	e	claramente	realizadas	de	propósito	para	a	corte	portuguesa	têm	divisões	

em	cenas,	algumas	 indicação	de	acção	cénica	e	descrições	de	ambiente	de	cada	uma	

das	cenas.	Tomando	o	exemplo	de	Perseo,	ao	contrário	de	L’Angelica	de	Metastasio,		o	

libreto	 impresso	 contém	 um	 “Argomento”	 que	 estabelece	 um	 resumo	 da	 história	 e	

respectiva	contextualização.	No	 final	deste	resumo	menciona	“La	Scena	è	nell’Etiopia	

Real	Dominio	del	Monarca	Sefeo”.	Já	em	Seleuco	(1781)	encontram-se	além	destes	três	

elementos	indicações	de	encenação	muito	específicas	e	até	da	presença	de	figurantes,	

conforme	 é	 referido,	 por	 exemplo,	 nas	 notas	 de	 rodapé	 do	 final	 da	 pág.	 8:	 “(1)	 a	

Nicogene”	e	“(2)	dopo	dato	il	cenno	a	custodi	ritorna”.	

As	 duas	 adaptações	 de	 Metastasio	 foram	 provavelmente	 realizadas	 pela	 mão	 de	

Martinelli:	no	caso	de	L’Angelica	a	adaptação	do	texto	original	foi	muito	significativa,	

pois	 foi	 retirado	 o	 personagem	do	Vecchio,	 reduzidos	 alguns	 recitativos,	 reduzido	 o	

																																																								
56 KUHL, P. M. (1998). Os Libretos de Gaetano Martinelli e a Ópera de Corte em Portugal (1769 - 
1795) (Dissertação de Doutoramento), Universidade de São Paulo, São Paulo 

57 MCCLYMONDS, M. (1978). Nicolló Jommelli: The last years (Dissertação de 
Doutoramento), University of California, Berkeley 
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número	de	árias	de	22	para	9	e	substituído	o	texto	de	4	delas.	Não	está	especificado	o	

nome	do	 autor	 destes	 novos	 poemas	 -	 possivelmente	 do	 poeta	 da	 corte	 local	 -	mas	

pelo	 menos	 a	 primeira	 ária	 de	 Medoro	 “Terrore	 m’inspira”	 surge	 como	 sendo	 da	

autoria	de	Mattia	Verazzi	no	seu	libreto	de	Sofonisba.	É	interessante	verificar	como	o	

texto	 deste	 poeta	 visionário,	 que	 em	 conjunto	 com	 Jommelli	 realizou	 o	 espetacular	

Fetonte	 e	muitas	 outras	 produções	 inovadoras,	 chegou	 a	 este	 libreto,	 curiosamente	

com	palavras	que	tanto	caracterizaram	a	sua	tendência	estética	de	ambientes	negros	e	

assustadores.	58	

A	 redução	 de	 L’Endimione	 foi	 ligeiramente	 menor,	 	 de	 15	 para	 9	 árias,	 das	 quais	

apenas	 	5	correspondem	aos	originais	de	Metastasio.	Os	personagens	mantêm-se	os	

mesmos,	 com	 a	 excepção	 de	 Apollo	 que	 entra	 só	 no	 final	 para	 a	Licenza	e	 que	 não	

existe	na	versão	original.	Há	também	a	apontar	que	nesta	adaptação	falta	uma	ária	de	

saída	 ao	 personagem	 Diana	 após	 a	 cavatina59	de	 Endimione	 “Non	 so	 dir	 se	 sono	

amante”,	o	que	resulta	estranho	em	termos	de	linha	dramática	e	pouco	convencional	

para	a	prática	da	época	e	escrita	de	Metastasio.	Estas	excepções	às	regras	arcádicas	de	

dramaturgia	 não	 são	 totalmente	 estranhas	 neste	 repertório	 da	 corte	 lisboeta,	 pois	

mesmo	 Jommelli	 identifica	 um	 procedimento	 semelhante	 na	 sua	 “Aventure	 de	

Cleomede”	 e	 deixa	 uma	 sugestão	 de	 encenação	 para	 resolver	 o	 problema,	 que	 ele	

assume	 como	 um	 lapso,	 na	 sua	 correspondência	 com	 o	 director	 dos	 teatros	 reais,	

Pedro	José	da	Silva	Botelho60.	

Em	 termos	 comparativos	 as	 obras	 de	 Martinelli	 são	 mais	 organizadas	 ao	 estarem	

divididas	 em	 cenas	 e	 ao	 terem	 referências	 aos	 vários	 locais	 e	 ambientes	 em	 que	 o	

drama	 se	 vai	 passando,	 mesmo	 que	 estes	 cenários	 tenham	 existido	 apenas	 no	

imaginário	 da	 audiência.	 Em	 termos	 de	 perfil	 psicológico	 dos	 personagens	 e	

mensagem	moral	 de	 cada	história,	 há	menos	 complexidade	no	 caso	de	Martinelli.	 A	

																																																								
58 McClymonds no seu artigo “Verazi’s innovations and opera in Italy”analisa a influência 
deste poeta e a sua relação com Jommelli: MCCLYMONDS, M. (1995). Transforming opera 
seria: Verazi's innovations and their impact on opera in Italy. In T. Bauman & M. P. 
McClymonds (Eds.), in Opera and the Enlightenment (p. 119). Cambridge: Cambridge 
University Press. 

59 neste caso aplico o termo “cavatina”, pois a ária não tem a saída do personagem no final. 

60 MCCLYMONDS, M. (1978). Nicolló Jommelli: The last years (Dissertação de 
Doutoramento), University of California, Berkeleyp.178 
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distinção	 entre	 o	mal	 e	 o	 bem	 é	 clara	 e	 na	 grande	maioria	 dos	 casos	 a	mensagem	

moral	 subentendida	 é	 óbvia	 e	 expectável.	 Os	 dramas	 são	 simples	 e	 quase	 sem	

personagens	 secundários.	 Segundo	 Kuhl61	este	 poeta	 acabou	 criando	 um	 género	

híbrido	entre	serenata	e	ópera	séria,	com	características	reformistas	como	a	ausência	

de	personagens	secundários	e	simplicidade	dos	enredos	e	características	antiquadas	

como	os	finais	com	intervenções	dos	“Deus	ex	machina”	e	terem	sempre	como	função	a	

representação	 do	 poder	 real.	 Este	 mesmo	 musicólogo	 aponta	 também	 que	 este	

libretista	 apenas	 escreveu	 três	 óperas	 no	 reinado	 de	 D.	 José	 I,	 passando	 a	 uma	

actividade	 muito	 mais	 intensa	 no	 reinado	 de	 D.	 Maria	 I	 em	 que	 lhe	 foram	

encomendadas	uma	série	de	obras	eulogísticas.	

Tal	como	está	demonstrado	no	Capítulo	2,	a	norma	de	existirem	relações	entre	o	herói	

do	 drama	 e	 o	 homenageado	 era	 a	 convenção.	 Nesse	 contexto,	 tanto	 heróis	 da	

mitologia	 como	 célebres	 monarcas	 da	 antiguidade	 eram	 as	 figuras	 centrais	 destes	

dramas,	calhando	a	D.	Pedro	III	obras	dedicadas	como	Perseo	(1779),	Seleuco	(1781),	

Everardo	 II	 (1782),	 Siface	 e	 Sofonisba	 (1783)	 ou	 Adrasto	 (1785).	 D.	 Maria	 I	 teve	

dedicadas	Enea	in	Tracia	(1781),	Penelope	(1782),	Tomiri	Amazzona	Guerriera	(1783),		

Esione	 (1784)	 e	 Artemisia	 (1787).	Houveram	 obviamente	 excepções,	 mas	 a	 grande	

maioria	 dos	 textos,	 principalmente	 os	 que	 se	 percebe	 terem	 sido	 compostos	

expressamente	 para	 a	 ocasião	 seguiam	 esta	 norma.	 D.	 José	 Principe	 da	 Beira,	 teve	

dedicados	 Il	Natal	di	Giove	(1778),	aludindo	obviamente	à	grande	esperança	que	era	

depositada	naquele	herdeiro	da	coroa,	Teseo	(1783),	Il	Ritorno	di	Tobia	(1784),	Cadmo	

(1784),	Il	trionfo	di	Davide	(1785),	Archelao	(1785),	Telemaco	(1787),	Gli	Eroi	Spartani	

(1788).	

	
Um	dos	aspectos	mais	 fascinantes	destes	dramas	é	a	 relação	que	se	pode	encontrar	

entre	os	eventos	ou	dedicatários	da	obra	e	as	respectivas	mensagens	ou	“recados”	que	

se	adivinham	de	D.	Maria	I.	Para	compreender	melhor	esta	faceta	será	tomado	como	

exemplo	 uma	 outra	 obra	 de	Martinelli	 desta	 vez	 com	música	 de	 Leal	Moreira,	 cujo	

contexto	 político	 é	 particularmente	 relevante.	 	 Para	 isso	 é	 também	 necessário	

contextualizar	 alguns	 dados	 históricos	 e	 biográficos	 daquele	 que	 era	 na	 altura	 o	

																																																								
61 KUHL, P. M. (1998). Os Libretos de Gaetano Martinelli e a Ópera de Corte em Portugal (1769 - 
1795) (Dissertação de Doutoramento), Universidade de São Paulo, São Paulo 



	 43	

herdeiro	do	trono	e	grande	esperança	do	futuro	da	nação.	A	formação	do	futuro	rei	D.	

José,	príncipe	da	Beira	foi	um	dos	grandes	projectos	políticos,	não	só	do	reinado	de	D.	

Maria	I	mas	também	de	D.	José	I	e	do	Marquês	de	Pombal.	O	seu	nascimento	em	1761	

foi	celebrado	com	grande	pompa	por	ele	ser	o	futuro	herdeiro,	marcando	inclusivé	o	

retomar	 da	 actividade	 lúdica	 após	 o	 terramoto	 de	 1755.	 Até	 aos	 7	 anos	 viveu	 no	

quarto	de	sua	mãe,	altura	em	que	a	mando	de	seu	avô	e	claramente	com	a	influência	

do	então	primeiro	ministro	lhe	começou	a	ser	administrada	uma	educação	delineada	

pela	ala	pombalina	do	poder.	

Esta	nova	fase	da	sua	vida	iniciou-se	com	a	cerimónia	de	mudança	de	quarto	da	sua	

mãe	 para	 o	 seu	 quarto	 próprio	 onde	 foi	 acompanhado	 por	 Fr.	Manuel	 do	 Cenáculo	

(confessor)	 António	 Domingues	 do	 Paço	 (mestre),	 D.	 Fernando	 José	 Lobo	 da	 Silva	

Quaresma	 (camarista)	 e	 por	 João	 Gomes	 de	 Araújo	 (oficial	 mor	 da	 Secretaria	 de	

Estado	 da	 Repartição	 da	 Marinha).	 Segundo	 Francisco	 António	 Martins	 Basto62	os	

encarregados	 pela	 educação	 do	 príncipe	 foram:	 Vitória	 de	 Bourbon	 (princesa	 aia),	

Francisco	Breyner	(encarregado	de	educação),	Frei	Manuel	do	Cenáculo	(mestre),	Dr.	

Miguel	 Franzini	 (mestre	 de	 matemática),	 Feliciano	 Marquês	 Perdigão	 (mestre	 de	

escrita),	Manuel	Balester	(mestre	de	francês),	João	Cordeiro	(mestre	de	música),	João	

de	Sousa	Carvalho	(mestre	de	música),	Sargento-mor	António	Ferreira	Monte	(mestre	

de	 picaria).	 Desta	 primeira	 equipe	 apenas	 Frei	Manuel	 do	 Cenáculo	 foi	 afastado	 do	

príncipe	 na	 viradeira,	mas	 Franzini	 continuou	 como	mestre	 de	 ciências,	 expondo	 o	

príncipe	 às	 últimas	 novidades	 tecnológicas	 como	 as	 máquinas	 aerostáticas,	 	 o	 que	

pressupõe	que	 a	 via	 iluminista	 não	 foi	 de	 todo	 contrariada	por	D.	Maria	 I.	 Segundo	

Bombelles,	com	a	morte	de	Pedro	III	em	1786	o	príncipe	estava	ansioso	por	subir	ao	

poder	e	D.	Maria	I	pretendia	inclusivé	abdicar	nesse	sentido	e	retirar-se	no	convento	

do	 Coração	 de	 Jesus,	mas	 o	 seu	 confessor,	 Frei	 Inácio	 de	 S.	 Caetano,	 utilizou	 a	 sua	

influência	 para	 contrariar	 esta	 intenção.	 Certo	 é	 que,	 a	 a	 21	 de	 Agosto	 de	 1786	 o	

príncipe	 da	 Beira	 é	 admitido	 pela	 rainha	 no	 “Despacho”	 passando	 assim	 a	 ter	

influência	governativa.	

																																																								
62 No 2.o centenário da morte do Príncipe D. José: 1761 - 1788 ; Palácio de Queluz, 1988, 
Dezembro - Fevereiro, 1989 ; exposição organizada pela Sociedade Portuguesa de Estudos do Século 
XVIII. (1988). 
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É	neste	contexto	que	é	apresentada,	pouco	antes	do	herdeiro	da	coroa	assumir	pela	

primeira	vez	responsabilidades	políticas,	a	19	de	Março	de	1786,	dia	onomástico	do	

príncipe	da	Beira,	a	oratória	“Ester”,	com	texto	de	Martinelli	e	música	de	Leal	Moreira.	

Baseado	num	texto	do	antigo	testamento,	o	drama	conta	como	a	rainha	consorte	Ester	

intercedeu	junto	do	rei	Assuero	para	evitar	a	execução	injusta	de	seu	tio	Mardocheu,	

vítima	da	 tirania	do	primeiro	ministro	Aman	que	 injustamente	o	 tinha	 condenado	à	

morte	assim	como	todo	o	povo	judeu.	A	rainha	arrisca	a	vida	ao	ir	ao	encontro	do	seu	

rei	sem	ser	convidada,	mas	acaba	por	ser	bem	sucedida	na	defesa	da	causa	do	povo	

hebreu,	 revelando	 também	 a	 sua	 até	 então	 escondida	 fé	 judaica.	 Aman	 acaba	

condenado	à	forca	por	suspeita	de	tentativa	de	assédio	da	rainha.		

Kuhl63	refere	já	a	óbvia	relação	que	neste	caso	o	rei	Assuero	tem	com	o	homenageado	

apesar	 de,	 provavelmente	 por	 ser	 quaresma,	 não	 haver	 lugar	 a	 uma	 licenza	 mais	

específica,	tal	como	acontece	a	outras	oratórias	como	Salome	(1783),	dedicada	a	Maria	

Francisca	Benedita.	Kuntz64	refere	também	a	intenção	pedagógica	de	D.	Maria	I	expor	

ao	 jovem	 príncipe	 o	 modelo	 não	 só	 do	 rei,	 mas	 do	 casal	 real	 com	 qualidades	 de	

benevolência	 e	 clarividência.	 A	 leitura	 que	 não	 foi	 feita	 por	 nenhum	 destes	

musicólogos	neste	caso	específico	e	que	me	parece	simultaneamente	óbvia	e	subtil	é	a	

relação	do	primeiro	ministro	Aman	com	o	então	exilado	Sebastião	de	Melo	e	 toda	a	

situação	 com	 o	massacre	 dos	 Távoras.	 Como	 sabemos	 esta	 suposta	 conspiração	 do	

nosso	 primeiro	 ministro	 de	 então	 criou	 uma	 cisão	 na	 família	 real,	 tendo	 Mariana	

Vitória	 e	 as	 filhas	 sido	 contra	 a	 cruel	 tortura	 e	 execução	 a	 que	 toda	 a	 família	 dos	

Távoras	 e	 o	 respectivo	 confessor	 foram	 sujeitos.	 Tivesse	 D.	 José	 I	 tomado	 em	

consideração	a	voz	da	sua	rainha	e	não	a	do	seu	primeiro	ministro	tal	como	o	monarca	

do	drama	sacro,	talvez	se	tivesse	evitado	uma	cruel	 injustiça.	Desta	forma,	não	só	D.	

Maria	I	se	mostra	critica	em	relação	à	passividade	política	de	seu	antecessor,	como	dá	

um	 voto	 de	 confiança	 à	 inteligência	 e	 clarividência	 de	 sua	 irmã	 Maria	 Francisca	

Benedita.	

																																																								
63 KUHL, P. M. (1998). Os Libretos de Gaetano Martinelli e a Ópera de Corte em Portugal (1769 - 
1795) (Dissertação de Doutoramento), Universidade de São Paulo, São Paulo 

64 KUNTZ, D. (2014). "Appropriate Musics for that Time": Oratorio in the Exchange of Power at 
the Portuguese Court (1707–1807) (Dissertação de Doutoramento), University of Minnesota, 
Minnesota 



	 45	

Esta	mesma	princesa	teve	também	uma	série	de	obras	dedicadas	devido	ao	 facto	de	

ser	 a	 futura	 rainha	 consorte.	Neste	 caso	 não	 só	 há	 uma	prevalência	 de	 heroínas	 da	

mitologia,	 história	 ou	 escrituras,	 como	 também	 de	 temas	 pastoris.	 Entre	 as	 obras	

dedicadas	a	Maria	Francisca	Benedita,	encontramos		L’Angelica	(1778),	Ati	e	Sangaride	

(1779),	 	 Caliroe	 (1782),	 Salome	 (1783),	 L’Endimione	 (1783),	 Il	 ratto	 di	 Proserpina	

(1784),	Alcione	(1787)	e	Megara	Tebana	(1788).	

4.3 Aberturas	
	
	
A	maioria	das	aberturas	das	obras	dramáticas	de	JSC	está	dividida	em	3	andamentos,	

um	Allegro	em	4/4,	ou	"C",	seguido	de	um	andamento	mais	lento	de	compasso	variável	

terminando	com	um	3/8	ou	6/8	vivo	e	rápido.	Trata-se	portanto	de	uma	convencional	

abertura	de	ópera	italiana	e	que	vem	descrita	na	breve	instrução	de	Pedroso,	de	1751,	

nos	seguintes	termos:	

A	Symphonia	há	de	ter	tres	cousas,	a	saber,	primeiro	Allegro,	Adagio,	e	segundo	
Allegro(...)65	

	

Em	termos	de	técnica	de	composição	encontramos	vários	tipos	de	formas	binárias	e,	

nas	 aberturas	 mais	 tardias,	 são	 identificáveis	 os	 elementos	 da	 forma	 sonata.	 Um	

comum	primeiro	 andamento	 das	 obras	mais	 antigas	 pode-se	 resumir,	 na	 sua	 forma	

mais	simples,	no	esquema	que	se	encontra	na	Tabela	5:	

Tabela	5,	esquema	simplificado	de	estrutura	de	um	primeiro	andamento	de	uma	abertura.	

A	
(material temático) 

B A' 

I - V 
(zona	harmónica)	

V - I I 

 
O	 tratadista	 português	 também	 descreve	 este	 esquema	 base,	 desta	 vez	 de	 uma	

maneira	mais	elaborada:	

Cada	huma	destas	tres	cousas	(3	andamentos)	haõ	de	ter	Primeira,	e	Segunda	
parte,	a	quaes	saõ	de	differente	modo,	qua	as	Areas,	porque	a	Primeira	parte		da	
Symphonia	só	tem	huma	repetição,	que	acaba	em	Modulação	differente,	e	esta	

																																																								
65  PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina Episcopal do 
Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto, p. 44 
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he	a	Primeira	parte.	A	Segunda	parte	ordinariamente	principia	na	mesma	
Modulaçao	em	que	em	que	acabou	a	Primeira,	e	vay	acabar	no	Tom	principal;	
ainda	que	muitas	vezes	também	pode	principiar	a	segunda	em	differente	
Modulação	daquela	que		acabou	a	Primeira	Parte	e	acabar	na	5	nota	do	Tom	ou	
em	alguma	especie	de	Solfa.	E	também	se	pode	fazer	Allegro,	Adagio,	&c.	sem	
Segunda	Parte,	mas	ao	menos	no	fim	se	repetirão	alguns	compassos	do	
princípio66	

	
Estas	"Primeira"	e	"Segunda	parte"	correspondem	às	letras	"A"	e	"B"	da	tabela	6.	Ao	

observar	 uma	 análise	 mais	 detalhada	 do	 primeiro	 andamento	 da	 abertura	 de	

L'Angelica	 na	 tabela	 7,	 são	 de	 facto	 muitas	 mais	 as	 semelhanças	 que	 podemos	

encontrar	com	as	opções	descritas	por	Pedroso.		A	repetição	temática	é	muito	menor	

que	nas	árias,	havendo	apenas	uma	célula	que	se	apresenta	mais	do	que	uma	vez	em	

todo	o	 andamento.	 	 A	Segunda	parte	ou	 "B"	desta	 vez	 encontra-se	numa	 zona	 tonal	

mais	 distante	 que	 a	 Dominante	 e	 tal	 como	 descreve	 o	 tratadista	 tem	 no	 final	 uma	

modulação	ao	5º	grau	antes	de	voltar	à	curta	reexposição	na	Tónica.	

Tabela	6,	análise	do	primeiro	andamente	da	abertura	de	L'Angelica	(1778),	Carvalho/Metastasio,	P-La	48-
I-34,	fl.	1v	-	9v	

L’Angelica (1778) 
Abertura - 1º andamento 
 2fl, 2ob, 2tr, 2cor, cordas 

4/4, Allegro con spirito, Ré Maior 
secção célula temática harmonia zona tonal compassos 

A 

a D-G-A-D 

I 

1-9 
b e-A-D-G-D-A-D 10-17 
c G-D-A 18-19 

a (modulação no 
final) 

D-G-A-D 20-27 

B 

d E-A-E 

II 

28-30 
e E 31-32 
f A-D-A7-E7 33-34 
g A-E7-A 35-39 
h A-E7 40-42 
i E-A-E 43-44 
j A-D-E-A 45-48 
k A 49-50 
j A-D-E-A 51-53 
l A-D-A-E 54-55 

m A-f#-b7-B7-E-A-D-
E-A V 56-59 

A 
a’ A 

I 
60-64 

n B7-E-A7 65-71 
a D-G-A-D 72-81 

																																																								
66 idem 
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Tal	 como	 este,	 os	 restantes	 andamentos	 iniciais	 das	 aberturas	 tripartidas	 aqui	 em	

observação	 iniciam	com	a	apresentação	de	um	tema	na	Tónica,	em	tutti	 forte,	quase	

sem	 definição	 melódica	 e	 geralmente	 com	 8	 compassos	 imediatamente	 repetidos.	

Segue-se	uma	modulação	à	Dominante	ou	outra	zona	 tonal	um	pouco	mais	distante,	

onde	 se	 seguirão	 um	 grande	 número	 de	 módulos	 temáticos	 de	 sonoridades	

contrastantes,	 com	uma	métrica	 irregular	e	 sem	uma	coerência	 clara.	No	 final	desta	

sequência	 há	 um	 retorno	 à	 tonalidade	 e	 material	 temático	 inicial	 e	 uma	 última	

exposição	do	tema	principal.		

No	segundo	andamento	desta	obra	encontramos	bastante	mais	regularidade	e	clareza	

temática.	No	entanto	ao	alinhar	todo	o	material	temático	e	mapa	harmónico,	a	divisão	

entre	Primeira	e	Segunda	parte	não	é	a	que	seria	de	esperar,	consistindo	na	verdade	

numa	estrutura	algo	mais	 simples	 e	na	qual	não	existe	uma	 secção	 "B"	distinguível,	

tratando-se	na	verdade	de	um	"A-A'".	 Se	bem	que	Pedroso	prevê	a	possibilidade	de	

não	 existir	 a	 Segunda	parte,	 neste	 caso	 a	 repetição	 do	 tema	 inicial	 não	 se	 encontra	

propriamente	 no	 final,	 tal	 como	 vem	 instruído,	 mas	 sensivelmente	 a	 meio	 do	

andamento,	conforme	se	pode	verificar	na	Tabela	8.	

Tabela	7,	análise	do	segundo	andamento	da	abertura	de	L'Angelica	(1778),	Carvalho/Metastasio,	P-La	48-I-
34,	fl.	10	-	14	

L’Angelica (1778) 
Abertura - 2º andamento 

 2fl, cordas 
2/4, Andante con moto, Sol Maior 

secção célula temática harmonia zona tonal compassos 

A 

a (2x) G-e-C-D7-G I 1-7 
b (2x) G-D-e-A7-D I-V 8-12 
c (2x) A-D-A-D 

V 

13-16 
d (2x) E7-A7-D-e-D-A-D 17-22 

e D-G-A-b-D-G-A-D 23-25 

A' 

a (com um episódio 
em D e outro em G) 

D-A-b-D-G-D-A-D7-G-
D-e-a-A7-D 26-33 

e (2x) G-D-G 
I 

34-37 
c (2x) D-D7-G 38-41 
d (2x) A7-D7-G 42-47 

coda j (ponte ou coda) D-A7 II 48-52 
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Os	 restantes	 andamentos	 intermédios	 desta	 amostra	 encontram-se	 geralmente	 na	

Dominante	 ou	 relativa	menor,	 têm	 uma	 instrumentacão	 e	 andamento	mais	 suave	 e	

bastante	menos	material	 temático.	A	sintaxe	melódica	é	bastante	mais	coerente	que	

nos	 primeiros	 andamentos	 e	 a	 linguagem	mais	 vocal.	 Frequentemente	 é	 o	 próprio	

tema	inicial	o	utilizado	na	Dominante	ou	relativa,	havendo	por	vezes	não	mais	do	que	

dois	módulos	temáticos	em	diálogo.		

No	último	andamento	assistimos	a	um	retorno	aos	grandes	contrastes	orquestrais	do	

início,	 desta	 vez	 numa	 métrica	 e	 carácter	 de	 dança.	 Temos	 mais	 uma	 vez	 a	

apresentação	 de	 um	 tema	 na	 Tónica,	 uma	 série	 de	módulos	 temáticos	 gravitando	 a	

Dominante	para	 concluir	 com	o	 tema	 inicial	 na	Tónica.	 É	 o	 que	podemos	 encontrar	

por	 exemplo	 no	 último	 andamento	 da	 abertura	 de	 Everardo,	 conforme	 se	 pode	

verificar	na	tabela	9.		

Tabela	8,	análise	do	2º	andamento	da	abertura	de	Everardo	(1782)	Carvalho/Martinelli,	fl.	15v	-	26v	

Everardo (1782) 
Abertura - 3o andamento 
2fl, 2ob, 2tr, 2cor, cordas 

3/8, Allegro assai, Sol Maior 
Secção célula temática harmonia zona tonal compassos 

A 

a G-D-G 
I 

1-19 
b D-G 20-27 
c G-D 28-36 

d (últimos compassos 
são quase uma pedal 

em A) 

D-A 

V 

37-47 

e (este não é bem um 
tema) 

A-D-A 48-61 

f A-D 62-65 
g D 66-73 

h (este n é bem um 
tema) 

D-G-A 74-81 

i D 82-85 
j A-D 86-91 

l (pedal em ré para 
regressar a G 

D7 92-98 

A' 

a G-D 

I 

99-117 
k (tem uma pedal em 

D no final) 
G-D-A-D 118-128 

e D-G-D 129-142 
f D-G 143-147 
g G 148-155 
h G 156-162 
i G-C-D-G 163-171 
a G 172-183 

 



	 49	

Tal	como	no	exemplo	anterior,	não	há	uma	parte	B	que	se	consiga	distinguir	a	nível	

temático,	pelo	que	a	estrutura	geral	é	um	"A-A'".	A	sucessão	temática	é	irregular	e	por	

vezes	muito	 rápida,	mas	 a	 amplitude	 harmónica	 é	mais	 limitada	 que	 nos	 exemplos	

anteriores.		

A	 obra	 mais	 antiga	 considerada	 nesta	 observação	 é	 a	 abertura	 da	 ópera	 cómica	

L'Amor	Industrioso	(1769)	cuja	análise	está	resumida	na	Tabela	9.	Uma	característica	

singular	 que	 aqui	 se	 pode	 observar	 são	 as	 progressões	 harmónicas	 que	 se	 podem	

verificar	por	exemplo	nos	compassos	17	a	19	e	23	a	29.	Podemos	também	identificar	

uma	progressão	motívica	ligeiramente	mais	regular	e	uma	estrutura	claramente	mais	

simples	para	um	primeiro	andamento.	

Tabela	9,	análise	do	1º	andamento	da	abertura	de	L'Amore	Industrioso	(1769),Carvalho/Casori,	P-La	48-I-
13,	fl.	1v	-	10v	

L'Amore Industrioso (1769) 
Abertura - 1º andamento 

2ob, 2cor, cordas 
Allegro con spirito 4/4, Sol Maior 

Secção celula tematica harmonia zona tonal compasso 

A 

a (2x) G-D-G 

I 

1- 8 

b (2x) G 9- 16 

c G-D-e-b-A7-G 17-19 

d A-D-G 20-22 

e G-e-A7-D-b-E7 

V 

23-29 

f A-D 30-33 

g G-A7-D 34-42 

h (2x 3 compassos) D7-G-A7-D 43-48 

i  D7 49-53 

A' 

a G-D-G 

I 

54-60 

b' G-G7-C-A-D- 61-64 

c' D7-G-a 65-66 

e a-D7-G-e-A7 67-72 

f D-G 73-76 

g’ (ou grupo de temas 
nem todos iguais para 
levar de D a G) 

D-G 77-87 

h G7-C-D-G 88-93 

i(estabilização em G)  94-96 

j (afirmação de G e final) G-C-D-G 97-108 
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Tabela	10,	Análise	do	primeiro	andamento	da	abertura	de	Nettuno	ed	Egle	(1785),	Carvalho/Sertor,	fl.	1v	-	
31v	

Nettuno ed Egle (1785) 
Abertura - 1º andamento; 2fl, 2ob, 2tr, 2cor, cordas 

Allegro con motto e spirito 4/4, Dó Maior 
Secção célula temática harmonia zona tonal compassos 

GT1 

a C-G-C-F-C 
I 

1-8 
b G7-C-F-C 10-14 

a (parte inicial) C 15-19 
c D7-G-D7 

V 

20-28 
d G-D7-G7-C-D7-G 29-37 
e C-D7-G-E 38-39 
f D 40-41 
g G-D 42-43 
h G-D-G-C-D-G-A-D 44-48 
i D-G-D 49-54 
j G-C-G 55-57 
k D7-G-D7 58-60 

GT2 

l  G-D7-G7-C-G-A 61-66 
m  D7-G 67-74 
n E7-a-A-E7-A-c-D7-G-A-D 75-86 
o G-D-G-D7 87-93 
p G-D-G7 94-96 
q C-Eb7-D7-B7-E-D7 97-106 
r  107-109 
s D7-G-C-D-G 110-114 
t G 115-117 

D 

n E7-a-A-E-a(dim)7-D-G-a-G-D-G 

x 

118-126 
u G7-C-D7-G 127-137 

v (mesmo antes há uma 
fermata) 

Eb-Bb7-Eb 138-141 

x Eb-Bb7-Eb 142-148 
v Eb-Bb7-Eb 149-152 
x c-G7-c 153-159 
z c-G7-c 160-165 
v’ c-G-c-Eb-Bb-Eb-C7 166-175 
aa f-G7 176-178 

GT1 

a C-G-C 

I 

179-184 
ab(ponte) C-C7-F-c 185-186 

a D-A-D 187-190 
ab(ponte) D7-G-F-E 191-193 

c (1a metade) A7-D-G7-C 194-201 
ac C7 202-203 

c(2a metade) C7-F-G7-C-G7-C-F-C-C7-A7-
D-A9-D-G11-C 

204-219 

i G-C-G 220-224 
j C-F-C 225-227 
k G7-C-F-C 228-230 
l’ C-G7-C 231-236 
p C-G-C-F-C 237-244 

GT2 

n A7-d-D-A7-d-G7-C-F-d-C-G 245-253 
o’ C-G-C-F-C 254-256 
m C7-F-G7-C7 257-262 
r  263-264 
s G7-C-F-C 265-270 
t C 271-274 

 
ad C7-F-G7-C 275-280 
ac F-G-C-G-C 281-287 
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No	outro	extremo	desta	amostra,	na	abertura	de	Nettuno	ed	Egle,	uma	das	obras	mais	

tardias	 do	 compositor,	 vamos	 encontrar	 uma	 estrutura	 mais	 complexa,	 que	

claramente	 se	 distingue	 e	 distancia	 das	 premissas	 do	 tratado	 acima	 citado	 e	 dos	

exemplos	 até	 agora	 apresentados.	 Isto	 porque	 em	 termos	 de	 estrutura	 se	 pode	

classificar	 definitivamente	 como	 algo	 distinto,	 mais	 próximo	 do	 estilo	 a	 que	 na	

academia	usamos	chamar	"período	clássico".	Outra	clara	distinção	que	se	verifica	aqui	

é	o	facto	de	toda	a	introdução	instrumental	consistir	em	apenas	um	andamento	cuja	

dimensão	 é	 bastante	 superior	 à	 de	 qualquer	 um	 dos	 andamentos	 individuais	 das	

introduções	tripartidas.	

Na	Tabela	 10	podemos	verificar	como	se	conseguem	distinguir	nesta	abertura	dois	

grupos	temáticos	distintos,	o	"GT1"	e	o	"GT2"	cuja	exposição	inicial		começa	na	Tónica	

e	se	estabiliza	na	Dominante,	é	seguida	de	uma	secção	de	desenvolvimento	com	novo	

material	 temático	 e	 termina	 com	 uma	 reexposição	 dos	 dois	 grupos	 temáticos	 na	

Tónica.	 Trata-se	 portanto	 de	 uma	 forma	 sonata	 com	 todos	 os	 seus	 elementos	

claramente	estabelecidos.	

Ao	observar	um	 resumo	da	 análise	das	 aberturas	de	 JSC	 verifica-se	que	há	de	 facto	

uma	 evolução	 progressiva	 na	 escrita	 destes	 números	 musicais.	 Verifica-se	 também	

que	 há	 em	 geral	 uma	 flexibilização	 significativa	 em	 termos	 de	 estruturas	 de	

composição.	

Tabela	11,	resumo	das	aberturas	de	JSC	analisadas	neste	estudo	

Ano	 Título	 Denominação	 Número	de	
andamentos	

forma	do	1o	anda	

1769	 L’Amore	Industrioso	 Dramma	Giocoso	 3	 1,2	e	3	-	Binário	
simples	(AA')	
		

1778	 L’Angelica	 Serenata	per	musica	 3	 1	-	ABA'	
2	e	3	-	AA'	

1781	 Seleuco	Ré	di	Siria	 Dramma	per	Musica	 3	 1	-	ABA'	
2	-	AA'	
3	-	livre	

1782	 Everardo	 Dramma	per	música	 3	 1	e	3-	ABA'	
2	-	AA'		

1782	 Penelope	 Dramma	per	musica	 2	 1	-	Forma	Sonata		
2	-	AA'	

1784	 Adrasto,	Re	degli	
Argivi	

Dramma	per	musica	
da	cantarsi	

1	 Forma	Sonata	

1785	 Nettuno	ed	Egle	 Favola	Pastorale	per	
musica	

1	 Forma	Sonata	
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Algarotti	 em	 1754	 refere	 num	 tom	 algo	 sarcástico	 que	 a	 "função	 de	 música	 numa	

ópera	 é	 a	 de	 preparar	 o	 assistente	 para	 a	mensagem	 do	 texto	 a	 transmitir"	 e	mais	

especificamente	em	relação	às	aberturas	que:		

a	sinfonia,	ou	seja	a	abertura	da	ópera,	composta	sempre	de	um	andamento	
grave	e	dois	alegres,	é	semelhante	a	estes	exórdios	de	escritores	medíocres	que	
alternam	entre	a	elevação	do	argumento	principal	e	a	mediocridade	da	sua	
própria	ingenuidade,	e	que	poderiam	preceder	igualmente	qualquer	discurso	
oratório.	Portanto,	a	sinfonia	deve	fazer	já	parte	do	drama,	tal	como	o	exórdio	
faz	parte	de	um	discurso.	Assim,	deverá	ser	distinto	o	caracter	de	uma	sinfonia	
que	precede	a	morte	de	Dido,	de	outra	que	antecede	a	boda	de	Tetide	e	Peleo.67	

	
Esta	 concepção	 da	 introdução	 instrumental	 como	 tendo	 a	 função	 de	 preparação	 do	

ouvinte	 é	 também	 partilhada	 por	 Sulzer	 em	 1774,	 que	 sugere	 ainda	 mais	 alguns	

detalhes	importantes:	

A	sinfonia	é	especialmente	dedicada	à	expressão	do	grandioso,	do	solene,	e	do	
elevado.	O	seu	objectivo	é	o	de	preparar	o	ouvinte	para	um	evento	musical	
importante	ou,	num	concerto	de	câmara,	oferecer	o	esplendor	completo	da	
orquestra.	Se	pretende	atingir	estes	fins	com	sucesso,	e	tornar-se	parte	
integrante	da	ópera	ou	música	de	igreja	que	se	segue,	então	deve,	além	da	
expressão	do	grandioso	e	do	solene,	conter	algo	da	qualidade	expressiva	da	
música	que	se	segue,	e	distinguir-se	estilisticamente	entre	teatro	e	igreja,	de	
acordo	com	a	ocasião.	
A	sinfonia	de	câmara,	que	constitui	uma	entidade	auto-suficiente,	sem	
nenhuma	referência	a	qualquer	música	que	se	segue,	atinge	o	seu	propósito	
apenas	por	meio	de	uma	sonoridade	cheia,	brilhante	e	fogosa.68	

	
Koch	em	1793	consegue	ser	ainda	mais	específico	na	forma	como	recomenda	que	se	

atinja	este	 fim.	É	particularmente	 interessante	a	distinção	que	ele	 faz	entre	a	escrita	

melódica	para	estas	introduções	e	a	apropriada	para	a	música	vocal:	

No	primeiro	allegro	de	uma	sinfonia,	o	material	melódico,	pelas	razões	acima	
citadas,	não	deve	ser	tão	completamente	arredondado	como	naquelas	
composições	nas	quais	a	voz	principal	actua	(...)	antes,	este	material	deve	
distinguir-se	através	da	sua	força	intrínseca	e	ênfase,	e	o	sentimento	deve	
precedê-lo,	em	vez	de	ser	apresentado	de	forma	minuciosamente	detalhada.	No	

																																																								
67 ALGAROTTI, F. (1755). Saggio Sopra L'Opera in Musica. M. Coltellini, Livorno, p. 14 

68 SULZER, J. G. (1774). Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzeln: nach alphabetischer 
Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt. Weidemann, Leipzig 
apud RATNER, L. G. (1980). Classic Music: Expression, Form, and Style. Schirmer, New 
York, p. 145 
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primeiro	allegro	de	tal	composição	deve	prevalecer	um	sentimento	algo	
exaltado,	projectando	com	uma	certa	intensidade;	consequentemente	a	maior	
parte	das	cadências	e	meias-candências	não	chegam	a	um	ponto	de	descanso	
(...)	através	de	compassos	de	ligação,	estas	paragens	são	ultrapassadas	para	
que	a	melodia	flua.69	

	
O	famoso	prefácio	de	Alceste		de	Calzabigi	e	Gluck,	está	em	linha	com	esta	concepção	e	

é	provavelmente	inspirado	na	concepção	de	Algarotti	ao	referir	que:	

Ho	imaginato	che	la	Sinfonia	debba	prevenir	gli	Spettatori	dell'azione,	che	ha	
da	rappresentarsi,	e	formarno,	per	dir	cosi	l'argomento	(...)70	

	
Salvo	uma	diminuta	excepção71,	de	facto	não	existe	material	temático	nas	aberturas	de	

JSC	 aqui	 observadas	 que	 se	 encontre	 também	 em	 cada	 uma	 das	 respectivas	 obras	

dramáticas.	Mais	subjectiva	será	a	apreciação	se	de	facto	podemos	encontrar	matéria	

expressiva	nestas	 introduções	 instrumentais	que	 se	 relacionem	directamente	 com	o	

respectivo	drama.	

No	 outro	 extremo	 da	 visão	 da	 função	musical	 das	 introduções	 instrumentais	 neste	

período	poderemos	 colocar	 com	alguma	 segurança	 as	 aberturas	das	 óperas	Mozart,	

cuja	preparação	do	ouvinte	vai	muito	além	da	introdução	de	carácter	correspondente	

ao	do	drama.	De	facto,	estas	conhecidas	peças	orquestrais	têm	muitas	vezes	material	

temático	e	harmónico	que	consiste	numa	clarissima	citação	do	material	utilizado	no	

drama	musical	correspondente.	No	seu	conhecido	artigo	sobre	a	abertura	da	Clemenza	

di	 Tito72,	 Heartz	 vai	 mais	 longe	 no	 sentido	 de	 demonstrar	 como	 esta	 contém	 no	

material	 temático	 e	 percurso	 harmónico	 não	 só	 um	 resumo	 que	 antecede	 o	 drama	

como	uma	espécie	de	oráculo	sinfónico	da	respectiva	resolução.		

																																																								
69 KOCH, H. C. (1782). Versuch einer Anleitung zur Composition. Rudolstadt, Leipzig apud 
RATNER, L. G. (1980). Classic Music: Expression, Form, and Style. Schirmer, New York, p. 
145 

70  GLUCK, C. W., & CALZABIGI, R. d. (1777). Alceste Tragedia Messa in Musica. Giovanni 
Tomaso de Trattnern, Viena, p. 2 

71 No capítulo da análise das árias foi identificado uma curta célula temática na primeira 
ária de Medoro que surge apenas uma vez e é idêntica ao do primeiro andamento da 
abertura de L'Angelica (1778). 

72 HEARTZ, D., (1978) Mozart's Overture to "Titus" as Dramatic Argument in The Musical 
Quarterly, vol. 64(1), p.29-49 
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Strohm	 chama	 a	 atenção73	pelo	 facto	 de	 actualmente	 as	 sinfonias	 de	 óperas	 serem	

julgadas	pela	respectiva	relação	temática	que	têm	com	o	que	as	sucede.	Ele	esclarece	

que	esta	expectativa	é	de	facto	uma	visão	classico-romantica	e	que	não	corresponde	

ao	 ideal	 estético	 pré-Mozarteano,	 conforme	 se	 pode	 confirmar	 nos	 autores	 acima	

citados.	

Numa	das	minhas	primeiras	experiências	como	músico	de	orquestras	de	instrumentos	

de	época,	tive	oportunidade	de	colaborar	num	espetáculo	preenchido	com	o	que	havia	

de	disponível	de	 repertório	 instrumental	português	 setecentista.	Além	das	 sinfonias	

de	 Seixas	 e	 Avondano,	 recordo	 termos	 também	 apresentado	 a	 abertura	 de	 Amor	

Industrioso.	 Tendo	 na	 minha	 formação	 da	 altura	 a	 experiência	 de	 tocar	 quase	 só		

Haendel,	 Vivaldi,	 Telemann	 e	 Bach,	 toda	 aquela	música	 parecia	 de	 uma	dimensão	 e	

realidade	 paralela.	 Estando	 o	 estatuto	 de	 compositor	 preferido	 que	 Sousa	 Carvalho	

tinha	na	altura	referido	nos	manuais	de	História	da	Música,	aproveitei	para	perguntar	

a	 opinião	 sobre	 a	 qualidade	 daqueles	 textos	 musicais	 ao	 conhecido	 e	 experiente	

maestro	 inglês	 que	 dirigia	 o	 agrupamento.	 Para	 meu	 ligeiro	 desapontamento	

nacionalista,	o	mais	importante	compositor	português	do	seu	tempo	não	estava	muito	

bem	cotado	na	opinião	deste	respeitado	intérprete	de	música	histórica.	

Jorge	Matta	realizou	um	extenso	trabalho	sobre	a	música	orquestral	setecentista	em	

Portugal,	identificou	a	origem	dos	elementos	estruturais	da	forma	sonata	pela	mão	de	

David	Perez	 e	 atribui	 a	 JSC	uma	 contribuição	 importante	no	desenvolvimento	deste	

tipo	de	escrita	em	Portugal	ao	criar	maior	caracterização	dos	grupos	temáticos,	com	

distintos	 ambientes	 e	 com	 a	 introdução	 de	 desenvolvimentos	 bem	 estruturados74.	

Este	 autor	 menciona	 também	 que	 "são	 muitas	 as	 aberturas	 em	 que	 podemos	

identificar	 andamentos	 rápidos,	 repetitivos	 e	 monótonos,	 com	 motivos	 curtos	 e	

desinteressantes	muito	agarrados	à	harmonia"75	

																																																								
73 STROHM, R. (1995). Sinfonia and drama in early eighteenth-century opera seria. In T. 
Bauman & M. P. McClymonds (Eds.), in Opera and the Enlightenment (p. 91- 118). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

74  MATTA, J. (2006). A Música Orquestral em Portugal no século XVIII (Dissertação de 
Doutoramento), Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, p. 205 

75 Ibid., p. 222 
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Ambas	estas	 apreciações	 estéticas	 correm	o	 risco	de	não	 fazerem	a	devida	 justiça	 a	

estes	 textos	 musicais	 pelo	 facto	 de	 os	 descontextualizarem	 do	 repertório	 ao	

apresentar	 e	 apreciar	 a	 escrita	do	 compositor	 apenas	pela	 introdução	 instrumental.	

Negreiros,	por	outro	 lado,	 faz	uma	apologia	da	utilização	de	algum	deste	 repertório	

em	 programas	 de	 concerto	 actuais	 no	 seu	 artigo	 sobre	 as	 aberturas	 de	 Lima76.	 No	

entanto,	 além	 de	 se	 tratar	 um	 compositor	 que	 elaborou	 significativamente	 mais	 a	

escrita	 das	 partes	 instrumentais	 e	 inclui	 frequentemente	 passagens	 virtuosísticas		

para	os	diferentes	naipes	 tanto	nas	aberturas	como	nas	árias,	o	autor	do	artigo	 tem	

uma	 visão	 sobre	 as	 obras	 instrumentais	 integradas	 no	 contexto	 dos	 respectivos	

dramas.	Tanto	nos	concertos	como	na	gravação	em	que	tive	o	privilégio	de	colaborar	

com	 este	 maestro,	 as	 aberturas	 deste	 contemporâneo	 de	 JSC	 foram	 sempre	

apresentadas	com	excertos	de	árias	e	recitativos.	

Negreiros	 afirma	 também	 que	 as	 aberturas	 de	 Lima	 não	 são	 em	 nada	 inferiores	 à	

restante	 música	 das	 suas	 óperas	 e	 têm	 em	muitos	 casos	 clara	 relação	 	com	 outras	

partes	 da	 obra	que	 introduzem77,	 em	 clara	discordância	 com	a	 apreciação	de	Matta	

que	não	encontra	relação	entre	estes	elementos.	Da	observação	que	realizei	sobre	o	

Teseo	não	posso	afirmar	 ter	encontrado	correspondência	 temática,	mas	a	percepção	

de	 relação	 entre	 a	 abertura	 e	 o	 drama	 é	 precisamente	 o	 que	 referem	 os	 críticos	

contemporâneos	 acima	 citados	 e	 que	 Strohm	 elabora78	sobre	 obras	 de	 Pergolesi,	

Vivaldi	e	Vinci	nas	quais	a	relação	temática	da	introdução	instrumental	com	as	árias	e	

restante	 obra	 dramática	 é	 também	 praticamente	 inexistente.	 Negreiros	 apresenta	

também	evidências	muito	claras	da	realização	de	efeitos	cénicos	durante	a	introdução	

instrumental,	nomeadamente	da	tempestade	do	final	da	abertura	de	La	Vera	Costanza	

																																																								
76 NEGREIROS, V. (2014). Subsídios para a interpretação das aberturas de Jerónimo 
Francisco de Lima, in Musica Instrumental no final do Antigo Regime (p. 135 - 178). Lisboa: 
Colibri. 

77 Ibid., p. 139 

78 STROHM, R. (1995). Sinfonia and drama in early eighteenth-century opera seria. In T. 
Bauman & M. P. McClymonds (Eds.), in Opera and the Enlightenment (p. 91- 118). 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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que	com	toda	a	certeza	terão	incluído	elaborados	efeitos	cénicos	e	sonoros	tal	como	

estão	gravados	no	respectivo	registo	fonográfico79.	

Ao	 tentar	 encontrar	 estas	 correspondências	 no	 caso	 de	 JSC	 e	 da	 amostra	 aqui	

observada	a	dificuldade	não	é	de	identificar	os	pontos	de	encontro	entre	a	abertura	e	

o	 drama,	 mas	 sim	 de	 decidir	 qual	 das	 várias	 interpretações	 possíveis	 é	 a	 mais	

pertinente.	 No	 caso	 do	 primeiro	 andamento	 da	 abertura	 de	 L'Angelica	 o	 caracter	 é	

claramente	 heroico	 e	 exaltado,	 o	 que	 só	 por	 si	 não	 é	mais	 do	 que	 a	 convenção.	 Os	

heróis	 da	 antiguidade	 ou	 da	mitologia	 e	 a	 sua	 nobreza	 de	 actos	 e	 sentimentos	 são	

precisamente	a	norma	da	"opera	seria"	em	geral	e	da	realidade	deste	repertório	em	

particular,	 que,	 tal	 como	 Strohm	 refere,	 tem	 origem	 nos	 preceitos	 Aristotélicos	 da	

tragédia.	No	caso	desta	obra	em	particular	o	elemento	heroico	é	obviamente	Orlando,	

que	 apesar	 de	 não	 ser	 o	 personagem	 principal	 deste	 drama	 é	 quem	 traz	 no	 final	 a	

mensagem	eulogística	à	dedicatária.	Nesta	 linha	de	pensamento	o	choque	dramático	

de	que	o	personagem	é	vítima	ao	se	saber	traído	pode-se	identificar	no	compasso	64	

no	súbito	dó	natural	em	oitavas	que	sucede	a	cadência	de	lá	maior,	Dominante	deste	

primeiro	andamento.	Esta	tensão	dramática	é	sublinhada	pela	pedal	em	colcheias	que	

surge	imediatamente	e	que	serve	de	base	à	intervenção	das	madeiras	seguinte,	como	

se	pode	verificar	no	Excerto	1	.	

O	 segundo	 andamento	 tem	 uma	 escrita	 claramente	 mais	 melódica	 e	 um	 caracter	

definitivamente	 pastoril	 ao	 incluir	 as	 flautas,	 que	 também	podem	 ser	 interpretadas	

como	 um	 elemento	 de	 delicadeza	 feminina	 obviamente	 em	 contraposição	 com	 o	

andamento	anterior.	Um	dos	elementos	importantes	do	drama	é	a	inocência	e	candura	

de	sentimentos	do	casal	de	pastores	Licori	e	Tirsi	e	que	é	gravemente	prejudicada	pela	

conduta	 de	 Angelica.	 No	 contexto	 das	 10	 obras	 do	 género	 de	 JSC	 este	 é	 o	 único	

andamento	com	tal	instrumentação.		

O	 andamento	 final	 tem	o	 expectável	 caracter	 de	 dança	 que	 Strohm	 considera	 como	

que	um	reflexo	do	bailado	que	de	 facto	normalmente	se	realiza	no	 final	do	drama	e	

																																																								
79  Lima, J. F. N., V.; Mauch, M. (2015). Rabbia, Furor, Dispetto. On Rabbia, Furor, Dispetto. 
Paraty. 
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que	 é	 parte	 integrante	 do	 espetáculo80.	 Nestas	 serenatas	 de	 corte	 não	 encenadas	

nunca	 vem	 mencionado	 coreógrafos	 ou	 dançarinos,	 mas	 no	 caso	 específico	 de	

L'Angelica	 há	 a	 apontar	 que	 o	 coro	 final	 está	 escrito	 num	 	 compasso	 de	 3/4	 e	 com	

carácter	 de	 Minueto	 além	 de	 que	 a	 distribuição	 dos	 registos	 das	 várias	 vozes	

necessitam	 de	 alguma	 diferença	 de	 posicionamento	 entre	 os	 intérpretes	 para	 ser	

acusticamente	 funcional.	 Estes	 factos	 não	 só	 são	musicalmente	 alusivos	 ao	 baile	 de	

final	de	festa,	como	evidenciam	que	poderá	ter	havido	de	facto	alguma	movimentação	

cénica	 no	 final	 da	 obra.	 Em	 termos	 de	 relação	 com	 o	 drama	 a	 observação	 mais	

imediata,	será	a	de	se	considerar	o	inicio	do	3º	andamento	como	uma	imagem	musical	

da	primeira	luz	da	madrugada	e	dos	raios	do	nascer	do	sol	que	a	precedem.	A	primeira	

será	o	início	dos	violinos	em	piano	e	a	segunda,	a	resposta	brilhante	e	efusiva	do	tutti	

orquestral.	Esta	imagem	tem	associados	os	sentimentos	de	esperança	e	bom	agoiro	e	

corresponde	 ao	 expectável	 final	 poético	 de	 serenata,	 conforme	 já	 foi	 exposto.	 No	

enredo	 desta	 obra,	 em	 particular,	 corresponde	 ao	 momento	 em	 que	 Orlando	 vê	 a	

estrela	 que	 o	 desperta	 do	 seu	 acesso	 de	 loucura	 de	 ciúmes	 e	 o	 leva	 a	 louvar	 a	

dedicatária.	

	

																																																								
80 STROHM, R. (1995). Sinfonia and drama in early eighteenth-century opera seria. In T. 
Bauman & M. P. McClymonds (Eds.), in Opera and the Enlightenment (p. 91- 118). 
Cambridge: Cambridge University Press., p. 93 
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Excerto	1,	detalhe	do	primeiro	andamento	da	abertura	de	L'Angelica	(1778)	em	que	se	pode	identificar	o	
choque	dramático/harmónico	atribuível	à	personagem	de	Orlando.		P-la	48-I-34,	fl.	8	

	

Excerto	2,	detalhe	do	3o	andamento	da	abertura	de	L'Angelica	(1778)	em	que	se	pode	identificar	o	caracter	
auspicioso	do	início,		P-la	48-I-34,	fl.	14	
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Se	 algumas	 destas	 considerações	 podem	 ser	 discutíveis,	 a	 trilogia	 de	 andamentos	

heroico/pastoril/festivo	não	é	particularmente	rebuscada	e	significativamente	clara	e	

óbvia.	As	paleta	de	emoções	que	se	podem	 ler	mais	ao	pormenor	e	as	suas	relações	

com	este	ou	outro	enredo	em	particular	não	deixam	no	entanto	de	ser	fundamentais	

como	ferramenta	de	interpretação	e	inspiração.	

A		utilização	deste	repertório	instrumental	avulso	em	programas	de	concerto	actuais,	

levanta-me	algumas	reservas,	não	só	pela	impressão	que	me	deixou	esta	observação,	

mas	 também	 pela	 minha	 anterior	 experiência	 acima	 descrita.	 Sulzer,	 acima	 citado,	

considerava	as	sinfonias	instrumentais	em	geral	como	apropriadas	para	anteceder	um	

evento	 musical	 importante,	 não	 como	 o	 evento	 musical	 importante	 em	 si.	 Mesmo	

sabendo	 através	 do	 trabalho	 de	 Sá	 Silva81,	 que	 algum	 repertório	 deste	 tipo	 era	

também	utilizado	em	concertos	públicos	no	nosso	meio,	se	analisarmos	os	programas	

de	 concerto	da	 altura82,	 estas	 sinfonias	não	eram	de	 todo	o	prato	principal.	A	parte	

importante	 destes	 concertos	 de	 benefício	 eram	 árias	 e	 duetos	 de	 ópera,	 além	 de	

concertos	 instrumentais,	 que	 apesar	 de	 em	 grande	 número,	 infelizmente	 muito	

poucos	 chegaram	 às	 nossas	 mãos.	 A	 minha	 preocupação	 é	 que	 ao	 utilizar	 estes	

aperitivos	musicais	sem	nos	deixar	tomar	o	gosto	pela	parte	principal,	que	seriam	os	

números	 vocais,	 deixamos,	 no	 caso	 especifico	 deste	 compositor,	 a	 sua	 imagem	 em	

causa.	É	também	de	lamentar	que,	do	seu	legado,	uma	das	duas	aberturas	que	existem	

há	 já	 algum	 tempo	 editadas	 e	 consequentemente	 das	 únicas	 a	 serem	 utilizadas	

esporadicamente,	 seja	 precisamente	 a	 de	 "Amor	 Industrioso"	 que	 no	 contexto	 das	

restantes	me	parece	ter	uma	escrita	significativamente	menos	 feliz	e	passível	de	ser	

descontextualizada.	 Por	 outro	 lado	 aparentam	 poder	 ter	 melhor	 resultado	 fora	 do	

contexto	 as	 aberturas	 mais	 tardias	 de	 JSC	 de	 um	 só	 andamento	 mais	 longo	 e	

elaborado.	 Mesmo	 acreditando	 que	 estas	 aberturas	 não	 foram	 deixadas	 ao	 acaso	 e	

reconhecendo	 que	 são	 muito	 mais	 do	 que	 música	 avulso	 para	 deixar	 ouvir	 os	

instrumentos	antes	de	entrarem	os	cantores,	 ficarei	mais	em	paz	com	a	memória	do	

compositor	 vendo	 este	 repertório	 associado	 a	 excertos	 do	 legado	 vocal	 que	 nos	

deixou.	

																																																								
81 SILVA, V. d. S. M. d. (2008). Circuitos de Produção e Circulação da Música Instrumental em 
Portugal entre 1750-1820 (Dissertação de Doutoramento), Universidade de Évora, Évora 

82 Fernades - artigo do livro da Vanda de Sá 
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4.4 Estrutura	das	árias	
	
A	 estrutura	 clássica	 da	 ária	 da	 capo	 em	 cinco	 partes	 consiste	 em	 duas	 exposições	

completas	da	primeira	 estrofe	 seguidas	de	 apenas	uma	exposição	da	parte	 “B”	 e	 de	

uma	repetição	de	 todo	o	“A”.	Este	 foi	durante	grande	parte	do	sec.	XVIII	o	elemento	

basilar	da	“opera	seria”	italiana.	Arshagouni	83	menciona	vários	tratados	em	que	esta	

estrutura	vem	descrita	com	maior	ou	menor	pormenor,	tais	como	Johann	Georg	Sulzer	
84	e	Heinrich	Christoph	Koch85.		

Em	Portugal	há	pelo	menos	um	tratado	da	época	que	nos	deixou	também	instruções	

de	como	compôr	este	género	musical	com	um	detalhe	surpreendente.	Trata-se	do	já	

citado	Compendio	musico,	ou	Arte	abbreviada	de	Manuel	de	Moraes	Pedroso86.	Apesar	

de	Sousa	Carvalho	ter	estudado	em	Nápoles	e	ter	obviamente	tido	influências	de	fora	

da	realidade	Portuguesa,	este	tratado	pode	ser	visto	como	uma	janela	que	nos	permite	

ter	uma	ideia	do	que	eram	os	cânones	da	altura	do	ponto	de	vista	nacional,	de	uma	

tradição	musical	em	quase	tudo	importada	que	era	a	"opera	seria"	italiana.	Nesta	

edição	vamos	encontrar	o	Capítulo	“PRATICA	Para	fazer	huma	Area,	Solo,	Duetto,	ou	

qualquer	Concertado”	que	nos	nos	indica:	

Primeiramente	se	faz	o	Ritornello,	que	serve	de	introduçaõ	á	Cantoria;	feito	o	
Ritornello	se	há	de	começar	a	Area,	com	o	mesmo	principio	do	Ritornello,	ou	
com	Cantoria,	que	ainda	que	o	Ritornello	seja	differente	da	Voz,	com	tudo	o	
Passo	sempre	há	de	ser	o	mesmo,	e	em	tal	modo,	que	o	Rittornello	dos	
instrumentos,	e	o	Basso,	e	a	Voz	possaõ	todos	concordar	ao	mesmo	tempo,	sem	
fazer	mao	effeito.		
Deve	o	compositor	(na	Area,	Solo,	Duetto,	ou	concertado)	expor	todo	o	
Ritornello.	
Tambem	se	deve	saber	que	a	Area	tem	duas	repetiçoens	de	letra,	e	ao	depois	
destas	a	Segunda	parte,	que	se	faz	em	letra	diferente,	e	todas	estas	repetiçoens	
saõ	em	Modulação	diferente.	

																																																								
83 ARSHAGOUNI, M. H. (1994). Aria Forms in Opera Seria of the Classic Period: Settings of 
Metastasio's Artaserse from 1760 - 1790 (Dissertação de Doutoramento), University of 
California, Berkeley 

84 SULZER, J. G., BLAKENBURG, C. F. v., Schulz, J. A. P. S., & KIRNBERGER, J. P. (1799). 
Allgemeine Theorie der schönen Künste in Einzeln: nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter 
auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt. In der Weidmannschen Buchhandlung, 
LEIPZIG 

85 KOCH, H. C. (1782). Versuch einer Anleitung zur Composition. Rudolstadt, Leipzig 

86 PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina Episcopal do 
Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto, p. 42 
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Esta	descrição	pode	resumir-se	no	seguinte	esquema,	ou	início	de	esquema:		

Ritornelo	–	1a	estrofe	da	1a	parte	–	1a	estrofe	da	1a	parte	–	2a	estrofe	(RAAB)	

O	Capítulo	“PRATICA	Para	fazer	huma	Area,	Solo,	Duetto,	ou	qualquer	Concertado”	

continua	descrevendo	o	mapa	harmónico	que	deve	estar	associado	a	esta	estrutura:	

A	primeira	repetição	começa	no	Tom	principal,	e	vay	finalizar	a	outro	qualquer	
Tom,	conforme	as	regras	da	Modulação,	e	no	mesmo	Tom,	que	acaba	a	
primeira	repetição	há	de	começar	a	segunda,	advertindo,	que	no	meyo	de	cada	
repetição	da	Area,	&c.,	há	de	haver	repetiçaõ	de	algũa	parte	do	Ritornello,	a	
qual	há	de	principiar	no	Tom	em	que	acaba	a	primeira	repetição.	
Na	segunda	repetição	depois	de	feita	a	Clauzula	(a	qual	há	de	ser	no	Tom	
principal)	se	costuma	fazer	huma	meya	repetição,	mas	nunca	há	de	chegar	a	
compasso	inteiro,	e	há	de	ser	no	Tom	principal,	e	seguirá	a	meya	repetição	com	
repetir	somente	ametade	da	letra,	ou	menos;	e	a	meya	repetição	será	mais	
breve,	que	as	repetições	inteiras,	e	acabada	esta	se	repetirá	quasi	todo	o	
Ritornello	no	Tom	principal;	e	algumas	vezes	se	repete	todo,	conforme	a	
vontade	do	Compositor.	
E	logo	se	segue	a	segunda	parte	em	Tom	diferente,	se	poder	ser	he	melhor,	que	
seja	também	em	tom	diferente,	a	qual	Segunda	parte	naõ	costuma	ter	mais,	que	
huma	só	repetição,	e	passajes	as	menos,	e	mais	breves,	e	somente	os	últimos	
versos	da	letra	se	costumam	repetir	huma,	ou	duas	vezes,	e	he	bom	hir	
procurando	as	mais	Modulaçoens,	que	pode	ser,	e	acabar	em	Tom	diferente,	do	
que	já	tem	usado	em	algumas	das	repetiçoens.	
Isto	mesmo	se	usa	em	Solos,	qua	naõ	saõ	Areas,	ou	Concertados,	em	cousas	de	
Igreja;	e	somente	se	differencaõ	em	estes	não	terem	Segunda	parte.	
Advirtasse,	que	se	fazem	Areas,	que	no	principio	naõ	tem	Ritornello,	mas	nas	
de	mais	repetiçoens	sempre	o	haõ	de	ter,	e	entaõ	se	lhe	porá	também	no	fim	da	
Segunda	parte.	

	
Esta	descrição	pode	ser	resumida	na	seguinte	tabela:	

Tabela	12,	resumo	das	instruções	de	Pedroso	para	a	composição	de	uma	ária	solo	

Elemento	 	R	87	 	A	 r	 	A	 s	 a	 R	 B	
Mapa	harmónico	 I	 I-V	 V	 V-I	 I	 I	 I	 ii	88		
	 	

Ao	 comparar	 este	 esquema	 com	 o	 trabalho	 de	 Arshagouni	 e	 as	 citações	 dos	

respectivos	 tratadistas	 de	 sec.	 XVIII	 falta	 aqui	 um	 elemento	 chave:	 a	 indicação	 de	

																																																								
87 Legenda da tabela: “R”: exposição do ritornello instrumental; “r”: exposição de uma 
fracção reduzida do ritornelo instrumental; A: exposição da primeira estrofe da ária; a: 
exposição parcial da primeira estrofe da ária; s: suspensão cadêncial; B: exposição da 
segunda estrofe da ária. 

88 Ou outra tonalidade modulante. 
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repetição	 de	 toda	 a	 primeira	 parte,	 que	 presumo	 tenha	 sido	 uma	 imprecisão	

tipográfica	 ou	 de	 linguagem.	 	 No	 entanto	 todo	 o	 mapa	 harmónico	 prediz	 esta	

premissa,	pois	não	seria	normal	acabar	noutra	tonalidade	que	não	a	Tónica,	e	isso	só	

pode	acontecer	no	final	da	segunda	apresentação	do	“A”.	

Como	amostra	típica	de	uma	destas	árias	em	repertório	realizado	em	Lisboa	pode-se	

considerar	por	exemplo	a	ária	de	Antigono	na	ópera	com	o	mesmo	nome,	música	de	

Mazzoni	 e	 texto	 de	 Metastasio,	 “Tu	 m’involasti	 un	 regno”,	 cuja	 estrutura	 se	 pode	

resumir	por	“RArArBrArA”,	ou	seja	com	uma	repetição	dal	segno		que	evita	a	repetição	

do	 ritornelo	 instrumental	 inicial.	 Neste	 momento	 do	 drama,	 Antigono,	 rei	 da	

Macedónia,	 acaba	 de	 ver	 usurpado	 o	 seu	 reino	 numa	 tentativa	 de	 Alessandro	 de	

conquistar	Berenice	que	é	objecto	do	amor	de	ambos.	Na	frente	desta	ele	é	mandado	

prender	por	Alessandro	e	então	inicia	esta	ária	antes	de	sair	de	cena,	reconhecendo	a	

derrota	militar	 e	 observando	 o	 orgulho	 do	 conquistador.	 A	 primeira	 vez	 que	 surge	

“Ma	tu	mi	cedi	intanto;	L’impero	di	quel	cor”,	no	compasso	28,	o	respectivo	sarcasmo	

desta	 afirmação	 é	 sublinhado	 pela	 apresentação	 num	 súbito	 dó	 menor	 antes	 de	

prosseguir	na	Dominante.	

Uma	análise	um	mais	detalhada	 revela	bastantes	 semelhanças	 com	as	 instruções	de	

Pedroso	como	se	pode	verificar	na	Tabela	13.	O	que	difere	aqui	relativo	às	instruções	

do	tratadista	português	é	a	suspensão	antes	do	final	do	segundo	“a2”	e	a	repetição	de	

todo	o	“A”,	que	penso	que	será	um	lapso	no	tratado	ou	uma	convenção	de	tal	 forma	

óbvia	que	Pedroso	não	sentiu	necessidade	de	o	referir.	A	exposição	única	da	segunda	

estrofe	num	contexto	de	exploração	harmónica	de	tonalidades	mais	distantes	e	ainda	

não	utilizadas	corresponde	na	perfeição,	assim	como	os	pequenos	ritornelos	que	vão	

intercalando	 as	 várias	 secções	 do	 texto	 e	 todo	 o	 mapa	 harmónico	 em	 geral.	 A	

estrutura	geral	da	ária	é	“dal	segno”,	tal	como	14	das	19	árias	de	toda	a	obra,	mas	os	

elementos	do	“da	capo”	de	cinco	partes	mantêm-se.	
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Tabela	13,	análise	da	ária	Tu	m'involasti	un	regno	da	ópera	Antigono	(1755),	P-la	45-I-9,	fl.	55-67v	

“Tu m’involasti un regno” (ária de Antigono) 
Antonio Mazzoni (Antigono - 1755) 

Tonalidade principal: C 
Tempo inicial: Allegro maestoso 4/4 

Instrumentação: 2 oboés, 2 trompas, cordas 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

R 

Allegro maestoso 

I 1 - 20 

a189 I 21-27 

a2 i-V 28-34 

a2 V 35 - 49 

r V 49 - 53 

a1 V-I 54 - 60 

a2 I-IV-I 61-92 

r I 93-97 

B 

b1 vi 98 - 101 

b2 ii-IV 102 - 108 

r IV - I 109 - 179 (repete do 
21 - 92) 

	

nota: Berenice é o objecto do amor de Antigono, rei da Macedónia, Demétrio seu filho e de 
Alessandro, rei do Egipto. Este último acaba por conquistar todo 
o reino da Macedónia para chegar à sua amada. Antigono envia 
Demétrio para o exílio para não perecer nas mãos de 
Alessandro e acaba de ser mandado prender por este 
conquistador logo após Berenice se recusar a dar a mão a este 
usurpador. A primeira vez que surge o “a2” surge em menor, em 
Antigono observa como ao se tornar mártir, acaba de conquistar 
o coração de Berenice, que Alessandro tanto pretende. O tom 
sarcástico desta observação é sublinhado pela curta e súbita 
modulação a menor no início desta estrofe. É também aqui que 
surgem as duas séries de coloraturas 
	

 

Elemento: R A r A’ r B r A r A’ r 
Nº de 

compasso 
1 21 49 54 93 98 109 21 49 54 93 

Tu m’involasti un Regno, 
Ai d’un trionfo il vanto; 

a1 

Ma tu mi cedi intan 
L’impero di quel cor 

a2 

Ci esamini il sembiante 
Dica ogni fido amante 

b1 

Chi piú d’invidia è degno 
Se il vinto, o il vincitor. 

b2 

	

Já	 no	 tempo	de	D.	Maria	 I,	 Sousa	 Carvalho	 vai	 tomar	 esta	 estrutura	 como	ponto	 de	

partida,	tal	como	se	pode	observar	na	sua	L’Angelica	de	1778	em	que	apenas	uma	das	

																																																								
89 As várias partes das duas estrofes postas em música estão dividididas segundo o 
esquema referido no fundo da tabela. 
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árias	não	repete	a	primeira	estrofe	no	final,	conforme	se	pode	verificar	no	resumo	da	

respectiva	análise	das	árias	na	Tabela	14.	Há,	no	entanto,	logo	à	partida	a	aplicação	da	

técnica	de	escrever	por	extenso	a	repetição	da	primeira	estrofe,	mas	que	em	termos	

de	 duração	 e	 ritmo	 de	 texto	 se	 mantém	 próxima	 da	 forma	 do	 “da	 capo”	 de	 cinco	

partes.	Há	dois	destes	casos	dentro	das	8	árias	solo	deste	drama	musical,	a	primeira	

delas	Mentre	rendo	a	te	la	vita,	conforme	se	pode	verificar	na	análise	 	 sintetizada	na	

referida	tabela.	

Tabela	14,	resumo	das	árias	solo	de	L’Angelica	(1778)	

Personagem Incipit de texto Tempo inicial 
e tonalidade 

Estrutura 
resumida 

Nº de 
compassos 

Angelica Mentre rendo a te 
la vita 

Andantino 3/4 Eb 

 

AArBrAAr 153 

Medoro Terrore m’inspira, 
d’orrore 
m’ingombra 

Allegro spiritoso 
4/4 D 

RAArBrAAR 247 

Licori (e 
Tirsi) 

Ombre amene, 
amiche piante 

Larguetto 6/8 Eb RAArAArBA’A’r 149 

Orlando Vanne felice rio Allegro con 
spirito, 4/4 C 

RAArAARBAAR 398 

Tirsi Il tuo pianto e tuoi 
sospiri 

Allegro Giusto 
4/4 F 

RAAAARBrAAR 
(dal segno) 

265 

Licori Non curo del fato 
ricchezze, e tesori 

Andantino 
Grazioso 3/8 G 

RArARBAR (dal 
segno) 

241 

Medoro Bela Diva 
all’ombre amica 

Cantabile 2/4 E RAArBAAR 176 

Angelica Io dico all’antro 
addio 

Larghetto 3/4 Eb AArAARBAAR 157 

Orlando Da me che volete Allegro 4/4 D AAARAAR 177 

	

Angelica	 visita	Medoro	 na	 gruta	 onde	 ele	 convalesce	 do	 seu	 ferimento	 ao	 mesmo	

tempo	que	se	esconde.	Ela	acaba	de	o	encontrar	de	mau	humor	e	tenta	levantar-lhe	o	

espírito	 convidando-o	a	 sair	para	o	ar	 livre.	Para	o	descansar	dos	 ciúmes	que	 sente	

quando	não	a	 vê	 ela	declara	mais	uma	vez	o	 seu	 amor	numa	 cena	 em	que	Angelica	

exprime	 com	 grande	 eloquência	 e	 elaborados	 recursos	 poéticos	 o	 seu	 amor	 por	

Medoro	 terminando	 com	 esta	 ária.	 O	 tema	 inicial	 da	 voz	 tem	 uma	 complexidade	
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melismática	muito	elaborada	e	acima	da	média	que	reflecte	uma	certa	sofisticação	do	

personagem,	da	qual	a	capacidade	de	seduzir	é	o	objecto	principal	do	pequeno	drama:	

	
Excerto	 3,	 L’Angelica	 (1778)	 Carvalho/Metastasio,	 P-La	 48-I-34,	 fl.26,	 ária	 de	 Angelica,	 detalhe	 da	 linha	
vocal	

Os	“dardos”	amorosos	do	olhar	do	seu	Medoro	são	sublinhados	musicalmente	por	um	

allegro	com	acentuações	bruscas	de	semicolcheias,	que	remetem	também	para	o	outro	

significado	poético	das	flechas	de	cupido:	

	
Excerto	4,	idem,	fl.29v	

		

Esta	ária	começa	sem	“ritornelo”,	o	que	também	está	previsto	no	tratado	de	Pedroso	e	

é	 comum	 acontecer	 quando	 é	 precedida	 de	 um	 recitativo	 acompanhado.	 Tal	 como	

descrito	no	tratado	a	parte	instrumental	surge	no	final	da	parte	B	e	antes	da	repetição.	

Há	quatro	exposições	completas	do	primeiro	verso	e	que	é	característico	do	“grande	

da	 capo”90	de	 5	 partes.	 No	 entanto	 esta	 técnica	 de	 escrever	 por	 extenso	 o	 da	 capo	

possibilita	 duas	 distinções	 importantes	 em	 relação	 ao	 da	 capo	 mais	 típico,	

nomeadamente	um	percurso	harmónico	diferente	em	cada	exposição	de	todo	o	“A”	e	

uma	secção	de	coloraturas	distinta	o	que	dispensa	de	alguma	forma	os	ornamentos	do	
																																																								
90 Tal como descrito na p. 36 da dissertação de  ARSHAGOUNI, M. H. (1994). Aria Forms in 
Opera Seria of the Classic Period: Settings of Metastasio's Artaserse from 1760 - 1790 
(Dissertação de Doutoramento), University of California, Berkeley 
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cantor	na	respectiva	repetição.	Neste	caso	a	primeira	secção	de	coloraturas	na	palavra	

“fianco”		é	a	seguinte:	

	

Excerto	5,	idem,	fl.28	

Na	reexposição	desta	secção	do	texto	o	material	 temático	é	 idêntico,	mas	quando	se	

chega	às	coloraturas	o	texto	musical	é	bastante	distinto:	

	

Excerto	6,	idem,	fl.32	

	

Harmonicamente,	como	se	pode	verificar	na	respectiva	tabela,	o	percurso	é	distinto	no	

segundo	“A”,	o	que	cria	automaticamente	uma	nova	versão	da	repetição	da	letra	inicial	

e	 	 libera	 de	 alguma	 forma	 o	 intérprete	 de	 criar	 os	 respectivos	 ornamentos.	 A	

respectiva	 demonstração	 de	 criatividade	 e	 virtuosismo	 fica	 desta	 forma	 mais	 nas	

mãos	do	compositor	do	que	seria	expectável	em	"opera	seria"	convencional.	Tal	como	

nas	 várias	 fontes	 já	 aqui	 referidas,	 no	 caso	 de	 haver	 uma	 repetição	 completa	 e	

convencional	 da	 primeira	 letra,	 a	 parte	 “A”	 deveria	 começar	 e	 terminar	 na	 Tónica	

justo	antes	do	B,	pois	esta	cadência	tem	também	a	função	de	final	de	ária.	Neste	caso	o	

primeiro	“A”	começa	na	Tónica	e	 tem	a	sua	cadência	na	Dominante	e	o	segundo	“A”	

mantém-se	na	Tónica	com	um	 	pequena	viajem	harmónica	na	primeira	repetição	da	

estrofe.	No	final	da	ária	o	personagem	mantém-se	em	cena.	
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Tabela	15,	resumo	da	análise	da	primeira	ária	de	Angelica	(1778),	P-la	48-I-34,	fl.	26	-	33v	

“Mentre rendo a te la vita” (ária de Angelica) 
João de Sousa Carvalho (Angelica - 1778) 

P-La 48-I-34, fl 26 – 33v 
Tonalidade principal: Mib 

Tempo inicial: Andantino 3/4 
Instrumentação: cordas 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

a1 

Andantino 3/4 

I 

1-10 

a2 11-19 

a1 20-25 

a2 V 26-45 

r V 46-50 

s a suo piacere  51-54 

B 

b1 Andantino 2/4 IV-V 55-68 

b2 

Allegro 4/4 

I-vi 69-91 

r  92-93 

b1 I-ii-V 94-103 

A 

a1 

Andantino 3/4 

I 104-118 

a2 II-IV-I 119-126 

a1 I 127-136 

a2 I 137-146 

s I 147 

r I 148-153 

nota: Angelica está a visitar Medoro na gruta onde ele convalesce 
do seu ferimento ao mesmo tempo que se esconde. Ela acaba de o 
encontrar de mau humor e tenta levantar-lhe o espírito convidando-o 
a sair da gruta. Para o descansar dos ciúmes que sente quando não 
a vê ela declara mais uma vez o seu amor numa cena que termina 
com esta ária. Or “dardos” amorosos do olhar do seu Medoro são 
sublinhados musicalmente por um allegro com acentuações bruscas 
de semicolcheias. O tema inicial da voz tem uma complexidade 
melismática muito elaborada que reflecte a sofisticação da 
eloquência do personagem. 

 

A A’ r s B r b’ A A’ s r 

1 20 46 51 55 92 94 104 127 147 148 

Mentre rendo a te la vita 
Passa oh Dio la tua ferita 

a1 

Da quel fianco a questo cor. a2 

In quel labro pallidetto, 
In quel guardo languidetto 

b1 

I suoi dardi e la sua face, 
Per ferirmi ascose amor. 

b2 

	

Na	 segunda	 ária	 da	 obra,	Medoro	 acaba	 de	 ser	 deixado	 a	 sós	 pela	 sua	 Angelica	 e	

transmite	então	o	ciúme	que	sente	cada	vez	que	a	sua	amada	não	está	presente.	Esta	
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ária	 tem	 uma	 estrutura	 semelhante,	 nomeadamente	 pelo	 facto	 do	 segundo	 “A”	 ser	

escrito	 também	por	 extenso,	 com	 as	 consequências	 de	 percurso	 harmónico	 distinto	

equivalentes	à	ária	anterior,	o	que	se	pode	verificar	na	Tabela	16.	O	carácter	de	ária	de	

“bravura”	é	amplificado	pelo	facto	de	incluir	o	dobro	das	passagens	de	coloraturas	do	

que	seria	comum,	uma	em	cada	vez	que	surge	as	últimas	palavras	da	primeira	estrofe.	

Esta	 particularidade	 está	 provavelmente	 relacionada	 com	 o	 facto	 de	 a	 ária	 ter	 sido	

originalmente	interpretada	pelo	principal	cantor	ao	serviço	da	corte,	Carlo	Reyna.	

Tanto	 o	 tema	 inicial	 da	 orquestra	 como	 o	 da	 voz	 refletem	 a	 faceta	 heroica	 do	

personagem,	 que	 é	 na	 verdade	 um	 ferido	 de	 guerra	 que	 se	 esconde	 em	 território	

inimigo:	

Excerto	7,	Pla	48-I-34,	fl	35;	Ária	de	Medoro,	linha	do	baixo	com	o	tema	tocado	em	uníssono	por	todos	os	
instrumentos	

	

	
Excerto	8,	idem,	fl	38	–	39,	Ária	de	Medoro,	tema	inicial	na	parte	vocal.	

	
A	“sombra	de	ciúme”	que	aflige	o	personagem	tem	um	tema	bastante	distintivo	que	é	

desde	logo	apresentado	na	introdução	instrumental	da	ária	e	é	caracterizado	por	uma	

progressão	 descendente	 e	 parcialmente	 cromática	 da	 linha	 do	 baixo	 e	 pelo	 choque	

dissonante	com	a	pedal	dos	violinos	conforme	se	pode	verificar	no	Excerto	9.	

		 	

Excerto	9,	P-la	48-I-34,	fl	39v-40,	Ária	de	Medoro,	partes	das	cordas	e	da	voz	
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Curiosamente	 em	 apenas	 uma	 das	 quatro	 apresentações	 da	 primeira	 parte	 da	 letra	

encontramos	algo	muito	raro	na	escrita	do	compositor:	uma	citação	de	uma	célula	que	

surge	pela	primeira	 vez	na	 abertura	 instrumental,	 como	 se	pode	observa	no	quarto	

compasso	 dos	 Excertos	 10	 e	 11.	 Esta	 célula	 surge	 simultaneamente	 com	 a	 palavra	

“circonda”	e	está	claramente	relacionada	pelo	seu	carácter	repetitivo	e	circular:	

	
Excerto	10,	Pla	48-I-34,	fl	7v,	Abertura,	linha	dos	violinos	

	
Excerto	11,	idem,	detalhe	da	ária	de	Medoro	fl	53,	linha	dos	violinos	

	
Há	mais	um	sublinhado	instrumental	do	texto	importante	de	referir	e	que	é	exposto	

pela	 primeira	 vez	 ainda	 na	 introdução	 e	 antes	 do	 início	 da	 parte	 vocal.	 O	 terror	 do	

ciúme	 que	 assombra	Medoro	 quando	 a	 sua	 diva	 fica	 longe,	 “se	 lungi	 tu	resti	da	me”.	

Este	distanciar	da	sua	amada	é	espelhado	numa	passagem	em	eco,	com	a	notação	de	

três	 degraus	 progressivos	 de	 matizes	 dinâmicas,	 que	 espelham	 um	 afastamento	

gradual	como	se	pode	observar	no	Excerto	12:	

	

Excerto	12,	idem,	fl	45	
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Tabela	16,	resumo	da	análise	da	ária	Terrore	m'inspira,	L'Angelica	(1778),	P-La	48-I-34,	fl.	35-60v	

“Terrore m’inspira” (ária de Medoro) 
João de Sousa Carvalho (Angelica - 1778) 

P-La 48-I-34, fl 35 – 60v 
Tonalidade principal: D 

Tempo inicial: Allegro Spiritoso 
 Instrumentação: cordas, 2tt, 2hn, 2ob 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

R 

Allegro Spiritoso 

I 1-32 
a1 I 33-45 
a2 I-V 46-57 

a3 (coloraturas) V 59 - 82 
a1 + a2 V  83 - 97 

a3 
(coloraturas) V 98 - 114 

r V-VI 115 – 121 

B 

b1 “Come Recitativo” – 
Andante ii - V 122 – 130 

b2 3/8 - Larguetto III♮ - VII♮ (F – C)  131 - 141 

b1 Andante Agitato V 142 - 148 
r 

Allegro Spiritoso 

I 149 - 150 

A 

a1 I 151 - 164 
a2 I-V 165 - 174 
a3 

(coloraturas) V-I 175 – 191 

b1 I 192 – 197 
a1 + a2 I-V 198 - 221 

a3 
(coloraturas) V-I 222 - 237 

R I 238 - 247 

 

R A A’ r B r A A’ R 

1 33 97 115 122 150 151 198 238 

 
Nota: Medoro acaba de receber a visita da sua amada Angelica na gruta 
onde convalesce do seu ferimento e se esconde. Logo após ela lhe levantar 
o espírito ela parte para colher plantas e ele exprime nesta ária os ciúmes 
que sente cada vez que não a vê. 

Terrore m’inspira 
D’orrore m’ingombra 

a1 

Un ombra gelosa 
Che intorno mi gira 

a2 

Se lungi, Ben mio, 
Tu resti da me 

a3 

Ah taci: t’intendo: 
Perdonami: oh Dio! 

b1 

Connosco, che offendo 
La bella tua fè. 

b2 
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Tabela	17,	resumo	da	ária	Vanne	felice	rio,	L'Angelica	(1778),	P-La	48-I-34,	fl.	84	-	106v	

“Vanne felice rio” (ária de Orlando) 
João de Sousa Carvalho (Angelica - 1778) 

P-La 48-I-34, fl 84 – 106v 
Tonalidade principal: C 

Tempo inicial: Allegro con Spirito 
 Instrumentação: cordas, 2tp, 2ob 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

R 

Allegro con spirito 4/4 

I 1 - 28 

a1 I 29 – 40 

a2 (coloraturas) V 42 - 62 

a1 V 63 - 74 

a2 V 75 - 91 

r V 92 – 99 

a1 (sinal de 
repetição) V 100 – 111 

a2 (coloraturas) V - I 112 - 138 

a1 I 139  - 149 

a2 + a1 I 150 - 168 

r I 169 – 170 

s I 171 

R I 172 - 183 

B 
b1 

Andante 3/8 
vii 184 - 192 

b2 vii – IV – V  193 - 215 

 

R A A’ r A’’ A’’’ R B A A’ R 

1 29 63 92 100 139 172 184 216 355 387 

 
Nota: Orlando acaba de encontrar, para sua surpresa, Angelica no meio do 
bosque. Esta está a esconder o seu Medoro e para desviar a atenção de 
Orlando faz um pouco do “flirt” insinuando algumas promessas amorosas. 
No final ela parte com a desculpa que se vai banhar ao rio. Orlando fica a 
fantasiar com esta imagem e  

Vanne felice rio 
Vanne superbo al mar 

a
1 

Ah potessi io cangiar 
Teco la mia sorte 

a
2 

Or or tu bagnerai 
Quei vezzosetti rai 

b
1 

Che volgon la mia vita 
E la mia morte 

b
2 
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A	primeira	ária	de	Orlando	revela	uma	estrutura	ainda	mais	próxima	do	clássico	“da	

capo”,	 na	medida	 em	 que	 a	 repetição	 da	 parte	 “A”	 da	 letra	 não	 está	 composta	 por	

extenso.	A	ária	é	na	verdade	um	“dal	segno”	e	a	sua	estrutura	geral	pode-se	resumir	

num	“RAArAARBAAR”	conforme	se	pode	verificar	na	Tabela	17.	O	compositor	começa	

portanto	por	apresentar	a	primeira	estrofe	quatro	vezes	e	indicar	uma	repetição	para	

o	início	do	terceiro	“A”.	Harmonicamente	há	mais	tempo	para	voltar	à	Tónica	depois	

da	espectável	modulação	à	Dominante	logo	na	segunda	exposição	da	estrofe	“A”,	mas	

mantém	 as	 duas	 grandes	 cadências	 na	 Tónica	 no	 final	 da	 primeira	 parte,	 devido	 à	

repetição	dos	compassos	100	a	183.	A	parte	“B”	desta	vez	começa	na	relativa	menor	

num	 compasso	 ternário	 contrastante,	 com	 um	 carácter	 semelhante	 em	 termos	 de	

tempo	e	carácter	às	duas	outras	árias	de	 “bravura”	da	obra,	a	ária	de	Medoro	 acima	

descrita	 e	 a	 de	 Tirsi	 com	 que	 se	 inicia	 a	 segunda	 parte91.	 Os	 elementos	 gerais	 e	

espectáveis	 da	 estrutura	 de	 “dal	 segno”	 continuam	 todos	 presentes,	 mas	 com	 um	

acrescento	de	um	novo	“A”	o	que	torna	toda	a	ária	ainda	mais	repetitiva	e	extensa	do	

que	 as	 já	 grandes	 árias	 de	 "opera	 seria"	 em	 cinco	 partes,	 de	 certa	 forma	

demonstrando	uma	tendência	ultra	conservadora	da	escrita	do	compositor.	

Orlando	 acaba	de	receber	promessas	amorosas	por	parte	de	Angelica,	que	o	deixa	a	

sós	mesmo	antes	da	ária	com	a	desculpa	de	se	ir	banhar	no	rio.	O	herói	fica	a	fantasiar	

com	a	donzela,	suspirando	por	ser	ele	o	“felice	rio”.	Na	segunda	estrofe	ele	acaba	por	

referir	de	uma	forma	algo	enigmática	que	os	“vezzosetti	rai”,	os	olhos	ou	olhar	que	o	

acabam	de	seduzir,	pretendem	a	sua	vida	e	a	sua	morte:	

																																																								
91 “Il tuo pianto e tuoi sospiri”, ária de Tirsi, Pla – 48 – 35, fl 5v a 26v 
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Excerto	13,	idem,	fl	105v	

Este	prenúncio	 fatal	é	 sublinhado	por	um	súbito	acorde	de	 fá	menor	acentuado	que	

surge	 sem	 preparação	 na	 palavra	 “morte”,	 seguido	 de	 uma	 secção	 de	 mudanças	

harmónicas	 rápidas	 e	 bruscas	 que	 sobressaem	 	 da	 restante	 ária	 cujo	 carácter	 é	

positivo	e	alegre.	

Os	suspiros	de	esperança	e	desejo	de	Orlando	são	sublinhados	por	uma	passagem	com	

acentos	bruscos	das	cordas	que	é	também	exposta	logo	no	“ritornelo”	introdutório:	

	 	

Excerto	14,	idem,	fl.92-92v	

Um	 ano	 mais	 tarde,	 a	 5	 de	 Julho	 de	 1779,	 é	 apresentado	 Perseo	 por	 ocasião	 do	

aniversário	 de	 D.	 Pedro	 III	 e	 pela	 primeira	 vez	 este	 compositor	 trabalha	 sobre	 um	

texto	de	Martinelli.	Conforme	se	pode	verificar	na	Tabela	18,	há	uma	prevalência	de	

algum	tipo	de	“da	capo”	ou	repetição	da	primeira	estrofe	no	 final	de	cada	ária,	quer	

composto	por	extenso	ou	com	algum	“dal	segno”,	mas	há	dois	exemplos	de	exploração	

de	 novas	 estruturas.	 Há	 portanto	 um	 ligeiro	 distanciamento	 da	 rigidez	 da	 mais	

clássico	 “da	 capo”	 de	 cinco	 partes	 e	 alguma	 experimentação	 nas	 duas	 últimas	 árias	
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desta	 lista,	 cuja	estrutura	é	próxima	do	 “rondó	de	dois	 tempo”	 tal	 como	 foi	descrito	

por	 Koch	 e	 de	 uma	 estrutura	 “bipartida	 simples”	 tais	 como	 o	 que	 se	 encontra	 nos	

andamentos	iniciais	de	das	aberturas	instrumentais	deste	compositor.	
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Tabela	18,	resumo	das	árias	a	solo	de	Perseo,	1779,	Martinelli/Carvalho,	Pla	48-I-46/47	

Personagem Incipit de 
texto 

Tempo inicial 
e tonalidade 

Estrutura 
resumida 

Nº de 
compassos 

Perseo Perfido Aimé 
L’Oltraggio 

4/4 F Allegro 
Vivace 

 

ABRABRCABR 
(dal segno com 
da capo reduzido 
para metade) 

263 

Cassiope La Ragione o 
amata figlia 

4/4 Bb All. Giusto AARAARBAAR 
(Dal segno, mas 
que mesmo assim 
mantém a ária 
gigante) 

335 

Andromede Ah di mé chi piú 
confusa 

3/8 Mib 
Andantino 

RArBRAR (em 
cada um dos “A” 
repete várias 
vezes a segunda 
parte da estrofe) 

232 

Mercurio Vanne: la bella 
speme, 

4/4 D Allegro AARBAAR (da 
capo de 5 partes 
extemporizado) 

222 

Finéo D’una alma gelosa 
Lo sdegno 
spavento 

4/4 G Allegro con 
Spirito 

AARBAAR (da 
capo de cinco 
partes 
extemporizado) 

117 

Perseo Ah Spiegarti io pur 
vorrei 

2/4 Mib Cantabile ABRABR (rondó 
de 2 tempos) 

190 

Cassiope Qual terror! Qual 
fiero Scempio 

4/4 F Allegro non 
troppo 

ArBrArBR 
(bipartida 
simples) 

220 

	

A	ária	de	Perseo	 “Ah	Spiegarti”,	cuja	 forma	sobressai	do	até	aqui	expectável	por	não	

terminar	com	a	primeira	estrofe,	faz	parte	de	uma	cena	mais	completa	do	personagem	

e	 inclui	 um	 recitativo	 acompanhado	 mesmo	 antes,	 o	 que	 justifica	 começar	 sem	

introdução	instrumental.	Perseo	acaba	de	ouvir	dos	lábios	da	amada	Andrómeda	que	

ela	 quer	 abraçar	 as	 correntes	 do	 seu	 amor,	 após	 ele	 a	 ter	 salvo	 heroicamente	 das	

correntes	 de	 Medusa.	 Os	 dois	 andamentos	 da	 ária	 correspondem	 ao	 contraste	 de	

emoções	que	ele	vive,	entre	o	desejo	de	transmitir	o	seu	amor	e	a	euforia	por	saber	

que	Andromeda	realmente	o	ama.	A	primeira	parte	tem	um	carácter	doce	e	amoroso	

sublinhado	 por	 uma	 linha	 vocal	 “cantabile”,	 expressiva	 e	 moderadamente	

melismática.		
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Excerto	15,	Pla	48-I-46,	fl.	28,	início	da	ária	de	Perseo,	"Ah	Spiegarti"	

	

A	segunda	parte	corresponde	ao	outro	extremo	emocional	e	dá	a	possibilidade	de	o	

cantor	mostrar	o	seu	virtuosismo	com	duas	secções	de	coloraturas	em	cada	um	dos	

“B”.	A	palavra	 “contrasto”	 é	 realçada	musicalmente	por	 intervalos	de	mais	que	uma	

oitava	 e	 que	 servem	 também	 de	 demonstração	 de	 virtuosismo	 vocal	 deste	 “primo	

uomo”.	
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Excerto	16,	idem,	fl.	29v	

Conforme	 Arshagouni	 descreve 92 ,	 o	 “rondó”	 de	 dois	 tempos	 tornou-se	 num	

importante	tipo	de	ária,	utilizada	apenas	nos	personagem	principais	e	nos	momentos	

climáticos	de	 toda	uma	ópera	no	último	quartel	 do	 sec.	 XVIII.	 	O	dicionário	Grove93	

menciona	 que	 é	 nos	 anos	 1760	 e	 1770	 que	 Paisiello,	 J.C.	 Bach,	 Piccinni,	 Traetta	 e	

Cimarosa	começam	a	compor	os	primeiros	exemplos	deste	tipo.		

Na	bibliografia	aqui	consultada	torna-se	claro	que	quando	comparado	com	o	“da	capo”	

clássico,	neste	tipo	de	ária	há	bastante	menos	convenções	e	regularidade	de	estrutura.	

No	sentido	de	ajudar	um	pouco	nesta	reflexão	será	interessante	neste	ponto	observar	

à	mesma	luz	um	clássico	do	repertório,	cuja	classificação	entra	neste	perfil.	Trata-se	

																																																								
92 ARSHAGOUNI, M. H. (1994). Aria Forms in Opera Seria of the Classic Period: Settings of 
Metastasio's Artaserse from 1760 - 1790 (Dissertação de Doutoramento), University of 
California, Berkeley. p. 257 

93 NEVILLE, D. (2015). Recitative. Grove Music Online.  Retrieved from 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23788. 
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da	 ária	 “Non	 mi	 dir”	 do	 personagem	 “Donn’Anna”94,	 referida	 no	 mesmo	 artigo	 do	

dicionário	Grove	 como	um	exemplo	 inquestionável	de	uma	peça	do	género	 com	um	

conteúdo	emocional	profundo.	Como	se	pode	observar	 	na	Tabela	 19	 e	 tal	 como	se	

pretende	classificar	a	partir	deste	ponto,	a	ária	não	termina	com	a	primeira	estrofe	e	o	

mapa	harmónico	geral	não	 inclui	a	modulação	do	 “B”	de	um	“da	capo”.	Além	destas	

duas	 características,	 inicia	num	 tempo	mais	 lento	 e	muda	 a	meio	para	 terminar	 em	

algo	mais	vivo	e	rápido.	

Tabela	19	

“Non mi dir” (ária de don’Anna) 
W.A. Mozart (Don Giovanni - 1787) 

Tonalidade principal: F M 
Tempo inicial: 2/4 Larguetto 

 Instrumentação: cordas, fg, 2cor, 2cla, fl. 
Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

r 

Larguetto 2/4 

I 1 – 4 

a1 I 5 - 12 

a2 I 13 - 19 

r I-V 20 - 22 

b1 V 23 - 31 

a1 I 32 – 38 

b1 I – i - V 39 - 47 

B 

R 

Allegretto moderato 4/4 

I 48 – 55 

b2 I 56 – 63 

b2 (coloraturas) I 64 - 85 

b2 (stretto) I 86 – 96 

r I 97 - 100 

 

A A’ R B r 

1 23 48 56 97 

 
Nota:	Donn’Anna	pede	a	Ottavio	que	não	a	considere	cruel	por	
não	querer	já	casar,	por	respeito	à	recente	morte	de	seu	pai. Non mi dir, bell’idol mio,  

che son io crudel con te;  
a1 

tu ben sai quant’io t’amai,  
tu conosci la mia fè.  

a2 

Calma, calma il tuo tormento, se di 
duol non vuoi ch’io mora!  

b1 

Forse un giorno il cielo ancora sentirà 
pietà di me. 

b2 

																																																								
94 Da ópera “D. Giovanni” de W. A. Mozart e Da Ponte, estreada em 1787 
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Voltando	 a	 “Ah	 Spiegarti	 pur	 vorrei”	 de	 Perseo,	 há	 a	 referir	 que	 neste	 caso	 o	

personagem	 de	 facto	 é	 o	 principal	 e	 interpretado	 por	 Carlo	 Reyna.	 É	 a	 segunda	 de	

duas	árias	solo	que	lhe	cabem	nesta	serenata	e	apesar	de	ainda	estar	para	vir	alguns	

eventos	 dramáticos	 importantes	 é	 o	 momento	 de	 maior	 viragem	 e	 intensidade	

emocional	 do	 personagem.	 Em	 termos	 de	 percurso	 harmónico	 o	 que	 se	 pode	

identificar	na	Tabela	20	é	bastante	simples	e	apesar	de	algo	previsível	é	mais	uma	vez	

claramente	 distinto	 de	 uma	 ária	 “da	 capo”	 ou	 “dal	 segno”,	 pois	 não	 tem	 nenhuma	

modulação	 para	 além	 da	 Dominante.	 Se	 compararmos	 com	 as	 outras	 árias	 mais	

típicas,	mesmo	as	analisadas	aqui,	a	parte	B	modula	sempre	a	outra	tonalidade	mais	

afastada.	 A	 grande	 diferença	 do	 exemplo	 de	Mozart	 acima	 referido	 é	 o	 facto	 de	 ser	

“ABAB”	e	repetir	toda	a	ária	com	respectivas	mudanças	de	andamento.	

A	ária	seguinte	também	tem	uma	estrutura	semelhante	a	esta	de	Perseo	na	medida	em	

que	volta	a	terminar	na	segunda	estrofe.	Agora	é	Cassiope,	mãe	de	Andrómeda	que	ao	

ouvir	 que	 a	 filha	 foi	 mais	 uma	 vez	 raptada,	 desta	 vez	 por	 Neptuno	 e	 seus	 seres	

marinhos,	 se	 lamenta	e	 transmite	os	sentimentos	de	culpa	e	a	assaltam.	A	diferença	

neste	caso	é	que	há	apenas	um	andamento	base,	razão	pela	qual	será	mais	apropriado	

classifica-la	 em	 termos	 de	 estrutura	 de	 “bipartida	 simples”,	 à	 semelhança	 dos	

andamentos	das	aberturas	instrumentais.	A	cena	em	que	está	inserida	a	ária	começa	

com	um	recitativo	acompanhado	bastante	elaborado	e	que	inclui	partes	para	sopros	e	

um	 solo	 de	 oboé	 recorrente	 que	 representa	 o	 gemido	 de	 Andromeda,	 que	Cassiope	

ouve	ao	longe	e	que	a	atormenta:	

	

	

Excerto	17,	Perseo	(1779)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-47	fl	45v,	detalhe	(parte	de	oboé)	

A	resposta	de	Cassiope	não	deixa	dúvidas:	
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Excerto	18,	Idem,	fl	46,	detalhe	(parte	de	Cassiope)	

	

Tabela	20	

“Ah Spiegarti io pur vorrei” (ária de Perseo) 
João de Sousa Carvalho (Perseo - 1779) 

P-La 48-I-46, fl 84 – 106v 
Tonalidade principal: Mib 
Tempo inicial: Cantabile 

 Instrumentação: cordas, 2tp, 2ob 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 
a1 

2/4 Cantabile 
I 1-12 

a2 I - V 13-24 

B 

b1 

4/4 Allegro 

V 25 – 43 

b2 (coloraturas) V  44 - 86 

R V 87 - 94 

a1 + b2 V - I 95 - 102 

A 
a1 

2/4 Cantabile 
I 103 - 110 

a2 I 111 - 123 

B 

b1 

4/4 Allegro 

I 124 – 142 

b2 (coloraturas) I 143 - 184 

R I 185 – 194 

 

A B R A B R 

1	 25	 87	 103	 124	 139	

 
Nota: Perseo acaba de ouvir dos lábios da amada Andrómeda que ela quer 
abraçar as correntes do seu amor, após ele a ter salvo heroicamente das 
correntes de Medusa. Nesta ária ele não cabe em si de contente. Ela expressa 
o seu desejo de revelar os seus sentimentos, que está dificultado pelo seu 
estado de euforia geral. 

Ah spiegarti io pur vorrei 
Dolci i moti del cor mio, 

a1 

Tutti, oh Dio! Gli affetti miei, 
Che si uniscono al pensier. 

a2 

Ma il tumulto... il mormorio... 
Il contrasto, che in me sento 

b1 

Gela il labbro, e non poss’io 
Palesarti il mio pensier. 

b2 
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Esta	utilização	de	pequenos	solos	de	apenas	um	oboé	em	diálogo	com	a	voz	é	pontual,	

pois	como	Negreiros95	observa	também	na	música	de	 Jerónimo	Francisco	de	Lima,	a	

escrita	 paras	 madeiras	 e	 os	 sopros	 em	 geral	 é	 quase	 sempre	 feita	 em	 pares.	 No	

entanto	há	aqui	uma	excepção	digna	de	nota,	pois	há	 também	um	diálogo	entre	um	

oboé	 solo	 e	 a	 voz	 na	 ária	 “Io	 dico	 all’antro	 addio”96	da	 serenata	 realizada	 um	 ano	

antes,	curiosamente	com	o	mesmo	intérprete	e	nestes	casos	“prima	donna”,	Giovanni	

Ripa.	

Em	 termos	 de	 percurso	 harmónico	 as	 duas	 árias	 são	 semelhantes,	 pois	 a	 região	 da	

Tónica	está	sempre	relacionada	com	os	dois	“A”,	o	primeiro	“B”	situa-se	na	Dominante	

e	 segundo	 na	 Tónica.	 Esta	 mapa	 harmónico	 algo	 simplista	 tem	 uma	 nuance	

importante	no	 início	de	cada	um	dos	 “B”	da	ária	de	Cassiope,	quando	o	personagem	

refere	a	“Ombra	diletta”.	Nestes	momentos	há	uma	súbita	modulação	respectivamente	

á	Dominante	em	modo	menor	e	à	Tónica	em	modo	menor.	Neste	momento	Cassiope	

presume	que	sua	filha	morreu	torturada	às	mãos	de	Neptuno	e	além	disso	acabou	de	

ouvir	os	seus	gemidos.	A	razão	desta	perseguição	está	explicita	na	sinopse	do	libreto	e	

tem	a	haver	com	o	facto	de	a	beleza	dela	e	de	sua	filha	terem	ofendido	e	despertado	a	

ira	e	inveja	da	deusa	Juno.	O	sentimento	de	culpa	que	a	assalta	chega	neste	momento	a	

um	extremo	que	levam	Cassiope	a	demonstrar	os	primeiros	sinais	de	uma	loucura	que	

está	prestes	a	inundá-la,	ao	pretender	que	a	“Ombra”,	ou	fantasma	que	a	aterroriza	na	

parte	 “A”	 da	 ária,	 agora	 lhe	 responda,	 atribuindo-lhe	 de	 repente	 o	 adjectivo	 de	

“diletta”.	Esta	súbita	modulação,	apresentada	no	Excerto	10,	pode	ser	vista	como	sinal	

deste	ponto	de	viragem	em	que	o	personagem	perde	o	juízo,	ou	como	o	fantasma	da	

filha	que	de	facto	a	começa	a	assombrar.	

Esta	ária	tem	ainda	a	particularidade	de	não	ter	secções	de	coloraturas.	

																																																								
95 NEGREIROS, V. (2014). Subsídios para a interpretação das aberturas de Jerónimo 
Francisco de Lima, in Musica Instrumental no final do Antigo Regime (p. 135 - 178). Lisboa: 
Colibri. 

96 Nesta ária de Angelica (L’Angelica, 1778, Pla 48-I-35, fl 60-72) o oboé representa o eco 
que a gruta devolve à personagem quando, no momento em que vai fugir com Medoro, 
esta se despede do ninho de amor e esconderijo. Poeticamente é uma expressão e imagem 
muito rica com possibilidades musicais que Sousa Carvalho explora de uma forma muito 
explícita e concreta. Numa tradução literal o personagem declara: “eu digo à gruta adeus, 
e ouço que murmurando, adeus ela responde”. 
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Excerto	19,	idem,	fl.	67,	detalhe	da	ária	de	Cassiope	

 
Excerto	20,	idem,	fl	67v,	detalhe	da	ária	de	Cassiope	
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Tabela	21	

“Ah Spiegarti io pur vorrei” (ária de Perseo) 
João de Sousa Carvalho (Perseo - 1779) 

P-La 48-I-46, fl 50 – 84 
Tonalidade principal: F 

Tempo inicial: 4/4 Allegro non troppo 
 Instrumentação: cordas, 2hn, 2ob 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

r 

4/4 Allegro 

I 1 – 9 
a1 I 10 - 22 
a2 V 16 - 31 
r V 36 - 39 

B 

b1 V-v 40 - 64 
s II 64 

b2 V 65 – 104 
r V 105 - 108 

A 
a1 V-I 109 – 125 
a2 I 126 - 140 
r I 141 – 144 

B 

b1 I – i§ 145 – 170 
s I (V) 171 

b2 I 172 - 211  
r I 212 - 220 

 

r A r B r A r B r 

1 10 36 40 105 109 141 145 212 

 
Nota:	Cassiope,	mão	de	Andrómeda	ao	ouvir	que	a	filha	foi	mais	
uma	vez	raptada,	desta	vez	por	Neptuno	e	seus	seres	marinhos,	
lamenta-se	e	transmite	os	sentimentos	de	culpa	e	a	assaltam. 

Qual terror qual fiero scempio 
Si presenta alle mie ciglia! 

a1 

L’ombra oh dio della mia figlia 
Par che intorno a me si aggiri, 
Che m’inspiri – il suo furor 

a2 

Ferma... aspetta... Ombra diletta 
Ove sei?.. non mi rispondi? 

b1 

Ah perché da me ti ascondi! 
A perche mi lasci oh Dio,  
cosi rio – funesto orror! 

b2 

	

Avançando	um	pouco	no	tempo	e	observando	Penelope	(1782),	a	primeira	obra	deste	

compositor	 dedicada	 à	 soberana	 D.	 Maria	 I,	 vamos	 encontrar	 sinais	 claros	 de	 uma	

evolução	a	nível	de	 técnica	de	composição	de	árias	a	solo.	Nas	suas	seis	árias	a	solo	

não	há	nenhum	“da	capo”	ou	sequer	“dal	segno”	com	repetição.	Apenas	três	das	seis	
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árias	 terminam	 na	 primeira	 estrofe	 e	 destas	 apenas	 uma	 se	 pode	 descrever	 como	

sendo	um	“da	capo”	de	5	partes	escrito	por	extenso.		

Tabela	22,	resumo	das	estruturas	das	árias	de	Penelope	(1782),	Carvalho/Martinelli	

Personagem Incipit de texto Tempo inicial 
e tonalidade 

Estrutura 
resumida 

Nº de 
compassos 

Euristeo Spiri pur dal fredo 
lido 

4/4 D Allegro 
Vivace 

 

RABAR(da capo 
resumido e 
composto por 
extenso) 

197 

Ulisse 
 

La mia fiamma e la 
mia speme 

Larguetto e 
Cantabile 2/4 
MibM 

AA’BB’AA’BR 
(Rondo de dois 
tempos) 

154 

Penelope Non turbar la cara 
pace 

4/4 Allegro 
moderato G 

AARBAAR (da 
capo de cinco 
partes composto 
por extenso 

165 

Erigone Respira al lieve 
moto 

3/4 Andante con 
moto F 
 

RAArBR (rondo 
de dois tempos) 

149 

Ulisse 
 

Ah, che mi dici, oh 
Dio! 

4/4 Allegro assai 
agitato g 

ArBrAR 221 

Penelope 
 

Padre m’ascolta… 
Oh Dio! 
 

Largeto non 
molto 
3/4 Mib 

ArBRArBR 
(Rondo de dois 
tempos) 

180 

Icario 
 

All’indomito 
destriero 

Allegro 4/4 D RABAB’rABR 137 

	

Na	 Tabela	 22	 apenas	 estão	 referidas	 como	 “rondo	 de	 dois	 tempos”	 as	 árias	 que	

terminam	 na	 primeira	 estrofe	 da	 letra	 e	 que	mudam	 de	 andamento.	 O	 texto	 versa	

sobre	 a	 partida	de	Penelope	 com	Ulisse	e	 sobre	 a	 divisão	 emocional	 do	personagem	

feminino	 entre	 o	 seu	 dever	 de	 esposa	 e	 amor	 de	 filha.	Este	 herói	 vem	 ao	 reino	 de	

Laconia	para	disputar	em	jogos	atléticos	a	mão	de	Penelope	e	logo	após	a	conquistar	

decide	partir	para	Itaca.	O	pai	da	donzela,	Icaro,	tudo	tenta	para	evitar	esta	partida	e	

segue	 toda	 a	 comitiva	 até	 ao	 porto.	 Nesse	 momento	 Ulisse,	 já	 saturado	 de	 tanta	

insistência	 deixa	 que	 Penelope	 decida	 se	 prefere	 partir	 ou	 ficar	 com	 seu	 pai.	 Esta	

decisão	de	Penelope	é	o	objecto	dramático	principal	do	texto.	A	ária	“Padre	m’ascolta...	

Oh	 Dio!”	 surge	 quando	 o	 pai	 demonstra	 desagrado	 e	 enfado	 por	 não	 conseguir	

convencer	a	filha	a	ficar.		
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A	 instrumentação	 da	 ária	 tem	 a	 particularidade	 de	 especificar	 duas	 linhas	 distintas	

para	 as	 violas,	 que	 várias	 vezes	 são	 as	 vozes	 mais	 agudas,	 outas	 dialogam	 com	 os	

violinos	 e	 ainda	 outras	 vezes	 dobram	 os	 violinos	 ao	 uníssono	 ou	 à	 8a.	 Logo	 nos	

primeiros	compassos	esta	importância	do	naipe	é	claramente	estabelecida,	tornando-

se	 claro	que	 esta	 cor	 instrumental	 particular	pretende	 sublinhar	 expressivamente	 a	

súplica	que	Penelope	dirige	a	seu	pai:	

 
Excerto	21,	Penelope	(1782),	Carvalho/Martinelli,	E-Mp	DIG/MUS/MSS/165_B,	fl	132	

A	 linha	 vocal	 prossegue	 em	 diálogo	 com	 as	 violas	 e	 com	 uma	 complexidade	

melismática	 semelhante	à	da	primeira	ária	aqui	observada	e	 também	escrita	para	o	

mesmo	intérprete,	Giovani	Ripa:	
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Excerto	22,	idem,	fl132v-133,	detalhe	da	linha	vocal	e	das	duas	violas	

Há	uma	clara	associação	do	texto	com	a	escrita	instrumental	quando	se	chega	à	última	

palavra	da	primeira	estrofe	,	“dolor”,		pois	as	células	rímicas	em	diálogo	entre	as	violas	

e	os	violinos	são	consequentes	das	duas	vezes	que	isto	acontece,	criando	um	acelerar	

dos	 suspiros	 instrumentais	 que	 prenuncia	 a	 parte	 mais	 intensa	 da	 ária,	 que	

corresponde	à	segunda	estrofe	e	ao	respectivo	“allegro”:	

 
Excerto	23,	idem,	fl	144,	detalhe	da	linha	vocal	e	partes	das	cordas	

Mais	 uma	 vez	 não	 há	 nenhuma	 secção	 de	 coloraturas,	 à	 semelhança	 da	 ária	 de	

Cassiope	 também	aqui	observada.	O	percurso	harmónico	é	semelhante	ao	das	outras	

árias	 bipartidas	 e	 não	 “da	 capo”	 até	 aqui	 analisadas,	 conforme	 se	 pode	 verificar	 na	

tabela	23.		
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Tabela	23	

“Padre m’ascolta… Oh Dio!” (ária de Penelope) 
João de Sousa Carvalho (Penelope - 1782) 

Tonalidade principal: Mib 
Tempo inicial: 3/4 Largueto non molto 

 Instrumentação: cordas, 2hn, 2ob 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

a1 
Largueto non 

molto 3/4 

I 1 - 17 

a2 I - V 18 - 25 

a1 + a2 V 26 - 33 

r 

Allegro 4/4 

V 34 - 36 

B 

b1 V 37 - 52 

b2 x2 V 53 - 76 

R V 77 - 84 

A 

a1 (transição) V 85 - 98 

a1 (continuação) 
Larguetto 3/4 

I 99 - 101 

a2 I 102 - 115 

r 

Allegro 4/4 

I 116 - 117 

B 

b1 I 118 - 134 

b2 I 135 - 171 

R I 172 - 180 

 

A B R A B R 

1 37 77 85 118 182 

 
Nota:	Penelope,	filha	de	Icaro	e	recem	esposa	de	Ulisse	tem	de	
tomar	a	opção	de	partir	com	o	seu	novo	esposo	ou	de	ficar	com	o	
seu	amado	pai.	Neste	momento	após	mais	uma	súplica,	seu	pai	
acaba	por	perder	um	pouco	a	paciência	e	mostrar	um	rosto	
zangado	e	triste. 

Padre, m’ascolta... oh Dio 
Deh, non sdegnarti: ah senti; 
Modera il tuo rigor. 
 

a1 

Tu vedi l caso mio; 
Tu scorgi i miei tormenti; 
Muoviti al mio dolor 

a2 

(Ah quale angustia è questa! 
Pietá m’arresta e fremo: 
 

b1 

Amor mi sprona e gemo 
Chi mai provó finor?) 

b2 
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Em	 4	 anos,	 o	 que	 se	 pode	 apontar	 nos	 exemplos	 até	 este	 ponto	 observados,	 é	 que	

houve	 um	 rápido	 abandono	 quase	 total	 do	 “da	 capo”	 de	 cinco	 partes.	 Este	 facto	 é	

significativo,	pois	a	tradição	e	peso	desta	estrutura	de	composição	foram	fortíssimos	

em	mais	de	meio	século	de	"opera	seria"	italiana,	que	como	Arshagouni	97	demonstra,	

apesar	de	se	conhecerem	várias	vozes	críticas	ao	género	na	época,	continuava	a	ser	o	

mais	popular	e	bem	sucedido	tipo	de	drama	musical.	O	que	neste	estudo	se	pode	ainda	

tentar	perceber	é	até	que	ponto	estas	diferenças	estão	relacionadas	com	o	libretista.	

Nesse	contexto	é	interessante	verificar	o	que	se	passa	com	o	outro	texto	de	Metastasio	

posto	em	música	por	Sousa	Carvalho,	“L’Endimione”	apresentado	por	ocasião	de	mais	

um	aniversário	de	Maria	Benedita	a	25	de	Julho	de	1783.	

Tabela	24,	resumo	das	árias	solo	de	L’Endimione	(1783),	Carvalho/Martinelli	

Personagem Incipit de 
texto 

Tempo inicial 
e tonalidade 

Estrutura 
resumida 

Nº de 
compassos 

Nice Benchè copra a 
Sole il volto 

Allegro 4/4 Eb 
 

RAArBAAr (da 
capo de 5 partes 
escrito por extenso) 

186 

Diana Se di furor, di 
sdegno 

Allegro spiritoso 
4/4 C 

AARBAAR (da 
capo de 5 partes 
escrito por extenso 

144 

Amore Quest’alma 
severa 

Allegro 4/4 g RABAR (da capo 
simplificado) 

127 

Endimione Non so dir se 
sono amante 

Andante 4/4 Bb ArBBR (Rondó de 
dois tempos, 
cavatina) 

122 

Endimione Per un momento 
solo 

Largo 3/4 Eb RABabR 126 

Amore Se sia acende in 
fiamme ardenti 

4/4 Allegro C RArBRAAR(da 
capo de 5 partes 
com menos um A 
no início) 

181 

Nice Da quanti 
affanni, e quanti 

Allegro 4/4 F AABAAr (da capo 
de 5 partes escrito 
por extenso) 

133 

Diana Chi provato la 
procela 

Allegro 4/4 RARABAr (da capo 
reduzido) 

158 

	

																																																								
97 Este autor menciona críticos da pouca fluidez dramatúrgica da opera seria como Burney, 
Algarotti, Planelli, Arteaga, Millizia em ARSHAGOUNI, M. H. (1994). Aria Forms in Opera 
Seria of the Classic Period: Settings of Metastasio's Artaserse from 1760 - 1790 (Dissertação de 
Doutoramento), University of California, Berkeley 
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Como	 se	 pode	 observar	 na	 tabela	 24,	 houve	 aqui	 um	 ligeiro	 passo	 atrás,	

principalmente	em	relação	a	Perseo	 e	Penelope	 na	utilização	de	novas	estruturas	de	

composição	de	árias	solo,	na	medida	em	que	voltamos	a	ter	uma	larga	maioria	de	árias	

que	 terminam	na	primeira	estrofe,	3	delas	com	todos	os	elementos	do	da	capo	de	5	

partes.	 Mesmo	 que	 se	 considere	 que	 este	 conservadorismo	 está	 relacionado	 com	 o	

clássico	autor	do	libreto,	ou	que	a	restante	tendência	progressista	é	consequência	da	

actualidade	 dos	 textos	 de	 Martinelli,	 há	 mesmo	 assim	 uma	 clara	 distanciação	 das	

estruturas	utilizadas	em	L’Angelica.	

Curiosamente	os	dois	casos	de	estruturas	que	se	podem	classificar	de	"rondó"	de	dois	

tempos,	pertencem	ao	mesmo	personagem,	Endimione,	o	caçador	cuja	beleza	cativou	a	

deusa	Diana.	O	primeiro	solo	de	Endimione	pode	também	ser	classificado	de	cavatina,	

já	 que	 mesmo	 no	 texto	 original	 de	 Metastasio	 está	 previsto	 que	 o	 personagem	

continue	 em	 cena.	 Apesar	 de	 surgir	 relativamente	 cedo	 na	 obra,	 é	 um	momento	 de	

especial	tensão	emocional	do	personagem,	dividido	entre	não	ofender	a	deusa	e	sem	

saber	 se	 deve	 ou	 não	 esconder	 os	 seus	 verdadeiros	 sentimentos.	 A	 estrutura	 da	

respectiva	ária	 tem	 todos	os	elementos	de	um	rondó	de	dois	 tempos,	 além	de	 ser	a	

primeira	vez	que	nesta	pesquisa	é	identificado	uma	estrutura	do	género	sem	repetição	

da	secção	lenta.		
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Tabela	25	

“Non so dir se sono amante” (ária, cavatina de Endimione) 
João de Sousa Carvalho (Endimione - 1782) 

P-La 48-I-36/7, fl. 94-107 
Tonalidade principal: SibM 
Tempo inicial: 2/2 Andante 

 Instrumentação: cordas, 2fg, 2ob 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 
a1 

2/2 Andante 
I 1 – 15 

a2 V 16 – 38 

B 

r 

4/4 Allegro 

I 39 – 42 

b1 I 43 - 58 

b2 I 59 – 71 

r I 72 - 73 

b1 I-V 74 – 89 

r V-I 90 - 91 

b2 I 92 – 113 

R I 114 – 122 

 

A B R 

1 38 144 

 
Nota:	Endimione,	um	caçador	e	seguidor	de	Diana,	acaba	de	ser	
acordado	pela	sua	deusa.	Esta	encontrou-o	a	dormir	aos	pés	de	
uma	árvores	e	achou	de	tal	forma	belo	que	se	apaixonou,	
quebrando	todas	as	regras	dos	seus	princípios.	Endimione	
suspira	ao	vê-la	ainda	estremunhado	e	ela	encoraja-o	a	falar	de	
amor. 

Non so dir se sono amante; 
Ma so ben, che al tuo sembiante 

a1 

Tutto ardore 
Pena il core, 
E gli è caro il suo penar 

a2 

Su il tuo volto (s’io ti miro) 
Fugge l’alma in un sospiro 

b1 

E poi riede  nel mio petto 
Per tornare a sospirar 

b2 

	

A	instrumentação	desta	ária	é	excepcional	na	medida	em	que	inclui	apenas	madeiras	

nos	sopros,	pois	na	grande	maioria	dos	casos	surge	sempre	um	par	de	madeiras	com	

um	par	de	metais.	Os	dois	oboés	e	os	dois	fagotes	dialogam	entre	si	e	com	a	voz	por	

toda	a	ária.	Há	uma	clara	referência	ao	texto	no	material	musical	que	revela	um	pouco	

mais	 da	 respectiva	 função	 destes	 elementos,	 pois	 quando	 a	 parte	 vocal	 chega	 às	

últimas	 palavras	 da	 segunda	 estrofe	 “tornare	 a	 sospirar”	 o	 material	 temático	 das	
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madeiras	 remete	 claramente	 para	 o	 início	 da	 ária,	 conforme	 se	 pode	 verificar	 nos	

excertos	19	e	20.	Aqui	há	que	 tomar	em	consideração	o	 contexto	da	ária	um	pouco	

mais	ao	pormenor:	o	personagem	pouco	antes	acabou	de	acordar	e	soltar	um	suspiro	

ao	 ver	 o	 rosto	 de	 Diana	 que	 o	 acusa	 de	 suspirar	 de	 amor	 por	 ela.	 Tentando-se	

desculpar	do	que	seria	uma	ofensa	mortal	para	um	caçador	e	seguidor	da	deusa,	ele	

esclarece	que	foi	fruto	da	sua	sonolência,	mas	ela,	embevecida,	diz-lhe	que	não	o	está	a	

acusar	de	um	delito	e	encoraja-o	a	corteja-la	e	 falar-lhe	de	amor.	Estas	 intervenções	

das	madeiras	retratam	musicalmente	o	suspiro	do	personagem	que	o	comprometeu.	

Na	 primeira	 parte	 da	 ária	 a	 sua	 atitude	 é	 ainda	 algo	 tímida,	mas	 no	 “Allegro”	 e	 na	

respectiva	segunda	estrofe	ele	já	se	sente	menos	constrangido	e	com	mais	coragem	de	

revelar	para	ele	próprio	e	para	os	restantes	a	força	do	sentimento	que	o	atinge	ao	ver	

o	rosto	de	Diana.	

Por	fim,	há	um	outro	tipo	de	suspiro	referido	no	poema,	que	é	quando	“fugge	l’alma	in	

un	sospiro”,	que	se	refere	ao	momento	de	perplexidade	que	surge	repentinamente	por	

um	susto	ou	surpresa.	Esta	primeira	fase	do	suspiro	é	retratada	nas	cordas	em	células	

mais	urgentes	e	“inspirativas”,	conforme	se	pode	verificar	no	Excerto	26.	

	

Excerto	24,	L’Endimione	(1782)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-36,	fl.94	



	 92	

	

Excerto	25,	idem,	fl	102,	primeira	vez	que	a	voz	canta	o	final	da	segunda	estrofe.	

	

	

Excerto	26,	idem,	fl.	103v	

	
Já	em	1784	JSC	volta	a	por	em	música	mais	um	texto	de	Martinelli	a	elogiar	D.	Pedro,	

que	 como	 seria	 de	 esperar	 trata	 de	 um	monarca	 da	 antiguidade.	 Esta	 obra	 começa	

com	o	rei	Adrasto	muito	angustiado	pelo	destino	que	foi	previsto	pelo	oráculo	para	a	

sua	filha.	Tal	é	o	seu	turbamento	que	ele	nem	consegue	explicá-lo	ao	seu	servo	Inaco.		

A	 máxima	 moral	 que	 aparenta	 ser	 objectivo	 de	 Martinelli	 aqui	 é	 transmitida	 por	

Teucro	que	declara	que	não	se	deve	temer	ao	que	os	Deuses	nos	destinaram,	pois	se	
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confiarmos	 neles	 tudo	 acaba	 em	 bem.	 Se	 desafiarmos	 e	 tentarmos	 contrariar	 esses	

desígnios	 corremos	 sérios	 riscos.	 É	 muito	 interessante	 tentar	 relacionar	 a	 inicial	

angústia	paternal	com	a	partida	da	filha	com	a	partida	de	Mariana	Vitória	Josefa	para	

casar	com	D.	Gabriel	de	Bourbon,	que	viria	a	acontecer	no	ano	seguinte.	

Há	várias	referências	não	só	a	acção	dos	actores,	como	também	a	aparato	cénico.	No	

libreto	 vem	 referido	 vários	 locais	 para	 a	 acção:	 a	 gruta	 em	 que	 Argia	 se	 tentou	

suicidar,	 os	 aposentos	 reais,	 “recinto	 de	 Cipestres	 perto	 dos	 jardins	 reais”.	 Vem	

também	referidas	em	rodapé	algumas	saídas	de	personagens,	assim	como	a	passagem	

de	um	 servente	pela	 acção	 e	 o	momento	 em	que	Argia	mostra	 o	 cutelo	 com	que	 se	

pretende	suicidar.	

As	7	árias	são	seguidas	de	um	terceto	que	celebra	a	resolução	do	drama	num	número	

com	uma	construção	algo	complexa	com	diálogos	entre	os	personagens	e	secções	de	

entradas	imitativas.	Depois	deste	surge	um	pequeno	coro	de	todos	os	personagens	a	

celebrar	o	matrimónio	de	Argia,	seguido	de	um	acompanhado	e	outro	pequeno	coro	

com	a	função	de	licença,	referindo	o	homenageado	D.	Pedro.		

Ao	observar	a	Tabela	26	encontramos	apenas	duas	árias	que	 terminam	na	primeira	

estrofe	e	uma	com	todos	os	elementos	do	da	capo	de	cinco	partes.	A	diferença	para	

“L’Endimione”	é	claríssima	e	muito	significativa,	na	medida	em	que	apenas	dois	anos	

antes	 a	 prevalência	 de	 árias	 com	 algum	 tipo	 de	da	capo	 era	muito	maior.	 Torna-se	

assim	claro	que	estas	novas	estruturas	estão	 relacionadas	 também	com	a	escrita	de	

Martinelli.	A	primeira	ária	com	os	elementos	do	rondo	de	dois	tempos,	“Da	quel	labro	

da	 quei	 rai”,	 surge	 na	 voz	 do	 “primo	 uomo”	 Carlo	 Reyna,	 logo	 após	 o	 personagem	

conhecer	e	se	enamorar	por	Argia.	Apesar	de	classificar	a	estrutura	da	ária	do	mesmo	

tipo,	a	segunda	repete	a	secção	lenta,	o	que	a	coloca	dentro	das	mais	embrionárias	do	

género	se	considerarmos	o	modelo	do	Mozart	acima	mencionado.	
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Tabela	26,	resumo	das	estruturas	das	árias	solo	de	Adrasto	(1784),	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-8/9	

Personagem Incipit de 
texto 

Tempo inicial 
e tonalidade 

Estrutura 
resumida 

Nº de 
compassos 

Adrasto Se Spiegar 
potessi almeno 

Allegro 
Moderato, 4/4 
SiB 

AArBAAr (da capo 
de cinco partes 
escrito por 
extenso) 

185 

Inaco Avido quel 
Nocchiero 

Allegro 4/4 A RABrABR 
(bipartida simples) 

180 

Polinice Da quel labro 
da quei rai 

Cantabile 3/4 SiB ABABR (rondo de 
dois tempos) 

222 

Argia Avarcar L’onda 
funesta 

Allegro 4/4 SiB RARBABR 
(bipartida simples) 

152 

Teucro Il Destino dé 
mortali 

Andante 2/4 C RABA(B+A)R 
(rondo de dois 
tempos) 

116 

Polinice Frema lo 
sdegno, e l’ira 

Allegro 4/4 D RARBAR (da capo 
simplificado) 

207 

Argia Opressa dal 
duolo 

Allegro 4/4 c RABABAB(A+B)R 162 

	

Esta	primeira	ária	de	Polinice	ária	faz	parte	de	uma	cena	com	o	respectivo	recitativo	

acompanhado	a	preceder,	cuja	instrumentação	é	bastante	luxuriante,	com	diálogos	de	

pares	 de	 oboés	 e	 fagotes	 e	 dois	 trompetes.	 Se	 atribuir-mos	 às	 palhetas	 duplas	 uma	

expressão	amorosa	do	ponto	de	vista	masculino,	 tal	 como	na	 ária	de	Endimione,	 os	

metais	 vêm	 completar	 o	 perfil	 do	 personagem,	 que	 no	 caso	 de	 Polinice	 é	 algo	mais	

nobre	e	importante	que	um	simples	caçador.	O	material	temático	das	intervenções	dos	

sopros	é	apresentado	logo	no	recitativo	acompanhado	e	utilizado	por	toda	a	ária.	Esta	

técnica	 de	 citação	 temática	 é	 identificável	 desde	 as	 amostras	 mais	 antigas	 deste	

estudo	 como	 é	 o	 caso	 da	 primeira	 cena	 de	 Angelica,	 mas	 desta	 vez	 é	 um	 recurso	

significativamente	mais	desenvolvido.	

Na	cena	que	precede	o	acompanhado,	Polinice	e	Argia	acabam	de	se	conhecer	e	após	

se	 apresentarem	 e	 terem	 uma	 primeira	 conversa	 de	 circunstância	 esta	 o	 convida	

delicadamente	 a	 sair.	 Neste	 contexto	 a	 introdução	 orquestral	 do	 acompanhado	

funciona	como	uma	pequena	marcha	que	dramaturgicamente	sublinha	os	passos	do	
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personagem,	 que	 ao	 se	 encaminhar	 para	 deixar	 a	 cena,	 vai	 expressando	 os	

sentimentos	que	o	assaltam	e	que	se	vão	aclarando	cada	vez	melhor	quando	se	afasta	

da	donzela.		

	

Excerto	27,	“Adrasto”	1784,	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-8/9,	fl.	78v,	inicio	do	recitativo	acompanhado	de	
Polinice.	

Já	na	ária	e	num	compasso	ternário	a	intervenção	dos	oboés	após	a	primeira	frase	da	

voz	é	ritmicamente	subtilmente	transformada,	mas	ainda	claramente	citando	o	que	foi	

apresentado	nos	primeiros	compassos	do	início	da	cena.	

	 	

Excerto	28,	idem,	fl.	85,	detalhe	na	parte	de	primeiro	oboé	
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	O	material	apresentado	no	 início	da	cena	continua	a	 ser	utilizado	e	no	 final	da	ária	

surge	contextualizado	no	Allegro	e	com	a	figuração	rítmica	da	primeira	transformação,	

além	de	citar	também	as	células	temáticas	do	segundo	sistema	do	acompanhado.	

	

Excerto	29,	idem,	fl.	79,	segundo	sistema	do	início	do	acompanhado,	linhas	dos	oboés	

	 	

Excerto	30,	idem,	fl.	108v	e	109,	detalhe:	linhas	dos	oboés	

Na	Tabela	27	identificam-se	o	já	espectável	mapa	harmónico	deste	novo	tipo	de	ária	

sem	a	modulação	do	“B”	das	árias	“da	capo”,	assim	como	as	restantes	características	

até	 aqui	 descritas.	 Na	 secção	 lenta	 da	 ária	 e	 com	 a	 primeira	 estrofe,	 a	 linha	 vocal	

começa	quase	sem	melismas	e	vai	 crescendo	em	complexidade	para	culminar	numa	

secção	de	coloraturas	na	palavra	“beltá”.	O	mesmo	se	passa	na	secção	Allegro	e	com	a	

segunda	 estrofe,	 tendo	 a	 ária	 um	 total	 de	 4	 secções	 de	 coloraturas,	 nenhuma	 delas	

extraordinariamente	grande.	
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Tabela	27	

“Da quel labro da quei rai” (ária de Polinice) 
João de Sousa Carvalho (Adrastro - 1784) 

Tonalidade principal: Sib Maior 
Tempo inicial: Cantabile 

Instrumentação: 2ob, 2tr, 2fg, cordas 
Secção parte andamento tonalidade compassos 

A a1 3/4 Cantabile I 1-13 
r+a2 I-V 14-23 

B 

b1 

4/4 Allegro 

V 24-42 
r+b2 V 43-65 

r+a1+b2 (stretto) V 66-81 
b1 V  82-101 
R V 102-109 

A 
a1 

3/4 Cantabile 
V-I 110-121 

r I 122-123 
r+a2 I 122-133 

B 
b1 

4/4 Allegro 

I 134-152 
r I 153-154 

b2 I 155-170 
r I 171-172 

Coda 
a1+a2+b1+b2 

(stretto) 
I 173-213 

R I 214-222 

 
 

 

A B A B R 

1 24 110 132 214 - 222 

 
Polinice acabou de conhecer Argia. após uma breve conversa 
eles acabam por se enamorar. Apesar de ela se morstrar 
reservada ele acaba não se contendo e expressando os seus 
sentimentos nesta ária, ainda na presença dela. Há um 
cromatismo e arrojo harmónico em crudeltá. 1 cadência do 
cantor no compasso 190. Pequena cadência no 81. Há duas 
pequenas células do acompanhado inicial que surgem 
também no R final. Os oboés e fagotes têm pequenos solos e 
diálogos entre si tanto no acompanhado como na ária. Há um 
espécie de “Stretto” de texto utilizado no final de cada “B”. A 
forma geral parece um rondó de dois tempos, tal como 

descrito por Mattei no elogio a Jomelli. "Aria di sortita". 

Da quel labro da quei rai, 
Giá il mio core, oh Dio dipende: 

a1 

Se per te d’amor si accende, 
Colpa è sol di tua beltá 

a2 

Deh raffrena il tuo rigore, 
Se di amore - a te favello. 

b1 

Per un volto cosí bello 
Colpa è ancor la crudeltá 

b2 

	

Neste	ponto	é	relevante	verificar	o	que	se	passa	ao	nível	do	arquétipo	mais	clássico	da	

ária	de	"opera	seria".	Com	certeza	não	é	por	acaso	essa	estrutura	mais	conservadora	é	

a	que	calha	ao	personagem	mais	velho,	Adrasto,	com	o	qual	o	dedicatário,	D.	Pedro,	se	

identifica	 e	 reflecte.	Desta	 vez	 é	 o	 pai	 de	Argia	 que	no	 início	 do	 drama	 se	 encontra	

angustiado	com	as	previsões	do	oráculo,	que	revela	que	o	destino	de	sua	filha	Argia	é	

o	de	ser	levada	por	um	leão.	Tal	é	a	angústia	do	rei	que	ao	tentar	transmitir	a	terrível	
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notícia	ao	seu	servo	Inaco,	Adrasto	começa	o	recitativo	acompanhado	por	cordas	com	

notas	rápidas	repetidas	e	mudanças	de	dinâmica	bruscas	que	sublinham	o	prenúncio	

de	 terror	 que	 assombra	 o	 personagem.	Neste	 recitativo	 acompanhado	 há	 2	 secções	

num	andante	medido	“in	tempo”	que	alternam	com	pequenas	secções	recitadas.	Não	é	

à	 partida	 identificável	 citação	 temática	 na	 ária,	 mas	 estas	 são	 por	 vezes	 bastante	

subtis.	

	
Excerto	31,	idem,	fl.26,	inicio	do	recitativo	acompanhado	de	Adrasto.	

Já	a	ária	começa	sem	o	ritornelo	 instrumental	como	seria	espectável	numa	cena	que	

começa	 com	o	 recitativo	acompanhado.	A	 instrumentação	é	mais	uma	vez	 com	as	4	

palhetas	duplas	e	desta	vez	com	trompas.	A	maior	interacção	instrumental	com	a	linha	

vocal	acontece	com	os	fagotes,	os	mais	próximos	do	registo	de	tenor	do	solista.	O	tema	

vocal	inicial	está	longe	de	uma	nota	por	sílaba	e	apesar	de	não	desenvolver	muito	em	

complexidade	melismática	tem	um	carácter	de	um	maneirismo	algo	conservador.	As	

duas	secções	de	coloraturas	são	consideráveis	de	dimensão	e	sempre	em	diálogo	com	

os	fagotes.	
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Excerto	32,	idem,	inicio	da	ária	de	Adrasto	

Na	 respectiva	 tabela	 de	 análise	 verifica-se	 a	 prevalência	 de	 todos	 os	 elementos	

clássicos,	desde	as	4	repetições	da	primeira	estrofe	até	à	modulação	mais	afastada	da	

segunda.	 O	 mapa	 harmónico	 é	 o	 já	 identificado	 nas	 mais	 antigas	 versões	 desta	

estrutura	compostas	por	extenso,	com	o	primeiro	“A”	cadenciando	na	Dominante	e	o	

segundo	mantendo-se	na	Tónica.	
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Tabela	28	

“Se Spiegar potessi almeno” (ária de Adrasto) 
João de Sousa Carvalho (Adrastro - 1784) 

Tonalidade principal: Bb Maior 
Tempo inicial: Allegro moderato 

Instrumentação: 2ob, 2tr, 2fg, cordas 
Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

a1 

Allegro Moderato 4/4 

I 1-20 

a2 I-V 21-28 

a1 V 29-41 

r V 42-43 

a2 V 44-70 

R V 71-76 

B 

b1 vi (g menor)-I 77-85 

b2 

Allegro Assai 

VI (G maior)-V 86-106 

r V 107-109 

recit   110-113 

A 

a1 

Allegro Moderato 4/4 

I 114-124 

a2 I-V 125-131 

a1 V 132-143 

r V-I 144-145 

a2 I-x-I 146-177 

R I 178-185 

 
 

 

A A’ r B recit A A’ r 

1 28 70 77 110 114 132 178-85 

 
nota: Adrasto encontra-se angustiado após ter consultado o 
Oráculo que lhe disse que sua filha Argia será levada por um 
leão. Nesta ària ele tenta contar a Inaco, seu confidente, o que 
se passa, mas não chega a encontrar coragem para 
pronunciar as palavras do vidente tal é a sua angústia. 
A ária inicia directamente com “aa”, sem ritornelo e em “ataca” 
do acompanhado. As 4 apresentações da primeira quadra 
contra uma da segunda, são claramente herdeiras do da capo 
em 5 partes. Existem duas passagens de coloraturas em cada 
um dos segundos “aa”. Não há paralelismo temático com o 
acompanhado. Os fagotes dialogam e sublinham algumas 

células da voz. "Aria di sortita". 
 

Se spiegar potessi almeno 
Il mio duol, la pena mia, 

a1 

Piú soffribile saria 
Il rigor del mio destin 

a2 

Duna Rea sventura in seno 
Già divenni inmobil pondo. 

b1 

Ah mi perdo! ah mi confondo 
Nel dubioso mio camin 

b2 
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No	ano	seguinte,	em	1785,	Sousa	Carvalho	pôs	em	música	Nettuno	ed	Egle	por	ocasião	

da	 dupla	 boda	 entre	 as	 casas	 de	 Bragança	 e	 Bourbon.	 Tendo	 incluído	 despesas	 de	

cenários,	guarda	roupa	e	dançarinos	tratou-se	de	um	produção	maior	que	as	restantes	

obras	 aqui	 analisadas	 e	 é	 normalmente	 classificada	 de	 ópera.	 Na	 carreira	 de	 Sousa	

Carvalho	é	um	marco	importante,	na	medida	em	que	foi	a	maior	produção	de	"opera	

seria"	encenada	em	que	ele	colaborou,	o	que	demonstra	também	a	predilecção	de	D.	

Maria	 I	 e	 D.	 Pedro	 pela	 sua	 escrita.	 O	 Capítulo	A	música	para	a	 troca	das	princesas	

aborda	 o	 restante	 contexto	 em	 que	 a	 obra	 está	 incluída.	 Uma	 observação	 geral	 da	

estruturas	 das	 11	 árias	 a	 solo	 revela	 que	 6	 são	da	capo,	 2	 são	 cavatinas	 de	 uma	 só	

estrofe,	 2	 são	 rondo	de	dois	 tempos	e	1	 é	bipartida	 simples.	Dentro	dos	da	capo	há	

variações,	mas	que	de	alguma	forma	sempre	se	conseguem	relacionar	com	as	clássicas	

cinco	partes.	
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Tabela	29	resumo	da	estrutura	das	arias	de	Nettuno	ed	Egle	

Personagem Incipit de texto Tempo inicial e 
tonalidade 

Estrutura 
resumida 

Nº de 
compassos 

Aminta Senza te mio caro 
bene 

Andantino 2/4 Eb 

 

Cavatina 
AAAr 

71 

Egle Non mi parlar 
d’amore 

Allegro con 
Spirito 4/4 C 

AArBAA(A+B)R 
(Da capo por 
extenso reduzido e 
com um stretto no 
final) 

179 

Montano Frena gli audace 
accenti  

Allegro 4/4 Bb ArARB(recit)ArAR 
(Da capo de 5 
partes por 
extenso) 

201 

 

Tirsi Se per lei fedele 
amante 

Allegro Moderato 
4/4 A 

RAARBArAR 
(da capo de 5 
partes escrito por 
extenso) 

218 

Aminta Se l’alma mia 
t’adora 

Largo 4/4 F rABBRArBBR 
(rondo de dois 
tempos) 

227 

Eurilla Mi sprezzi amante Allegro con 
spirito 4/4 D 

AAArBAR 
(da capo 
simplificado) 

185 

Tirsi Per forza d’amore Andantino 2/4 G AARAB(stretto)R 
Rondo de dois 
tempos com um 
stretto no final) 

167 

Montano Vó cercando e 
non ritrovo 

Andante cómodo 

4/4 D 

rAAr 
(pequena 
cavatina) 

60 

Egle Questa che il cor 
m’ingombra 

Allegro Giusto 
4/4 Bb 

RArARBCrBCR 
(Bipartida simples) 

234 

Aminta Ah spiegar non 
posso oh Dei 

Allegro Agitato 
4/4 
c 

RARBrAAR 
(da capo com 
menos um A no 
início) 

215 

Eurilla Spera quell’empio 
soccorso in vano 

Allegro 4/4 Bb RAARBAAR 
(da capo de 5 
partes 
extemporizado) 

146 

	

O	primo	uomo,	o	personagem	Aminta	originalmente	interpretado	por	Reyna,	tem	duas	

grandes	árias	além	da	cavatina	inicial.	A	primeira	destas	é	um	Rondo	de	dois	tempos	e	

a	segunda	um	da	capo	de	5	partes	com	menos	um	“A”	na	primeira	parte,	mantendo-se	

o	padrão	de	outros	personagens	criados	para	este	intérprete	e	acima	referidos	como	
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por	exemplo	Ulisse	e	Perseo.	De	referir	que	a	norma	que	se	cristalizou	poucas	décadas	

mais	tarde	é	de	a	ária	de	“rondó”	ser	a	segunda	do	personagem	principal.		

Em	 termos	 de	 enredo	 dramático,	 curiosamente	 é	 a	 obra	 menos	 directamente	

relacionada	 com	 a	 dupla	 boda	 real	 de	 1785,	 sem	 bem	 que	 é	 possível	 que	 tenham	

existido	outras	intenções	políticas	menos	óbvias	na	escolha	deste	texto.	Ao	que	tudo	

indica,	não	foi	com	certeza	um	libreto	escrito	para	a	ocasião	e	o	respectivo	autor	nem	

sequer	está	mencionado	na	publicação.	Conta	a	história	de	como	Nettuno	se	disfarçou	

de	Aminta	para	tentar	conquistar	Egle,	pondo	a	sua	vida	em	sério	perigo,	pois	o	facto	

de	 ser	 estrangeiro	 não	 identificado	 naquelas	 paragens	 era	 um	 delito	 condenável	 à	

morte.	Os	acontecimentos	acabam	por	levar	o	personagem	principal	a	estar	prestes	a	

ser	sacrificado	pela	mão	da	sua	amada	Egle.		

A	primeira	grande	ária	de	Aminta	surge	quando	Egle	acaba	de	lhe	suplicar	que	parta	

dali	pois	corre	perigo	de	morte,	deixando	pela	primeira	vez	transparecer	que	também	

tem	 sentimentos	 por	 ele.	 A	 cena	 inclui	 um	 recitativo	 acompanhado	 onde	 são	

apresentadas	células	temáticas	que	são	utilizadas	até	ao	final	da	longa	ária.		

Excerto	33,	“Nettuno	ed	Egle”	1785,	Carvalho/Martinelli,	fl.139v-140,	detalhe:	células	temáticas	pela	
primeira	vez	apresentadas	no	recitativo	acompanhado,	linha	dos	violinos	1.		

A	 linha	 vocal	 inicial	 tem	 um	 carácter	 cantabile	 e	 amoroso	 que	 alterna	 entre	 notas	

longas	 e	 ornamentos	 com	 uma	 amplitude	 rítmica	 bastante	 grande	 e	 elaborada.	 O	

respectivo	 floreado	melismático	dialoga	com	intervenções	equivalentes	das	 flautas	e	

dos	fagotes.		

Quando	se	chega	à	segunda	estrofe	começa	a	secção	rápida	do	“rondó”	de	dois	tempos	

e	o	carácter	muda	em	consonância	com	a	letra.	A	segunda	metade	da	segunda	estrofe	

começa	 com	 uma	 marcha	 harmónica	 com	 uma	 sequência	 de	 acordes	 de	 9ª	 que	

culmina	com	uma	passagem	cromática	na	palavra	 “crudeltá”,	na	qual	 se	 realizam	as	

quatro	 secções	de	 “coloraturas”	da	ária.	Quando	volta	a	 repetir	a	primeira	estrofe	o	

tempo	mantém-se	rápido	e	o	que	muda	é	a	notação	rítmica.	A	repetição	da	segunda	
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estrofe	 é	 num	 carácter	 equivalente	 ao	 da	 primeira	 exposição,	 mas	 na	 tonalidade	

principal.	

O	 âmbito	 de	 recursos	 expressivos	 e	 de	 carácter	 da	 ária	 é	 portanto	 bastante	 amplo,	

sendo	que	apesar	de	longa	e	exigente	a	todos	os	níveis	tem	os	ingredientes	para	ser	

eficaz.	
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Excerto	34,	idem,	fl.	141	e	141v,	neste	início	da	ária	de	Aminta	podem	identificar-se	as	duas	células	
temáticas	já	expostas	no	recitativo	acompanhado	acima	mencionado	
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Tabela	30	

“Se l’alma mia t’adora” (ária de Aminta) 
João de Sousa Carvalho (Nettuno ed Egle - 1785) 

Tonalidade principal: F Maior 
Tempo inicial: Largo 

Instrumentação: 2fl, 2fg, cordas 
Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

r 

Largo 4/4 

I 1-2 

a1 I 3-7 

a2 V 8 – 13 

a1 + a2 V 14 – 19 

B 

r 

Allegro 4/4 

V 20 – 21 

b1 V 22 – 36 

b2 (coloraturas) marcha harmonica - 
V 

37 - 65 

b1 V 66 - 71 

b2 (coloraturas marcha harmonica - 
V 

72 – 86 

R V 87 - 93 

(ponte com novo 
texto) 

V - I 94 - 109 

A 

a1 I 110 - 131 

a2 I 132 – 149 

r I 150 - 152 

B 

b1 I 153 - 166 

b2 (coloraturas) marcha harmonica - I 167 - 192 

b1 I 193 – 198 

b2 (coloraturas) I 199 – 217 

R I 218 - 227 

 
 

A B R A B R 

1 20 87 110 153 218 

 
nota: Aminta acaba de ouvir a suplica de Egle para que parta 
pois ali corre perigo, mas pela primeira vez se apercebe que o 
seu amor pode ser correspondido. 

Se l’alma mia t’adora, 
Se a te fedel son io, 

a1 

Non temo il Fato rio, 
La morte horror non ha, 

a2 

Ma tu, spietata, oh Dio, 
Sprezzi il mio fido amore! 

b1 

Ah questo tuo rigore 
È tropa crudeltá 

b2 
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Excerto	35,	idem,	fl	155-155v,	início	da	segunda	exposição	da	primeira	estrofe	onde	surge	material	
temático	do	início	da	ária	mas	num	novo	contexto	rítmico.	

	

O	exemplo	mais	clássico	de	um	da	capo	de	5	partes	nesta	obra	aparenta	ser	a	ária	de	

Tirsi,	 que	 surge	 logo	 após	 ele	 ter	 uma	briga	 conjugal	 e	 ser	 rejeitado	pela	 sua	 então	

noiva	 Eurilla,	 que	 na	 verdade	 está	 apaixonada	 por	 Aminta	 e	 o	 tenta	 defender	 das	

duras	leis	que	o	ameaçam.	Sendo	um	personagem	secundário,	não	lhe	são	atribuídos	

recitativos	acompanhados,	pelo	que	a	ária	começa	com	uma	introdução	instrumental	

mais	completa	que	os	restantes	solos	vocais	da	obra.	Na	tabela	31	pode-se	verificar	os	

espectáveis	quatro	“A”	e	apenas	um	“B”,	além	dos	respectivos	“ritornelos”	do	início	e	

do	final.	Fica	a	faltar	o	contraste	de	carácter	e	compasso	para	a	segunda	letra.	O	que	é	

definitivamente	característico	do	da	capo	e	específico	em	relação	às	outras	estruturas	

aqui	observadas	é	a	secção	que	estabiliza	claramente	numa	região	harmónica	afastada	

da	Tónica	e	Dominante,	 entre	os	 compassos	108	e	125,	que	 corresponde	à	 segunda	

letra.	
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Tabela	31	

“Se per lei, fedele amante” (ária de Tirsi) 
João de Sousa Carvalho (Nettuno ed Egle - 1785) 

Tonalidade principal: A Maior 
Tempo inicial: Allegro Moderato 

Instrumentação: 2ob, 2hn, cordas 
Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

R 

Allegro Moderato 4/4 

I 1-28 

a1 I 29 - 41 

a2 (coloraturas) I – V 42 – 61 

a1 V 62 – 75 

a2 V 76 – 92 

R V 93 – 98 

B 

b1 V – vi 99 – 107 

b2 

Piú Allegro 

IV 108 – 125 

a2 pedal em V 109 - 140 

A 

a1 I 141 – 153 

 a2 (coloraturas)  I 154 – 175 

a1 I 177 – 189 

a2 (coloraturas) I 190 – 209 

R I 209 - 218 

 
 

R A A R B A A R 

1 29 62 93 99 141 177 209 

 
nota: Tirsi acaba de ter uma briga conjugal e ser rejeitado pela 
sua então noiva Eurilla, que na verdade está apaixonada por 
Aminta e o tenta defender das duras leis que o ameaçam. 

Se per lei, fedele amante, 
Serbo in seno il cor costante; 

a1 

Ah, voi Numi, lo vedete: 
Deh placate il mio dolor. 

a2 

Ai martiri sempre avvezzo, 
Di soffrir son io costretto; 

b1 

Ma crudel questo disprezzo, 
No, soffrir non può il mio cor. 

b2 
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A	 última	 das	 serenatas	 postas	 em	 música	 por	 Sousa	 Carvalho	 foi	 Numa	 Pompiglio	

(1789),	realizada	por	ocasião	da	coroação	de	D.	João	VI	em	1789.	O	texto	de	Martinelli	

relata	 como	 Numa	 ascendeu	 a	 imperador	 e	 para	 confirmar	 a	 sua	 eleição	 pediu	 o	

parecer	de	um	oráculo	e	obteve	também	o	favor	dos	seguidores	de	Quirino.	Esta	foi	a	

única	obra	de	um	compositor	 luso	afecta	a	este	dedicatário.	O	objectivo	explícito	do	

drama	é	que	esta	tripla	aclamação	representa	a	aclamação	de	D.	João	VI	a	quem	a	obra	

está	dedicada.	Todo	o	pequeno	drama	versa	sobre	este	facto.	Começa	com	Numa	num	

ambiente	pastoril	rezando	à	sua	Deusa	Egeria.	Segue-se	a	aparição	da	própria	deusa	

em	pessoa	que	lhe	declara	que	acaba	de	nascer	um	rei	e	todos	os	acontecimentos	do	

pequeno	 drama	 consistem	 em	 alguma	 forma	 de	 legitimação	 da	 ascenção	 ao	 trono	

deste	monarca.	

	

Uma	observação	das	estruturas	da	6	árias	a	solo	revela	que	metade	se	relacionam	com	

o	 “da	capo”	de	5	partes.	A	 inicial	 é	 consiste	numa	cavatina	que	serve	de	entrada	do	

personagem	 principal,	 como	 em	 obras	 anteriores	 e	 as	 duas	 restantes	 em	 ligeiras	

variantes	do	rondo	de	2	tempos.	O	que	se	pode	deduzir	desta	observação	é	que	nesta	

altura	 o	 ritmo	 produtivo	 do	 compositor	 já	 tinha	 abrandado	 bastante	 e	 não	 há	

aparentemente	uma	preocupação	de	inovar	o	que	era	esteticamente	espectável	da	sua	

parte,	pelo	menos	ao	nível	das	árias.		

	
Tabela	32,	resumo	das	árias	a	solo	de	Numa	Pompiglio	(1789),	Carvalho/Martinelli	

Personagem Incipit de 
texto 

Tempo 
inicial e 
tonalidade 

Estrutura 
resumida 

Nº de 
compassos 

Numa Vaga Ninfa 
dove sei 

Andante 
Moderato 3/4 
F 

 

A-recit acomp-BB 
(cavatina introdutória) 

136 

Egeria Oh qual felice 
stato 

Andante 
cómodo e 
expressivo 
2/4 D 

RAArBAAr 150 

Numa Della gloria 
dell’Onore 

Allegro 
Giusto 4/4 Bb 

RAARBAAR 175 

Mannio Nel grato mio 
seno 

Larguetto 3/4 
A 

ABARC(stretto)CR 
(Rondo de 2 tempos) 

232 

Proculo Co’dolci 
accenti tuoi 

Allegro non 
troppo 4/4 C 

RAABAAr 214 

Flaminio Gelar m’intesi 
il core 

Larguetto 3/4 
Mib 

ARABBBR 
(Rondo de 2 tempos) 

184 
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Há	ainda	a	considerar	que	esta	é	a	primeira	vez	que	este	compositor	põe	em	música	

um	texto	dedicado	a	um	membro	nova	geração	da	Casa	de	Bragança,	que	não	temos	a	

certeza	de	o	ter	apreciado	como	D.	Maria	I	e	D.	Pedro	III.	A	tendência	que	também	já	

foi	aqui	observada	foi	a	ascensão	ao	poder	D.	João	VI	e	Carlota	Joaquina	ter	coincidido	

com	uma	maior	ocorrência	de	espetáculos	de	ópera	cómica,	o	que	pode	ter	origem	na	

sua	preferêcia	pelo	género.	Mais	no	campo	da	especulação	podemos	apontar	que	a	

morte	de	D.	Pedro	III	a	quem	JSC	dedicou	a	maioria	das	suas	obras	dramáticas	e	todos	

os	outros	tristes	acontecimentos	recentes	que	afectaram	definitivamente	o	estado	de	

espírito	de	D.	Maria	I	terão	tido	influência	na	produção	do	compositor.	Acresce	ainda	

que	três	anos	depois	desta	obra,	um	dos	principais	cargos	de	responsabilidade	da	vida	

musical	do	país,	de	director	do	recém	inaugurado	Teatro	S.	Carlos,	viria	a	ficar	nas	

mãos	de	um	seu	aluno,	Leal	Moreira,	o	que	pode	ser	também	sinal	do	trabalho	de	JSC	

ser	já	considerado	ultrapassado	nesta	altura.		
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4.5 Recitativos	Acompanhados	
	
A	 quantidade	 e	 qualidade	 dos	 recitativos	 acompanhados	 nos	 textos	 musicais	 do	

período	em	estudo	e	 compostos	pela	mão	de	 Sousa	Carvalho	 em	particular,	 são	um	

elemento	importante	que	distancia	este	repertório	da	"opera	seria"	Italiana	clássica	e	

se	 pode	 considerar	 como	 elemento	 reformador.	 Em	 relação	 aos	 postulados	

estabelecidos	por	Calzabigi	e	aos	 textos	musicais	de	Gluck	considerados	reformistas	

há	 a	 referir	 que	 em	 geral,	 no	 caso	 de	 Sousa	 Carvalho	 estes	 acompanhados	 vão	

significativamente	 além	 dos	 acordes	 orquestrais	 que	 acompanham	 a	 voz.	 Quando	

comparado	com	os	recitativos	acompanhados	de	obras	como,	por	exemplo,	“Paride	ed	

Elena”,	 a	 escrita	 do	 compositor	 lusitano	 explora	 mais	 efeitos	 instrumentais	

contrastantes	que	ultrapassam	claramente	a	 função	de	uma	mera	cortina	harmónica	

realizada	pelas	cordas	em	substituição	dos	recitativos	seco.	

Em	 termos	 de	 técnica	 e	 estrutura	 de	 composição	 não	 há	 um	 padrão	 que	 se	 possa	

identificar	 nestes	 elementos	 que	 na	 verdade	 se	 podem	 considerar	 de	 composição	

livre.	 Principalmente	 nas	 obras	 mais	 tardias	 do	 compositor	 podemos	 identificar	 a	

citação	 temática	 de	 elementos	 dentro	 da	 mesma	 cena,	 isto	 é,	 surgem	 células	

instrumentais	 ou	 vocais	 durante	 o	 acompanhado	 que	 fazem	 parte	 da	 ária	 que	 vai	

começar	de	seguida.	

	
Gráfico	4,	percentagem	de	recitativos	acompanhados	nas	obras	de	JSC	
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Para	 ter	 uma	 ideia	 da	 evolução	 da	 utilização	 deste	 recurso	 musical	 podemos	

considerar	a	contagem	dos	respectivos	sistemas	por	obra	aqui	observada.	

Nesta	observação	há	dois	aspectos	que	se	tornam	claros.	Estes	recursos	eram	bastante	

menos	utilizados	no	 caso	de	 “Antigono”,	 o	que	 corresponde	ao	que	 seria	 expectável	

segundo	 McClymonds,	 Heartz	 e	 Feldmann98	em	 "opera	 seria"	 mais	 convencional	 e	

antiga.	 Em	 termos	 relativos	 a	 o	 peso	 das	 dedicatórias	 ou	 licenza	 no	 contexto	 das	

serenatas	 ou	 dos	 dramas	musicais	 não	 encenados	 é	 ligeiramente	maior	 do	 que	 nas	

óperas	de	Sousa	Carvalho,	como	é	o	caso	de	“Testoride”	e	“Nettuno”.	De	resto	não	há	

uma	diferença	clara	na	utilização	dos	acompanhados	em	geral	quando	comparando	as	

obras	encenadas	e	as	não	encenadas.	

Desta	 observação,	 o	 que	 se	 torna	 claro	 é	 que	 o	 que	 as	 personagens	 sentem	 e	 o	

significado	do	que	pretendem	transmitir	está	muitas	vezes	explicitamente	reflectido	

nas	intervenções	instrumentais.		

A	 função	dramatúrgica	varia	significativamente,	 sendo	por	vezes	óbvio	que	algumas	

longas	 introduções	 instrumentais	 têm	 a	 função	 de	 música	 de	 programática	 que	

acompanha	 efeitos	 ou	 mudanças	 cénicas.	 Há	 também	 casos	 em	 que	 durante	 o	

acompanhado	 existe	 desenvolvimento	 da	 acção	 ou	 uma	 progressão	 clara	 dos	

sentimentos	do	personagem,	mas	a	função	mais	comum	e	clássica	é	a	de	sublinhar	ou	

intensificar	um	estado	de	alma	específico	de	um	personagem	de	 forma	a	 justificar	e	

introduzir	a	respectiva	ária.	Tal	é	o	caso	do	primeiro	acompanhado	da	“L’Angelica”	em	

que	 no	 seguimento	 da	 discussão	 conjugal	 que	 tem	 lugar	 na	 primeira	 cena,	Angelica	

percebe	 que	 tem	 de	 usar	 da	 sua	 eloquência	 e	 talentos	 femininos	 para	 acalmar	 os	

ciúmes	 do	 seu	 amante	 e	 lhe	 fazer	mais	 uma	 declaração	 de	 amor.	 	 A	 discussão	 que	

precede	este	recitativo	acontece	enquanto	Medoro	está	sentado	e	ela	analisa	o	estado	

dos	ferimentos	que	ela	tem	vindo	tratar.		

																																																								
98 FELDMAN, M. (2010). Opera and Sovereignty: Transforming Myths in Eighteenth-Century 
Italy. University of Chicago Press,  
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Excerto	36,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-34,	fl.25,	recitativo	acompanhado	de	Angelica	

Há	 duas	 células	 temáticas	 que	 alternam	 neste	 número	 musical,	 a	 introduzida	 no	

“Andante”	 inicial	 e	 a	 que	 surge	 no	 6o	 compasso	 com	 o	 “Allegretto”.	

Dramaturgicamente	a	primeira	célula	reflecte	os	suspiros	amor	que	Angelica	tem	pelo	

seu	amado	enquanto	que	a	segunda	corresponde	ao	olhar	que	os	dois	amantes	trocam	

naquele	 momento	 e	 levam	 a	 donzela	 a	 referir	 os	 “cari	 soli”	 de	Medoro.	 A	 poética	

constatação	de	como	ele	lhe	rouba	o	coração	quando	ela	lhe	devolve	a	vida	ao	tratar	

dos	 seus	 ferimentos	 levam-nos	 para	 a	 ária,	 que	 desenvolve	 este	 tema	 poética	 e	

musicalmente.			

Ainda	nesta	obra	podemos	encontrar	um	outro	acompanhado	que	surge	sem	preceder	

nenhuma	 ária.	 Surge	 no	 momento	 em	 que	 a	 pastora	 Licori	 inocentemente	 oferece	

ajuda	 ao	 guerreiro	 Orlando	 que	 tem	 a	 sua	 primeira	 aparição	 em	 cena,	 surgindo	

esbaforido	em	perseguição	de	um	rival.	Num	texto	que	não	tem	cenas	definidas,	este	é	

um	momento	em	que	há	três	personagens	que	saem	de	cena	uma	delas	(Orlando)	sem	

ter	ainda	cantado	nenhuma	ária,	o	que	não	acontece	no	texto	original	de	Metastasio.	A	

pequena	 introdução	 instrumental	 acaba	 por	 disfarçar	 um	 pouco	 este	 final	 de	 cena	

pouco	 convencional	 criando	 a	 respectiva	 transição.	 No	 texto	 musical	 vem	 referido	
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“siegue	súbito”,	o	que	corrobora	também	esta	função	da	introdução	orquestral	de	dar	

o	tempo	necessário	para	que	três	personagens	saiam	de	cena	e	se	inicie	o	discurso	de	

Medoro.		

	
Excerto	37,	idem,	fl.	79,	recitativo	acompanhado	de	Medoro	

Com	a	excepção	desta	situação	de	mudança	de	cena,	o	acompanhado	continua,	na	sua	

função	habitual	de	intensificar	pelos	instrumentos	o	estado	de	alma	transmitido	pelo	

personagem.	 Neste	 caso	 ele	 convida	 de	 um	 forma	 directa	 e	 explícita,	 o	 público,	 as	

“gentili	 alme	 e	 	 ben	 nate”,	 a	 reflectir	 sobre	 a	 qualidade	 e	 dimensão	 da	 dor	 de	 um	

amante	que	vive	esperando	a	chegada	da	sua	diva.	Para	chegar	à	palavra	“inumano”	a	

orquestra	realiza	um	crescendo	dinâmico	e	rítmico,	além	de	um	progressão	cromática	

do	baixo	e	uma	modulação	súbita	de	lá	para	sol	maior.		
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Excerto	38,	idem,	fl.	80,	recitativo	acompanhado	de	Medoro	

No	 final	 desta	 obra	 surgem	 dois	 grandes	 recitativos	 acompanhados	 com	 funções	

bastantes	distintas,	mas	comuns	em	"opera	seria".	O	primeiro	é	uma	cena	de	loucura,	

quando	Orlando	descobre	as	 inscrições	e	promessas	amorosas	de	Angelica	e	Medoro	

ao	entrar	na	gruta	que	lhes	serviu	de	esconderijo	e	ninho	de	amor.	O	carácter	marcial	

da	longa	introdução	instrumental	reflectem	a	atitude	bélica	que	o	personagem	resolve	

assumir	perante	a	traição	de	Angelica.		

	
Excerto	39,	idem,	P-La	48-I-35,	fl	72v,	recitativo	acompanhado	de	Orlando	
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Ele	declara	guerra	aos	deuses	e	ameaça	com	violência	explícita,	chegando	ao	ponto	de	

descrever	 como	 vai	 fazer	 desabar	 o	 céu.	 Este	 cataclismo	 vem	 claramente	 descrito	

pelas	cordas	com	uma	sucessão	de	escalas	descendentes	em	8as.	

	
Excerto	40,	idem,	P-La	48-I-35,	fl	75,	recitativo	acompanhado	de	Orlando	

	

O	seguinte	e	último	recitativo	acompanhado	da	obra	surge	na	mesma	cena,	encadeado	

com	a	ária	da	loucura	“da	me	che	volete”	em	que	o	personagem	reclama	de	estar	a	ser	

observado	 pelos	 astros.	 Nos	 acordes	 finais	 da	 ária	 fica	 uma	 pedal	 em	 ré	maior	 nos	

metais	que	encadeia	com	intervenções	das	madeiras	que	nos	levam	para	um	súbito	si	

maior	que	corresponde	à	surpresa	de	Orlando	que	declara	ver	um	astro	“benigno”	que	

entre	os	outros	resplandece	e	lhe	devolve	a	paz.	Ele	tem	também	visões	do	futuro	que	

incluem	o	rio	Tejo	e	de	uma	nobre	senhora	de	que	se	festeja	o	aniversário.	Seguem-se	

a	 descrição	 das	 qualidades	 da	 nobre	 senhora.	 Todos	 este	 processo	 corresponde	

claramente	 a	 uma	 licenza	 e	 inclui	 intervenções	 de	 secções	 instrumentais	 longas	 o	

suficiente	 para	 poder	 ter	 correspondido	 a	 algum	 tipo	 de	movimentação	 cénica,	 que	

pode	ter	até	incluído	a	própria	Maria	Benedita.	
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Excerto	41,	idem,	fl	91v,	transição	da	ária	para	a	“licença”	

	
Excerto	42,	idem,	fl	95,	intervenção	instrumental	no	primeiro	momento	em	que	é	referido	o	aniversário	da	
princesa	e	que	pode	ter	correspondido	a	movimentação	cénica.	
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No	 caso	 de	 Perseo	 (1779)	 ,	 um	 ano	 mais	 tarde,	 apesar	 de	 ter	 uma	 quantidade	

significativamente	maior	de	recitativos	acompanhados,	apenas	na	5a	cena	e	antes	da	

3a	ária	aparece	o	primeiro	destes	números.	Desta	vez	é	algo	maior	que	os	primeiros	da	

serenata	 anterior,	 não	 só	 apresentando	 células	 temáticas	mais	 extensas	 como	mais	

vezes	repetidas	antes	do	início	da	ária.	Neste	momento	Andromeda	está	dividida	entre	

dois	sentimentos	antagónicos,	o	desejo	de	se	juntar	a	Perseo	em	sinal	de	gratidão	por	

ele	a	ter	salvo	da	Medusa	e	a	relutância	em	trair	Fineo,	 seu	noivo	até	então.	Ao	todo	

são	 quatro	 as	 células	 temáticas,	 sendo	 as	 duas	 iniciais	 as	 mais	 frequentemente	

repetidas.	

	
Excerto	43,	Perseo,	Pla	48-I-46,	fl	68v,	primeiro	recitativo	acompanhado	da	obra;	as	duas	células	temáticas	
principais	são	apresentadas	nos	compassos	1	e	3.	

Ao	 referir-se	 à	 terrível	Medusa	 as	 cordas	 reagem	 com	 um	 súbito	 sol	menor	 e	 uma	

passagem	com	vários	cromatismos	e	uma	sequência	harmónica	bastante	arrojada,	que	

passa	por	dó	menor,	sol	maior,	fá	maior	e	finalmente	estabiliza	em	dó	maior.	
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Excerto	44,	idem,	fl	70-70v,	recitativo	acompanhado	de	Andrómeda,	passagem	das	cordas	de	quando	é	
referida	Medusa.	

	

O	próximo	destes	números	musicais	tem	também	a	particularidade	de	não	encadear	

com	uma	ária	e	surge	na	cena	seguinte	a	esta,	quando	Perseo	transmite	a	dúvida	que	o	

assalta	entre	o	desejo	de	atacar	o	seu	rival	amoroso	ou	o	monstro	que	ameaça	o	povo	

etíope.	 Mais	 uma	 vez	 é	 um	 recitativo	 acompanhado	 mais	 longo	 que	 os	 da	 obra	

anterior.	A	 coerência	 temática	 é	 pouco	 significativa,	 podendo-se	 classificar	 como	de	

composição	livre.	
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Excerto	45	idem,	fl	92v,	recitativo	acompanhado	de	Perseo	

	

O	 final	 da	 primeira	 parte	 desta	 obra	 inclui	 outro	 acompanhado,	mas	 desta	 vez	 com	

Perseo	e	Andromeda	e	precedendo	o	dueto	destes	dois	personagens	principais.	

Na	 segunda	 parte	 temos	 a	 cena	 de	 Finéo	99	em	 que	 no	 final	 de	 uma	 discussão	 com	

Cassiope	em	que	ele	lhe	traz	notícia	do	perigo	eminente	de	Andrómeda	ele	lhe	declara	

não	 ter	 pena	 do	 cruel	 destino,	 pela	 inconstância	 do	 seu	 amor.	 O	 respectivo	

acompanhado	 surge	 no	 momento	 em	 que	 o	 personagem	 definitivamente	 se	 deixa	

levar	pelo	 ciúme	e	 segue	mais	de	perto	o	 canône	da	 citação	 temática	em	 termos	de	

dimensão	é	mais	parecido	com	os	da	obra	anterior.		

Já	 a	 cena	 de	 Cassiope	100	inclui	 um	 acompanhado	 mais	 complexo	 cuja	 introdução	 é	

bastante	 extensa	 e	 com	 várias	 células	 temáticas.	 Este	 acompanhado	 inclui	 um	

particular	 diálogo	 da	 voz	 com	 o	 oboé	 solista,	 tal	 como	 referido	 no	 subcapítulo	

anterior.	O	personagem	começa	por	exprimir	a	sua	angústia	e	ao	escutar	os	ecos	dos	

lamentos	da	sua	filha	em	agonia	nas	mãos	dosTritoni	acaba	por	se	deixar	perder	num	

acesso	 de	 loucura	 em	que	 clama	 pelo	 fantasma	 de	Andrómeda,	 que	 presume	 já	 não	

viver.	Aparentemente	não	há	citação	temática	na	ária,	o	que	acontece	também	na	cena	

de	 loucura	 de	 Orlando	 na	 obra	 anterior.	 É	 como	 se	 o	 tumulto	 e	 variedade	 de	

sentimentos	a	transmitir	não	permita	este	tipo	de	coerência,	ou	se	a	correspondência	

temática	 só	 se	 justifica	 quando	 há	 mais	 sintonia	 entre	 o	 estado	 de	 alma	 do	

personagem	entre	o	acompanhado	e	a	ária.		

																																																								
99 Perseo, 1779, Martinelli/Carvalho, Pla 48-I-47, fl. 7v - 23 

100 idem, fl. 41v – 74v 
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O	último	acompanhado	da	obra	é	a	licença	que	surge	na	voz	de	Mercurio	que	após	uma	

introdução	 com	 passagens	 em	 todos	 os	 naipes	 da	 orquestra	 incluindo	 madeiras	 e	

metais,	declara	de	uma	forma	específica	e	objectiva	que	a	virtude	de	Perseo	servirá	de	

exemplo	 a	 um	 outro	 tipo	 de	 não	 menos	 valoroso	 herói,	 o	 nosso	 D.	 Pedro	 III.	 O	

manuscrito	 conservado	na	Biblioteca	 do	Palácio	Nacional	 da	Ajuda	 contém	 também	

uma	outra	licença	aparentemente	feita	para	outra	ocasião	e	na	voz	de	Perseo	nas	fl.	77	

a	 88v,	 que	 refere	 as	 qualidades	 de	Maria.	 Este	 acompanhado	 terá	 sido	 com	 certeza	

utilizado	a	17	de	Dezembro	de	1781	quando	a	obra	foi	repetida	neste	aniversário	da	

nossa	soberana.	Desta	outra	versão	também	deve	fazer	parte	o	rasurado	que	surge	na	

que	risca	a	última	intervenção	deste	personagem	e	aponta	“Attacca	la	Licenza	nova”.	

	
Excerto	46,	idem,	fl.76v,	detalhe	

	

Penelope,	 dois	 anos	 mais	 tarde,	 conta	 com	 menos	 recitativos	 acompanhados.	 O	

primeiro	destes	números	surge	na	voz	de	Ulisse	101	quando	este	refere	que	mal	pode	

imaginar	 deixar	 fugir	 a	 mão	 da	 sua	 amada	 Penelope	 para	 um	 rival.	 Sendo	 o	

personagem	interrompido	pela	chegada	de	Icaro,	pai	de	Penelope,	este	acompanhado	

acaba	por	não	se	encadear	em	nenhuma	ária	e	o	respectivo	material	temático	não	tem	

correspondência	na	ária	de	Ulisse	que	surge	mais	tarde.			

O	próximo	acompanhado	102	já	se	encadeia	com	a	ária	seguinte	e	surge	após	Erigone		

ter	revelado	a	Penelope	ter	visto	os	navios	de	Ulisses	prontos	a	partir	no	porto,	o	que	

levanta	uma	 série	de	dúvidas	 à	princesa	da	 fidelidade	do	 amor	do	herói.	Apesar	do	

encadeamento	e	transição	muito	subtis,	funciona	mais	como	uma	parte	integrante	do	

desenrolar	 da	 cena	 do	 que	 propriamente	 uma	 introdução	 à	 ária,	 pois	 o	 material	

temático	 apenas	 corresponde	 no	momento	 de	 transição	 e	 é	 citado	 no	 final	 da	 ária.	

Além	 disso	 o	 pedido	 de	 Penelope	 para	 que	 a	 não	 atormentem	 com	 aquelas	 graves	

suspeitas	 apenas	 surge	 na	 ária,	 tendo	 o	 discurso	 emocional	 dos	 personagens	 uma	
																																																								
101 Penelope (1782), Carvalho/Martinelli, E-Mp DIG/MUS/MSS/165_B, fl. 53-56v 

102 idem, fl 70v-73 



	 122	

mutação	 contínua.	 Ainda	 em	 relação	 à	 única	 célula	 temática	 com	 correspondência	

entre	este	acompanhado	e	a	ária	de	Penelope,	há		a	referir	que	surge	no	momento	em	

que	 sua	 irmã	 refere	 que	 é	 comum	 o	 amor	 destes	 heróis,	 como	Ulisse,	 ser	 fugaz.	 A	

escala	rápida	e	ascendente	pode	portanto	ser	uma	imagem	da	fugacidade	e	respectiva	

rápida	 extinção	 dos	 sentimentos	 do	 herói,	 cuja	 possibilidade	 de	 corresponder	 à	

verdade	atormentam	a	heroína	deste	drama.	

	

	

Excerto	47,	Penelope	(1782),	Carvalho/Martinelli,	E-Mp	DIG/MUS/MSS/165_B,	fl.	73,	último	sistema	do	
acompanhado	que	precede	a	ária	

	
Excerto	48,	idem,	fl.	73v,	início	da	ária	de	Penelope	onde	se	repete	a	célula	temática	do	final	do	
acompanhado	anterior.	
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Excerto	49,	idem,	fl.	83,	final	da	ária	de	Penelope	onde	surge	pela	terceira	e	última	vez	a	célula	temática	
apresentada	no	acompanhado.	

O	acompanhado	de	Erigone	103	surge	quando	ela	recebe	a	notícia	da	vitória	de	Ulisse	

nos	jogos	olímpicos,	o	que	significa	que	ele	e	Penelope	se	vão	casar	e	tudo	vai	acabar	

bem.	A	respectiva	cena	não	implica	acção	alguma	e	serve	apenas	para	o	personagem	

sublinhar	a	importância	desta	novidade,	transmitindo	com	várias	imagens	poéticas	o	

seu	 júbilo.	O	acompanhado	tem	dois	temas	instrumentais	claros	e	bem	definidos	e	o	

primeiro	é	 largamente	citado	na	ária.	Pode	 também	ser	considerado	que	a	primeira	

célula	vocal	da	ária	que	surge	ainda	na	secção	 lenta	e	em	compasso	 ternário,	é	uma	

transformação	 do	 início	 do	 primeiro	 tema	 do	 acompanhado,	 dando	 uma	 dimensão	

ainda	mais	ampla	da	coerência	motívica	de	toda	a	cena.	

Excerto	50,	idem,	fl.	84v,	início	do	acompanhado	de	Erigone	

																																																								
103 Penelope (1782), Carvalho/Martinelli, E-Mp DIG/MUS/MSS/165_B, fl. 84v-87v 
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Excerto	51,	idem,	fl.	88	e	90v,	detalhe:	início	da	parte	dos	violinos	e	da	parte	vocal	na	ária	de	Erigone	onde	
se	pode	identificar	a	célula	temática	inicial	do	acompanhado	numa	versao	transformada	ritmicamente.	

	 	
Excerto	52,	idem,	fl.	98,	célula	temática	do	acompanhado	quando	surge	na	ária	e	na	parte	vocal	pela	
primeira	vez	

Antes	 da	 licenza	 final	 resta-nos	 o	 acompanhado	da	 cena	 de	 Icario	104	que	 surje	 logo	

após	a	ária	de	súplica	da	sua	filha.	No	acompanhado	ele	revela-nos	as	razões	da	sua	

angústia	e	da	sua	zanga	com	a	filha	para	na	ária	expor	duas	quadras	que	de	uma	forma	

alegórica	 compara	 os	 seus	 sentimentos	 perante	 a	 situação	 com	um	 cavalo	 difícil	 de	

domar.	 A	 introdução	 instrumental	 inclui	 vários	 cromatismos	 e	 uma	 amplitude	 e	

variedade	rítmica	que	reflectem	a	angústia	que	o	personagem	pretende	transmitir.	

																																																								
104 Penelope (1782), Carvalho/Martinelli, E-Mp DIG/MUS/MSS/165_B, fl. 84v-87v 
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Excerto	53,	idem,	fl.152v,	acompanhado	de	Icario	

Há	dois	temas	instrumentais	claramente	definidos,	o	primeiro	destes	exposto	por	três	

vezes.	O	segundo	é	o	que	é	citado	na	ária	e	surge	apenas	duas	vezes	no	acompanhado.	

	
Excerto	54,	idem,	fl.	154,	detalhe	da	parte	dos	violinos,	tema	do	acompanhado	que	é	citado	mais	tarde	na	
ária	

	
Excerto	55,	fl.	157,	detalhe	da	parte	dos	violinos	1	no	primeira	introdução	instrumental,	citação	na	ária	de	
Icario	do	tema	que	surge	pela	primeira	vez	no	acompanhado.	

	
Após	 a	 resolução	 do	 drama	 e	 de	 um	 coro	 cantar	 a	 fidelidade	 do	 amor	 conjugal	 de	

Penelope,	 surge	Ulisse	que	num	longo	recitativo	acompanhado105	refere	a	não	menos	

																																																								
105 Penelope (1782), Carvalho/Martinelli, E-Mp DIG/MUS/MSS/165_B, fl. 207 – 212v 
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virtuosa	 soberana	 portuguesa,	 a	 quem	 a	 obra	 é	 dedicada.	 Desta	 vez	 o	 respectivo	

acompanhado	 tem	 uma	 instrumentação	 mais	 discreta,	 não	 recorrendo	 aos	 sopros	

como	nos	anteriores.	

Um	ano	mais	 tarde,	sobre	um	texto	de	Metastasio	e	mais	uma	vez	dedicado	a	Maria	

Benedita,	 Endimione	 tem	 uma	 percentagem	 novamente	 superior	 de	 recitativos	

acompanhados.	 	O	primeiro	destes	surge	na	voz	de	Diana,	quando	esta	fica	ofendida	

com	 a	 pretensão	 de	 Alceste	 de	 ser	 seu	 amante,	 além	 de	 fiel	 seguidor.	 O	 tema	

introdutório	das	escalas	ascendentes	alternadas	entre	os	vários	naipes	das	cordas	tem	

uma	 incontornável	 semelhança	 com	 o	 tema	 do	 acompanhado	 da	 fúria	 de	 Orlando	

acima	 referida,	 e	 é	 o	 que	 surge	 na	 ária	 que	 se	 segue.	 A	 dimensão	 de	 7	 sistemas	

também	 está	 em	 linha	 com	 o	 que	 surge	 em	 L’Angelica,	além	 de	 que	 a	 ária	 começa	

também	 sem	 introdução	 instrumental,	 tudo	 características	 convencionais	 da	 "opera	

seria".		

Excerto	56,	L’Endimione	(1782)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-36,	fl.	51v,	início	do	acompanhado	de	Diana	

	

	

Excerto	57,	idem,	fl.	54v,	detalhe	na	ária	de	Diana	e	que	surge	a	citação	da	célula	temática	apresentada	no	
acompanhado	da	mesma	cena.	
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Mal	Diana	sai	de	cena,	começa	o	recitativo	de	Alceste/Amore106	cuja	ária	que	se	segue	

não	 contém	 citação	 de	 material	 temático	 identificável.	 Nesta	 cena	 o	 personagem	

revela	à	audiência	a	sua	verdadeira	 identidade	e	refere	como	Diana	seria	a	primeira	

das	deusas	do	olimpo	a	conseguir	escapar	aos	dardos	de	cupido.	O	que	 foge	à	regra	

aqui	é	a	existência	de	 introdução	 instrumental	 tanto	no	acompanhado	como	na	ária,	

que	 dão	 tempo	 suficiente	 para	 o	 personagem	 assumir	 a	 sua	 pose,	 ou	 as	 suas	 duas	

poses,	uma	para	o	recitativo	e	outra	para	a	ária.	Não	há	um	sentimento	particular	que	

o	 personagem	 esteja	 a	 transmitir	 em	 toda	 a	 cena.	 Se	 considerarmos	 também	que	 o	

poema	 da	 ária	 não	 é	 original	 do	 padre	 poeta,	 temos	 já	 duas	 razões	 que	 podem	

justificar	estas	características	fora	dos	padrões	habituais	neste	tipo	de	cenas.	

Após	a	saída	do	personagem	no	final	da	ária,	de	imediato	começa	mais	um	recitativo	

acompanhado.	 Termos	 assim	 uma	 quantidade	 de	 tempo	 muito	 significativa	 sem	

recitativos	 seco.	 Desta	 vez	 é	 o	 acompanhado	 surge	 no	 momento	 em	 que	Nice,	 fiel	

seguidora	de	Diana	pede	à	selva	e	aos	bosques	que	a	protejam	das	chamas	que	ardem	

já	 no	 seu	 coração	 por	 Endimione.	 Este	 seu	 estado	 meditativo	 é	 interrompido	 pelo	

próprio	caçador.	Nesse	momento	o	acompanhado	passa	a	recitativo	seco.		

O	 recitativo	 acompanhado	 seguinte	 corresponde	 ao	 momento	 em	 que	 Endimione	

começa	 a	 chamar	 pelo	 seu	 amigo	 sono	 para	 o	 ajudar	 a	 esquecer	 	 e	 acaba	 por	

adormecer	ao	pé	de	uma	árvore.	A	 respectiva	 instrumentação	e	 ambiente	 reflectem	

claramente	este	estado	e	ambiente,	com	as	cordas	em	surdina	a	as	flautas	a	dobrar	à	

oitava	e	em	piano.		

																																																								
106 L’Endimione (1782) Carvalho/Martinelli, Pla 48-I-36, fl. Fl. 70v – 72v 
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Excerto	58,	idem,	fl.	84,	início	do	acompanhado	de	Endimione	que	

As	 surdinas	 são	 retiradas	 no	momento	 em	 que	 o	 caçador	 está	 já	 a	 dormir	 e	 surge	

Amore.	Neste	momento	 também	muda	o	andamento,	 carácter	e	material	 temático.	O	

mesmo	acontece	quando	surge	Diana	chamando	as	suas	seguidoras.	Após	ter	visto	o	

belo	caçador	adormecido	e	se	ter	deixado	inebriar	pela	sua	beleza,	a	deusa	canta	um	

pequena	 cavatina	 onde	 suplica	 aos	 “Zeffiretti	 leggieri”,	 personificados	

instrumentalmente	 pelo	 par	 de	 flautas,	 que	 não	 o	 acordem.	No	 final	 desta	 pequena	

ária	Endimione	acorda	e	passamos	finalmente	a	recitativo	seco.	Trata-se	portanto	de	

mais	uma	longa	secção	com	entradas	e	saídas	de	personagens	e	acção	muito	concreta	

sempre	num	contexto	de	recitativo	acompanhado,	ou	arioso.	Não	há	citação	temática	

em	 toda	a	 cena	e	 cada	novo	estado	de	alma	e	 situação	 tem	novo	e	distinto	material	

temático	correspondente.	
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Na	 segunda	 parte	 temos	 a	 cena	 de	Amore	 em	 que	 ele	 transmite	 a	 sua	 sensação	 de	

triunfo	com	a	cena	de	ciúmes	entre	Diana	e	Nice.	Aqui	 já	 temos	características	mais	

convencionais,	na	medida	em	que	a	dimensão	de	6	sistemas	do	acompanhado	é	mais	

comedida	e	convencional	e	a	citação	temática	subtil,	mas	clara	com	a	ária.		

	

Excerto	59,	L’Endimione	(1782)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-37,	fl.	12v,	início	do	acompanhado	de	Amore	

	
	

	
Excerto	60,	idem,	fl.	33v,	detalhe	da	parte	dos	violinos	na	ária	de	Amore	onde	se	identifica	a	primeira	vez	
que	surge	sem	nenhuma	mutação	a	célula	temática	apresentada	no	início	do	acompanhado	anterior	

 

A	 cena	 de	Nice107	onde	 a	 caçadora	 acaba	 de	 ser	 lançada	 numa	 fúria	 de	 ciúme	 pelas	

intrigas	 de	Amore	 é	 também	 convencional,	 tendo	 além	 da	 citação	 temática	 entre	 o	

acompanhado	e	a	respectiva	ária,	um	início	de	ária	sem	introdução	instrumental.	Há	

no	 entanto	 uma	 nuance	 interessante	 a	 apontar.	 No	 início	 do	 acompanhado	 o	

personagem	 transmite	 os	 vários	 sentimentos	 que	 povoam	 a	 sua	 alma:	 amor,	 raiva,	

inveja	e	despeito.	No	final	ele	decide	entregar-se	à	procura	de	uma	vingança	e	só	nesse	

																																																								
107 L’Endimione (1782) Carvalho/Martinelli, Pla 48-I-37, fl. 35-51v 



	 130	

momento	surge	o	 tema	que	é	citado	na	ária	 “di	vendetta”	que	se	segue.	Antes	desta	

célula	temática,	o	acompanha	apresenta	dois	temas	distintos,	duas	vezes	cada.	

	

	

Excerto	61,	idem,	fl.	35,	início	do	acompanhado	de	Nice	
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Excerto	62,	idem,	fl.	37v,	final	do	acompanhado	de	Nice	em	que	surge	pela	primeira	vez	o	tema	da	vingança	

	

	

Excerto	63,	idem,	fl.39,	detalhe	da	ária	de	Nice	em	que	surge	a	célula	temática	apresentada	no	
acompanhado	anterior.	

	
Se	arriscarmos	considerar	esta	célula	temática	relacionada	com	a	da	cena	anterior	de	

Amore	pode-se	especular	se	a	vingança	que	Nice	pretende	não	é	na	verdade	obra	do	

cupido,	 tornando-se	 claro	 que	 o	 compositor	 assumiu	 musicalmente	 um	 dos	 vários	

duplos	sentidos	poéticos	do	libretista.		

Em	 termos	 de	 recitativos	 resta-nos	 a	 licenza	 cantada	 por	 Apollo,	 personagem	 que	

surge	 apenas	 para	 este	 momento	 da	 obra	 e	 que	 além	 do	 recitativo	 acompanhado	

respectivo	tem	uma	parte	solista	no	coro	final.	
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No	 ano	 seguinte,	 com	 Adrasto	 (1784)	 continua	 a	 ligeira	 tendência	 de	 aumento	 do	

número	 de	 recitativos	 acompanhados,	 conforme	 se	 pode	 verificar	 no	 gráfico.	 O	

primeiro	 destes	 números108	surge	 na	 voz	 de	Adrasto	 logo	 na	 primeira	 cena	 quando	

este	 soberano	 tenta	 explicar	 ao	 seu	 servo	 Inaco	 a	 razão	 da	 sua	 perturbação.	 Este	

acompanhado	 começa	 com	 um	 pequeno	 “arioso”	 com	 um	 tempo	 medido.	 Todo	 o	

recitativo	não	é	muito	extenso	e	não	há	correspondência	temática	com	a	ária	que	se	

segue.	

O	 seguinte	 recitativo	 acompanhado	 surge	 na	 cena	 de	Polinice109	já	 acima	 observada	

em	 que	 este	 primo	 uomo	 se	 apaixona	 pela	 princesa	 Argia	 e	 cujo	 acompanhado	 é	

também	expansivo	a	nível	de	instrumentação	e	funções	dramatúrgicas.		

	A	cena	de	Argia110	também	começa	com	um	grande	acompanhado	com	cordas,	oboés,	

fagotes	 e	 trompas.	Neste	momento	 ela	 acaba	de	ouvir	 da	boca	do	 seu	pai	 o	destino	

cruel	 que	 o	 oráculo	 lhe	 prevê.	 O	 acompanhado	 tem	 uma	 longa	 introdução	

instrumental,	uma	secção	central	rápida	e	medida	e	3	grupos	temáticos	claros.	Há	aqui	

também	bastante	correspondência	temática,	mesmo	na	 introdução	 instrumental	que	

também	existe	na	ária,	conforme	se	pode	verificar	nos	excertos	59	a	62.	

A	cena	de	Teucro111	começa	com	um	acompanhado	um	pouco	menos	expansivo	a	nível	

de	 dimensão	 e	 de	 instrumentação,	 mas	 com	 uma	 larga	 introdução	 e	 ritornelo	

instrumental	 final.	 Este	 sacerdote	 é	 o	 que	 comunica	 e	 interpreta	 com	o	 oráculo	 e	 o	

personagem	menos	importante	da	obra	a	merecer	um	acompanhado.	No	entanto	além	

das	 duas	 secções	 instrumentais	 do	 acompanhado	 há	 ainda	 uma	 significativa	

introdução	instrumental	na	ária.	Ele	tem	desta	forma	bastante	tempo	para	assumir	a	

sua	 pose	 de	 venerável	 e	 respeitável	 líder	 religioso	 que	 neste	momento	 transmite	 a	

máxima	 moral	 do	 pequeno	 drama	 ao	 declarar	 que	 os	 meros	 mortais	 não	 devem	

questionar	nem	recear	o	destino	que	lhes	foi	delineado	pelos	deuses.	Das	duas	células	

temáticas	do	acompanhado,	a	segunda	é	amplamente	citada	na	ária.	

																																																								
108 Adrasto (1784), Carvalho/Martinelli, P-La 48-I-8/9, fl. 26 - 51 
109	idem,	fl.	78v-109v		
110	idem,	fl.	115	-	139v 

111 idem, fl. 141 - 157v 
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Excerto	64,	Adrasto	(1784),	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-8/9,	início	do	recitativo	acompanhado	de	Argia,	fl.	115	

Excerto	65,	idem,	fl.115v,	detalhe	das	linhas	dos	fagotes	e	oboes	onde	se	pode	identificar	as	células	temáticas	que	
surgem	na	ária	
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Excerto	68,	idem,	fl.	160v,	início	do	segundo	grupo	temático	do	acompanhado.	

	

Excerto	66,	idem,	fl.	121v,	detalhe	do	início	da	ária	de	Argia	onde	se	pode	identificar	a	citação	temática	das	células	do	
acompanhado	anterior.	

Excerto	67,	idem,	fl.	123v,	detalhe	das	linhas	das	madeiras	na	ária	de	Argia	onde	se	pode	identificar	mais	uma	
célula	temática	do	acompanhado	anterior.	
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A	 segunda	 cena	 de	Polinice112	já	 não	 é	 tão	monotemática	 ao	 nível	 do	 seu	 estado	 de	

alma,	 na	 medida	 em	 que	 o	 acompanhado	 sublinha	 os	 vários	 pensamentos	 e	

sentimentos	que	 assaltam	o	personagem	 logo	 após	 saber	do	 terrível	 destino	da	 sua	

amada.	A	primeira	intervenção	instrumental	corresponde	à	surpresa	do	personagem	

pela	intensidade	dos	seus	sentimentos	que	ele	não	sabe	descrever.	O	segundo	grupo	

temático	 surge	 quando	 ele	 conclui	 ser	 o	 amor	 que	 sente	 por	 ela	 o	 que	 o	 move.	 O	

terceiro	 grupo	 temático	 quando	 volta	 a	 duvidar	 sobre	 o	 que	 deve	 fazer	 com	 tal	

situação.	O	último	quando	ele	se	resolve	a	se	revoltar	contra	o	destino.	A	ária,	neste	

caso	 de	bravura,	 começa	 logo	 de	 seguida	 com	uma	 grande	 introdução	 instrumental	

para	 possibilitar	 o	 personagem	 assumir	 esta	 nova	 atitude	 que	 ele	 resolve	 assumir	

perante	a	 situação,	o	que	explica	 também	a	não	correspondência	 temática.	De	 facto,	

entre	 o	 início	 da	 cena	 e	 a	 ária	 existe	 uma	 mudança	 do	 estado	 de	 alma	 muito	

significativa,	cuja	evolução	está	sublinhada	musicalmente.	

	

	

																																																								
112 idem, fl. 159 - 188v 

Excerto	69,	idem,	fl.	159,	início	do	acompanhado	de	Polinice	
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Excerto	70,	idem,	fl.	161v,	início	do	terceiro	grupo	temático	

Mais	adiante	no	drama,	Inaco	encontra	Argia	numa	horrível		gruta	no	meio	da	floresta.	

Esta	quer	ficar	a	sós	na	gruta	e	ordena	que	ele	parta	ameaçando	que	se	vai	suicidar	se	

ele	não	a	deixar,	mostrando	um	cutelo	ao	confidente	real.	Já	a	sós	ela	comenta	como	

naquele	 feio	 lugar	 apenas	 ouve	 o	 seu	 eco.	 Este	 é	 o	 momento	 em	 que	 começa	 o	

recitativo	acompanhado	da	segunda	cena	de	Argia113,	cuja	dimensão	e	complexidade	é	

comparável	ao	da	cena	da	loucura	de	Orlando	com	23	sistemas	de	texto	musical,	duas	

subsecções	em	“arioso”	e	uma	instrumentação	generosa	que	inclui	flautas,	trompas	e	

cordas.	 A	 solidão	 da	 princesa	 é	 reflectida	 pelo	 solo	 da	 flauta	 da	 introdução	

instrumental	que	é	parcialmente	repetido	após	ela	declarar	pela	primeira	vez	“Eccomi	

al	fin	qui	sola”.		

																																																								
113 idem, fl. 190v-211v 
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Excerto	71,	idem,	fl.	190v,	início	da	cena	de	Argia	

O	vento	que	Argia	 sente	soprar	pela	gruta	é	claramente	descrito	 instrumentalmente	

pelas	 escalas	 alternadas	 das	 cordas,	 no	 primeiro	 “arioso”	 com	 tempo	medido	 deste	

número	musical.	O	seguinte	“arioso”	surge	quando	a	princesa	descreve	o	estremecer	e	

frio	 que	 sente	 em	 tal	 ambiente,	 o	 que	mais	 uma	 vez	 é	 explicitamente	 descrito	 nas	

cordas	através	dos	trémulos	e	notas	repetidas	no	mesmo	arco.	

Excerto	72,	idem,	fl.	195,	detalhe:	momento	em	que	surgem	as	escalas	alternadas	referindo	o	vento	
impetuoso	que	entra	pela	gruta.	
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Excerto	73,	idem,	fl.	197,	detalhe:	momento	no	segundo	“arioso”	em	que	os	intrumentos	reflectem	o	tremor	
e	frio	que	o	personagem	sente		

O	 tema	 que	 se	 presume	 representar	 solidão	 é	 repetido	 mais	 perto	 do	 fim	 do	

acompanhado,	desta	vez	 com	um	desenvolvimento	distinto	acabando	com	o	 soluçar	

da	princesa	representado	nos	instrumentos	no	momento	em	que	ela	refere	que	a	sua	

esperança	a	limita	a	“sparger	pianto”.	

	

Excerto	74,	idem,	fl.	201v,	detalhe	do	final	do	acompanhado	de	Argia	quando	os	intrumentos	reflectem	
pranto	a	que	o	personagem	se	quer	abandonar.	

	

	A	 ária	 que	 se	 segue	 é	 dos	 raros	 exemplos	 em	 modo	 menor	 deste	 repertório.	 Há	

apenas	uma	pequena	célula	que	surge	no	início	e	no	fim	da	ária	que	se	pode	identificar	

como	citação	do	acompanhado	e	a	estrutura	pode-se	resumir	num	RABABAB	.	Toda	a	

cena	acaba	por	ser	bastante	complexa	e	variada	em	que	o	acompanhado	acaba	por	ter	
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um	peso	acima	da	média	e	mais	uma	vez	ir	muito	além	de	uma	mera	introdução	para	a	

ária.	

	

Excerto	75,	idem,	fl.	201,	início	da	ária	de	Argia	onde	se	pode	identificar	a	célula	temática	citada	do	
recitativo	
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Neste	drama	resta	referir	a	licenza	114	que	surge	na	voz	de	Polinice.	Sem	ser	das	mais	

extensas,	surge	desta	vez	separada	do	drama	propriamente	dito,	após	a	resolução	do	

enredo	e	de	um	coro	final.	A	instrumentação	inclui	todas	as	madeiras	e	metais	e	além	

da	 introdução	 instrumental	 há	 uma	 intervenção	 sem	 a	 voz	 solista	 bastante	

significativa,	 logo	 após	 o	 cantor	 referir	 o	 brilho	 de	 alegria	 que	 cada	 um	 tem	 no	

semblante.	Esta	segunda	intervenção	não	tem	nenhuma	razão	dramatúrgica,	musical	

ou	 textual	 óbvia	 aparente,	 o	 que	 me	 leva	 a	 especular	 mais	 uma	 vez	 que	 terá	

correspondido	a	algum	movimento	cénico,	nomeadamente	na	eventual	apresentação	

ou	 revelação	 de	 um	 retrato	 do	 soberano	 homenageado	 naquele	 preciso	 momento,	

correspondendo	ao	“sembiante”	que	o	cantor	acaba	de	mencionar.		

	

Excerto	76,	idem,	fl.	244v,	momento	da	Licenza	em	que	Polinice	refere	a	luz	de	alegria	da	face	do	
homenageado	e	há	uma	intervenção	instrumental	que	faz	prefer	alguma	movimentação	cénica.	

Há	mais	um	argumento	que	importa	considerar	e	que	me	leva	a	fazer	esta	especulação	

relativa	 a	 elementos	 cénicos	 previstos.	 Ruders,	 15	 anos	 mais	 tarde,	 descreve	 a	

realização	 de	 espetáculos	 de	 ópera	 por	 ocasião	 dos	 aniversários	 dos	 principais	
																																																								
114 idem, fl. 241v - 249 
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membros	da	família	real	e	que	pelo	menos	duas	vezes	a	própria	imagem	do	príncipe	

regente	 ou	 da	 princesa	 surgem	 representados	 no	 palco	 do	 Teatro	 S.	 Carlos.	 A	 data	

presume-se	13	de	Maio	de	1801,	dia	de	aniversário	do	príncipe	regente:	

	 Na	presença	da	corte	não	são	permitidas	as	palmas.	Não	se	pode	dizer	
que	os	artistas	manifestassem	maiores	talentos	que	de	costume;	antes	pelo	
contrário,	tudo	parecia	mais	pálido.	As	dançarinas	vinham	vestidas	com	saias	
mais	compridas	que	nas	outras	noites,	e	dum	camarote	foi	mandada	retirar	a	
mulher	de	um	negociante	italiano	por	se	julgar	que	estava	mais	decotada,	no	
dorso	e	no	seio,	de	que	aquilo	que	olhos	púdicos	se	podem	permitir.	

A	tragédia	representada	eram	os	“Horácios	e	Curiácios”.	
	 A	Catalani	entrou	nela	pela	primeira	vez,	mas	nessa	noita	estava	
incomodada	no	peito	e	quase	sem	voz.	O	final	da	peça	surpreendeu-me,	
embora	eu	soubesse	que	ela	era	dada	em	honra	de	S.A.R.	o	Príncipe	Regente.	
Precisamente	no	momento	em	que	Marcus	Horatius	(Prann),	no	auge	da	cólera,	
devia	apunhalar	a	irmã	Horatia	(Catalani),	apareceu	a	imagem	do	Regente	de	
Portugal,	ao	fundo	num	transparente,	e	essa	aparição	produziu	um	tal	efeito	
que	Prann	já	não	pôde	matar	a	Catalani,	e	que	Crescentini,	anteriormente	
assassinado	pore	le,	surgiu	em	cena,	juntamente	com	toda	a	Companhia:	
actores,	actrizes,	dançarinos	e	dançarinas,	entre	as	quais,	La	Hutin,	
representando	não	sei	que	deusa	casta,	se	fazia	notar	pelos	seus	longos	cabelos	
flutuantes,	que	lhe	chegavam	às	curvas	das	pernas,	e	que	ao	dançar	
espalhavam	por	todo	o	teatro	uma	nuvem	de	pó.	E	assim,	após	um	momento	de	
canto	e	dança,	entremeados	de	genuflexões,	caíu	o	pano,	pondo	fim	a	toda	essa	
balbúrdia.115		

	
Também	 no	 aniversário	 da	 princesa	 há	 uma	 destas	 adaptações	 descritas,	 desta	 vez	

presume-se	 que	 pela	 mão	 de	 Marcos	 Portugal,	 já	 que	 vem	mencionado	 o	 autor	 da	

adaptação	para	italiano	do	Orfeo	de	Gluck:	

	 A	25	de	Abril	o	Teatro	deu	a	mesma	opera	(Orfeo	de	Gluck).	Sendo	
porém,	nesse	dia	o	aniversário	da	princesa	do	Brasil	(Carlota	Joaquina),	o	
publico	esperava	qualquer	cantata	em	honra	da	alta	personalidade.	Parece-me	
no	entanto	que	os	responsáveis	não	foram	felizes	na	realização	da	sua	louvável	
ideia.	Precisamente	no	momento	em	que	Orfeu	tencionava	suicidar-se,	entrou	o	
Cupido	(o	abominável	castrado	Neri)	e	mostrou-lhe,	no	fundo	do	palco,	um	
quadro	que	representa	a	Princesa.	Orfeu	deitou	fora	o	punhal	e	entoou	uma	
polaca	em	louvor	de	Sua	Alteza	Real.	Euridice	que	estava	morta,	acordou	na	
pedra	sobre	a	qual	tinha	sucumbido,	mostrou	sinais	de	alegria,	admiração	e	
veneração	ao	ver	o	quadro	e	manteve-se,	em	seguida,	imóvel	para	ouvir	o	
marido	reencontrado	cantar	sobre	este	tema	tão	estranho	aos	seus	destinos	
comuns.	Acabou	aqui	a	opera,	o	pano	interior	caiu,	e	o	teatro	foi	preparado	
para	o	novo	bailado-pantomina	(…)	

	

																																																								
115 Ruders, C. I. (2002). Viagem em Portugal, 1798-1802. Biblioteca Nacional, , p. 240  
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A	 obra	 seguinte	 na	 cronologia	 do	 legado	de	 Sousa	Carvalho	 é	 uma	ópera,	mas	 para	

efeitos	de	comparação	não	deixa	de	ser	relevante	incluir	nesta	observação.	Em	relação	

à	dimensão	geral	da	obra	Nettuno	ed	Egle	 tem	menos	recitativos	acompanhados	que	

Adrasto,	conforme	se	pode	verificar	no	gráfico.	O	primeiro	acompanhado	surge	na	voz	

de	Aminta	logo	após	a	abertura	e	tem	várias	funções.	Segundo	o	libreto	este	surge	no	

momento	 “si	 vede	 Nettuno	 in	 Abito	 di	 Greco	 sopra	 magnifico	 carro	 formato	 de	

conchiglie,	e	tirato	da	Tritoni,	che	si	avvicina	al	lido,	e	discende	sopra	il	medesimo”116.	

Esta	entrada	teatral	com	os	respectivos	efeitos	está	claramente	representada	no	início	

do	acompanhado	na	introdução	instrumental	em	“Andantino	in	tempo	di	marcia”.	

	

Excerto	77,	“Nettuno	ed	Egle”	1785,	Carvalho/Sertor,	fl.	32,	início	da	primeiro	acompanhado	de	Aminta	

																																																								
116 SERTOR, G. (1785). Nettuno ed Egle, Favola pastorale per musica da rapresentarsi. Stamperia 
Reale, LisboaP. 11 “Vê-se Neptuno vestido de grego num magnifico carro enfeitado de 
conchas e puxado por tritões que se aproxima da margem, onde ele desce” 
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Após	 15	 compassos	 desta	 marcha,	 Nettuno	 disfarçado	 de	 Aminta	 ordena	 aos	 seus	

servos	que	o	deixem	ali	a	sós	e	explica,	sempre	em	recitativo	acompanhado,	que	a	sua	

vinda	 aquele	 local	 tem	 como	 propósito	 conquistar	 o	 coração	 de	 Egle.	 A	 ária,	 ou	

cavatina,	 que	 se	 segue,	 “Senza	 te	 mio	 caro	 bene”117	está	 encadeada	 e	 tem	 também	

correspondência	 temática.	 O	 recitativo	 acompanhado	 acumula	 desta	 forma	 duas	

funções,	 a	de	música	programática	 e	de	 cena	para	 a	 entrada	 teatral	 do	personagem	

principal,	 e	 a	 de	 introdução	 à	 ária	 e	 respectiva	 contextualização	 emocional	 do	

personagem.	Mais	uma	vez	a	correspondência	temática	e	o	ataque	súbito	da	ária	estão	

correlacionados	com	a	coerência	emocional	do	personagem.	

	

Excerto	78,	idem,	fl.	39,	detalhe	da	parte	das	flautas	onde	surge	a	célula	temática	citada	na	ária.	

	

																																																								
117 “Nettuno ed Egle” 1785, Carvalho/Sertor, fl. 39v-48 
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Excerto	79,	idem,	fl.	39v,	início	da	ária	“Senza	te	mio	caro	bene”,	onde	se	pode	identificar	a	célula	temática	
citada.	

Após	esta	pequena	ária,	Aminta	conhece	Egle	e	ao	ouvir	que	ela	o	ameaça	de	morte,	

pelo	 delito	 de	 ser	 estrangeiro,	 cria-se	 a	 tensão	 dramática	 que	 justifica	 o	 próximo	

acompanhado118.	 Desta	 vez	 curto	 e	 dividido	 entre	 dois	 personagens,	 este	 número	

começa	com	a	indignação	do	recém	chegado	com	a	impiedade	de	Egle	e	termina	com	

ela	a	ordenar-lhe	que	se	vá	embora.	Na	pequena	 intervenção	de	Egle	existe	a	 célula	

temática	da	escala	ascendente	que	é	citada	na	primeira	grande	ária	da	obra,	“Non	mi	

parlar	d’amore”119,	que	começa	subitamente	e	sem	introdução	instrumental.	

É	quando	Eurilla,	 filha	do	 sacerdote	Montano,	 lhe	 suplica	piedade	para	o	destino	de	

Aminta	 diante	 do	 seu	 noivo	 Tirsi,	 que	 o	 compositor	 recorre	 mais	 uma	 vez	 a	 um	

acompanhado.	A	ira	de	Montano	é	fio	condutor	de	toda	a	cena	e	é	reflectida	no	tema	

instrumental	 apresentado	 logo	 no	 início	 do	 acompanhado,	 como	 uma	 verdadeira	

reacção	 ao	 pedido	 infiel	 e	 imoral	 da	 própria	 filha	 conforme	 se	 pode	 verificar	 no	

Excerto	 80.	 Após	 três	 apresentações	 deste	 tema	 há	 uma	 secção	 de	 acordes	

sustentados	em	que	o	personagem	faz	uma	reflexão	mais	aprofundada	da	situação	e	o	
																																																								
118 idem, fl. 51-52v 

119 idem, fl. 53 
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tema	inicial	é	apresentado	mais	uma	vez	no	final	do	acompanhado	e	mesmo	antes	do	

início	da	ária	“Frema	gli	audaci	accenti”	120	

	 	

																																																								
120 idem, fl. 81-106 
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Excerto	80,	idem,	fl.	78v,	início	da	do	acompanhado	de	Montano	onde	se	pode	identificar	o	tema	que	será	
citado	na	ária.	

Uma	estrutura	mais	simples	e	uma	dimensão	menor	tem	o	próximo	acompanhado	que	

surge	na	voz	de	Aminta,	quando	após	mais	uma	das	suas	 investidas	amorosas	sobre	

Egle	esta	lhe	suplica	que	fuja121	para	se	poder	salvar,	deixando	assim	transparecer	que	

os	 sentimentos	 dele	 são	 correspondidos.	 A	 sua	 reacção	 é	 de	 declarar	 que	 prefere	

enfrentar	o	destino	cruel	do	que	partir	para	longe	da	sua	amada.	Apenas	uma	vez	são	

citadas	 duas	 células	 temáticas	 utilizadas	 na	 ária,	 cujo	 carácter	 facilmente	 se	 pode		

correlacionar	com	os	sentimentos	de	amor	e	constância	que	marcam	toda	a	cena.	Esta	

coerência	de	estado	de	alma	é	corroborada	também	pelo	início	quase	sem	introdução	

instrumental	da	ária.	

																																																								
121 idem, fl. 138v, “(...)Deh fuggi Aminta, salvati per pietà.(...)” 
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Excerto	81,	idem,	fl.	139v,	acompanhado	de	Aminta,	detalhe	da	primeira	célula	temática	com	
correspondência	na	ária	

	

Excerto	82,	idem,	fl.	140,	segunda	célula	do	acompanhado	citada	na	ária.	

O	mais	longo	e	complexo	acompanhado	desta	ópera	surge	logo	após	a	primeira	ária	de	

desdém	 de	 Eurilla,	 quando	 Aminta	 fica	 a	 sós	 e	 reflecte	 que	 de	 facto	 Egle	 deve	 ter	

sentimentos	 por	 ele,	 já	 que	 o	 tenta	 proteger	 de	 ser	 apanhado	 pela	 justiça	 local.	Ela	

surge	e	 interrompe-o,	 tomando	pela	primeira	vez	a	 iniciativa	de	vir	ao	seu	encontro	

para	o	avisar	mais	uma	vez	do	perigo	que	ele	corre	e	lhe	suplicar	que	parta.	O	amante	

tenta	 aproveitar	 a	 oportunidade	 para	 que	 a	 discípula	 de	 Diana	 lhe	 faça	 uma	

declaração	mais	 explícita	 do	 seu	 amor,	 mas	 sem	 sucesso.	 A	 tensão	 criada	 por	 esta	

diferença	conjugal	dá	origem	ao	dueto.	O	acompanhado	começa	com	uma	significativa	

introdução	instrumental	que	expõe	logo	à	partida	uma	série	de	material	temático	que	

é	repetido	na	primeira	parte	da	cena	enquanto	Aminta	está	a	sós,	dando	assim	tempo	

ao	 personagem	 para	 se	 recompor	 da	 saída	 impetuosa	 de	 Eurilla	 e	 tomar	 a	 pose	

correspondente	ao	estado	de	alma	do	início	da	nova	cena.	
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Excerto	83,	idem,	fl.	184-184v,	início	do	acompanhado	de	Aminta	e	Egle	onde	é	exposto	quase	todo	o	
material	temático	utilizado	e	citado	na	primeira	parte	do	acompanhado	

	

Excerto	84,	idem,	fl.	186v,	momento	em	que	Aminta	vê	chegar	Egle	e	em	que	surge	a	respectiva	célula	
temática	

Há	 novo	 material	 temático	 que	 muda	 quando	 chega	 Egle,	 havendo	 uma	 secção	

importante	 em	 que	 o	 acompanhado	 corresponde	 à	 discussão	 entre	 eles	 a	 um	 certo	

desenvolvimento	 da	 acção:	 uma	 nova	 célula	 temática	 que	 surge	 sempre	 no	 final	 de	

cada	frase	de	Egle,	e	que	se	pode	relacionar	com	a	atitude	dela	de	se	não	deixar	levar	

pelo	coração	e	de	não	revelar	os	seus	sentimentos.	Há	também	a	célula	de	Aminta	que	
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é	 apresentada	 na	 introdução	 inicial	 e	 que	 surge	 no	momento	 em	 que	 ele	 vê	 a	 sua	

amada	chegar.		

Excerto	85,	idem,	fl.	188,	final	de	uma	das	frases	de	Egle	em	que	surge	a	respective	célula	temática	

	
É	 interessante	 verificar	 o	 detalhe	 do	 final	 deste	 acompanhado,	 em	 que	 Egle	 fica	

definitivamente	dividida	e	com	sérias	dificuldades	em	manter	a	sua	pose	e	não	revelar	

o	que	sente.	Aqui	surge	o	tema	da	súplica	que	será	o	mote	do	dueto	e	o	final	da	sua	

última	 declaração	 do	 acompanhado	 é	 pontuado	 pelas	 duas	 células	 temáticas.	

Considerando	 os	 respectivos	 estados	 de	 alma,	 isto	 reflecte	 musicalmente	 a	

aproximação	dela	ao	registo	declaradamente	apaixonado	de	Aminta.	

	

Excerto	86,	idem,	fl.	190,	final	do	acompanhado	de	Aminta	e	Egle	onde	se	pode	identificar	a	transformação	
do	tema	de	Egle	e	a	introdução	do	motivo	principal	do	dueto	que	se	segue.	
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O	 início	 da	 segunda	 parte	 desta	 ópera	 conta	 com	 a	 ária	 do	 personagem	 menos	

importante	seguindo	a	convenção	do	género.	Apesar	dessa	condição	secundária,	Tirsi	

tem	 desta	 vez	 também	 um	 recitativo	 acompanhado.	Eurilla	acaba	 de	 lhe	 pedir	 que	

solte	Aminta.	Ele	não	compreende	esta	preocupação	da	sua	sua	noiva	pelo	prisioneiro	

e	não	aquiesce	ao	seu	pedido.	Ela	acaba	partindo	furiosa	prometendo	nunca	o	amar.	O	

acompanhado	 começa	 com	 ele	 a	 sós	 reflectindo	 sobre	 a	 instabilidade	 do	 coração	

feminino.	 Tal	 como	 no	 anterior,	 a	 introdução	 instrumental	 é	 relativamente	 longa	 e	

introduz	 o	 material	 temático	 que	 logo	 de	 seguida	 é	 utilizado	 seccionadamente.	

Dramaturgicamente	é	também	claro	que	este	começo	tem	também	o	objectivo	de	dar	

tempo	a	Eurilla	sair	de	cena	e	de	Tirsi	assumir	a	pose	correspondente.	

	

Excerto	87,	idem,	2o	volume	fl.	3v,	início	do	acompanhado	de	Tirsi	

Até	 ao	 momento	 este	 é	 o	 acompanhado	 em	 que	 é	 mais	 difícil	 de	 encontrar	

correspondência	temática	com	a	respectiva	ária	dentro	de	toda	a	ópera.	Isto	apesar	de	

não	 haver	 grandes	mudanças	 no	 personagem	 até	 à	 ária	 e	 esta	 começar	 quase	 sem	

introdução	 instrumental.	 Mesmo	 assim	 há	 uma	 célula	 temática	 que	 se	 consegue	

relacionar,	embora	com	uma	ligeira	variação,	conforme	se	pode	verificar	nos	excertos	

83	e	84.	

	

Excerto	88,	idem,	fl.	5,	detalhe	da	linha	dos	violinos	onde	se	pode	encontrar	o	tema	citado	na	ária	
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Excerto	89,	idem,	fl.	8v,	ária	de	Tirsi,	detalhe	da	linha	dos	violinos	onde	se	pode	identificar	a	célula	
temática	que	mais	se	consegue	aproximar	do	material	exposto	no	acompanhado.	

O	próximo	acompanhado	surge	na	voz	de	Montano	e	começa	 logo	a	seguir	à	ária	de	

Tirsi.	O	 sacerdote	 reflecte	 a	 sós	 não	 compreender	 a	 razão	 da	 angústia	 de	Egle	pela	

captura	 de	 Aminta.	 O	 tema	 da	 introdução	 instrumental	 não	 poderia	 ser	 mais	

claramente	citado	na	ária	e	o	respectivo	carácter	está	relacionado	com	as	dúvidas	que	

o	assaltam,	que	melhor	se	podem	compreender	pelas	primeiras	palavras	da	ária	“Vo	

cercando	 e	 non	 ritrovo”.	 Quando,	 no	 meio	 do	 acompanhado,	 ele	 se	 lembra	 que	

também	 a	 própria	 filha	 está	 inquieta	 com	 a	 prisão	 do	 estrangeiro,	 o	 tom	 da	 sua	

angústia	aumenta	claramente.	Isto	é	reflectido	a	nível	musical	com	a	súbita	modulação	

de	ré	maior	para	sol	menor	e	com	uma	grande	secção	com	trémulos	das	cordas.	
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Excerto	90,	idem,	fl.	17v,	acompanhado	de	Montano,	momento	em	que	ele	se	lembra	que	também	a	filha	
está	angustiada	com	o	destino	do	estrangeiro	e	há	uma	modulação	brusca	e	uma	secção	em	trémulo	das	
cordas	

Este	recurso	de	grande	potencial	expressivo	é	uma	novidade	na	escrita	do	compositor	

e	algo	que	se	encontra	bastante	explorado	por	exemplo	em	Paride	ed	Elena	de	Gluck.	

Este	 exemplo	 pode	 portanto	 ser	 interpretado	 como	 uma	 rara	 demonstração	 da	

capacidade	de	se	manter	a	par	de	novas	tendências	estéticas	e	respectivas	técnicas	de	

composição	por	parte	de	JSC.	

O	próximo	destes	números	surge	na	voz	de	Egle	no	momento	em	que	a	discípula	fica	a	

sós	após	Tirsi,	Montano	e	os	restantes	seguidores	(custodi)	terem	partido	em	busca	de	

Aminta	que	com	a	ajuda	de	Eurilla	escapou	da	sua	prisão.	Ela	tem	a	percepção	de	que	

o	seu	amado	não	tem	escapatória	possível	e	o	que	acresce	ainda	à	sua	angústia	é	saber	

que	terá	de	assistir	à	sua	execução	sem	deixar	transparecer	o	que	de	verdade	lhe	vai	

na	 alma.	 Este	 acompanhado	 começa	 com	 uma	marcha	 que	 inclui	 flautas	 trompas	 e	

fagotes,	algo	que	só	mais	à	frente	se	consegue	contextualizar	com	a	situação.	
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Excerto	91,	idem,	fl.	30v,	início	do	acompanhado	de	Egle	

Egle	 interrompe	 esta	 marcha	 com	 a	 constatação	 de	 que	 Aminta	 não	 vai	 conseguir	

escapar	 aos	 seus	 perseguidores.	 A	marcha	 começa	 de	 novo	 e	 desta	 vez	 ela	 junta-se	

numa	 pequena	 secção	 de	 “arioso”	 que	 nos	 revela	 a	 origem	 desta	 enigmática	

introdução	 instrumental	 como	 sendo	 reflexo	 da	 pomposa	 celebração	 que	 o	

personagem	imagina	que	será	a	cerimónia	de	execução	de	Aminta.	
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Excerto	92,	idem,	fl.	32v,	detalhe	do	acompanhado	de	Egle	onde	surge	uma	pequena	secção	em	arioso	
acompanhada	pela	marcha	inicial.	

Esta	fantasia	continua	com	a	constatação	do	horror	que	ensombrará	a	sua	alma	ao	ver	

o	cutelo	cair	sobre	o	seu	amado,	reflectido	numa	secção	rápida	de	semicolcheias	que	

passa	sobre	os	vários	naipes.	No	 final	do	acompanhado	Egle	 interroga-se	sobre	com	

quem	 estará	 ela	 a	 reclamar	 sobre	 todos	 aquelas	 visões	 e	 crueldade	 do	 seu	 destino,	

dando	a	impressão	de	estar	prestes	a	perder	o	juízo	face	à	sua	angústia.		

Os	três	últimos	compassos	do	acompanhado	funcionam	como	início	do	“ritornelo”	ou	

introdução	 instrumental	 da	 ária,	 na	 qual	 não	 se	 encontra	 mais	 material	 temático	

literalmente	 citado.	 Há	 a	 referir	 no	 entanto	 que	 dois	 compassos	 antes	 da	 primeira	

entrada	vocal	em	que	a	donzela	refere	a	nuvem	negra	que	lhe	ensombra	o	coração,	a	

figuração	 dos	 violinos	 é	 significativamente	 próxima	 daquela	 utilizada	 pouco	 antes,	

relativa	ao	terror	que	lhe	assalta	a	alma.		

	

Excerto	93,	idem,	fl.	34,	detalhe	da	parte	dos	violinos	com	a	figura	temática	que	surge	no	momento	em	que	
a	personagem	refere	o	horror	que	lhe	assalta	a	alma	
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Excerto	94,	idem,	fl.	39v,	detalhe	da	parte	de	violinos	na	ária	de	Egle	com	o	material	temático	que	surge	na	
primeira	frase	vocal	em	que	o	personagem	refere	a	nuvem	irada	que	lhe	ensombra	o	coração.	

	O	último	acompanhado	que	ainda	faz	parte	do	enredo	propriamente	dito	surge	na	voz	

de	 Aminta,	 já	 que	 a	 licenza	 surge	 praticamente	 após	 tudo	 estar	 resolvido.	 Neste	

momento	o	estrangeiro	acaba	de	ser	capturado	e	Tirsi	anuncia	que	chegou	o	momento	

da	sua	execução.	O	acompanhado	começa	quando	Aminta	declara	que	neste	momento	

fatal	a	sua	única	ambição	é	um	olhar	da	sua	amada	e	que	com	a	sua	morte	a	sua	alma	a	

adorará	 para	 sempre.	 Surpreendentemente	 e	 caso	 único	 em	 toda	 observação	 da	

escrita	do	compositor	aqui	realizada,	o	que	vamos	encontrar	na	respectiva	introdução	

instrumental	é	uma	clara	citação	de	uma	cena	anterior	deste	mesmo	personagem,	se	

bem	que	com	uma	ligeira	mutação.	

	

Excerto	95,	idem,	fl.71v,	momento	da	introdução	instrumental	do	acompanhado	de	Aminta	em	que	surge	o	
a	citação	temática	da	sua	outra	cena,	acima	referida	nos	excertos	76	e	77.	

Mesmo	perante	esta	súplica	cheia	de	dramatismo,	o	único	que	ele	consegue	de	facto	

da	sua	amada	é	um	suspiro,	pelo	que	ele	se	despede	deste	mundo	e	de	Egle	declarando	

na	ária	a	dor	que	sente,	que	se	presume	ser	de	não	ter	a	certeza	de	ser	correspondido	

no	 seu	 amor.	 Este	 suspiro	 é	 claramente	 caracterizado	 musicalmente,	 conforme	 se	

pode	verificar	no	Excerto	96:	
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Excerto	96,	idem,	fl.	73,	momento	no	acompanhado	de	Aminta	em	que	o	suspiro	de	Egle	é	caracterizado	
musicalmente.	

	Apesar	de	já	ter	demonstrado	ter	poder	para	contrariar	toda	a	situação	ao	sussurrar	

às	ondas	gigantes	para	ainda	não	atacarem	quando	foi	capturado	pela	segunda	vez,	a	

impressão	que	nos	fica	é	que	desta	vez	a	frustração	de	não	conseguir	mais	do	que	um	

suspiro	do	objecto	do	seu	amor	o	deixa	desanimado	ao	ponto	de	ter	desistido	de	facto	

de	 viver.	 Isso	 é	 corroborado	 pela	 inconsistência	 temática	 da	 ária	 que	 se	 segue	 com	

este	acompanhado.	De	 facto,	no	 início	do	acompanhado	ele	está	ainda	no	registo	do	

amante	que	não	desiste	 de	 conquistar	 a	 sua	diva,	mas	no	 final	mesmo	antes	 de	 ser	

levado	 pelos	 guardas,	 ele	 deixa	 transparecer	 um	 desalento122	a	 que	 se	 entrega	 por	

completo	 na	 ária	 “Ah	 spiegar	 non	 posso	 oh	 Dei”	 num	 pouco	 comum	 dó	menor	 em	

Allegro	agitato.		

O	drama	musical	ainda	nos	reserva	a	ária	de	vingança	de	Eurilla	e	o	 terceto	em	que	

após	 finalmente	 Egle	 ter	 revelado	 os	 seus	 sentimentos	 e	 que	 prefere	 morrer	 com	

Aminta	do	que	vê-lo	partir	daquela	forma,	os	dois	cantam	com	Montano	um	moderno	

número	de	conjunto,	onde	os	amantes		suplicam	por	misericórdia	ao	sacerdote.		

A	licenza	está	integrada	no	drama	de	uma	forma	muito	ligeira,	já	que	quem	a	canta	é	

um	personagem	que	surge	apenas	e	só	para	o	efeito.	Depois	de	uma	 intervenção	de	

deus	 ex	 machina	 de	 Nettuno	 ao	 utilizar	 os	 seus	 poderes	 de	 deus	 dos	 mares	 para	

resolver	 abruptamente	 todo	 o	 enredo	 é	 que	 do	meio	 das	 águas	 surge	Proteo123	que	

anuncia	 não	 ter	 vindo	 para	 as	 bodas	 de	 Nettuno,	mas	 sim	 prestar	 homenagem	 às	

																																																								
122 idem, fl. 74v, “mi perdo... rammenta... Addio.” 

123 SERTOR, G. (1785). Nettuno ed Egle, Favola pastorale per musica da rapresentarsi. Stamperia 
Reale, Lisboa 
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muito	 mais	 importantes	bodas	 ibéricas	 que	 brevemente	 terão	 lugar124.	 A	 sua	 cena	

começa	 com	 a	 longa	 introdução	 instrumental	 do	 recitativo	 acompanhado	 num	

carácter	de	marcha	solene,	o	que	nos	 leva	a	prever	que	 tenha	havido	algum	tipo	de	

movimentação	cénica	neste	momento	do	espetáculo.		

	

Excerto	97,	idem,	início	da	licenza	com	uma	introdução	instrumental	em	carácter	de	marcha	solene	

	
Neste	caso	tem	a	particularidade	de	vir	explicitamente	intitulada	de	“Licenza”	tanto	no	

texto	musical	 como	no	 libreto	 impresso.	Há	 também	a	notar	o	 facto	de	 incluir	 tanto	

um	 acompanhado	 como	 uma	 ária.	 Há	 três	 células	 temáticas	 apresentadas	 logo	 no	

início	 que	 são	 citadas	 no	 restante	 acompanhado	 e	 na	 respectiva	 ária.	 A	 primeira	

destas	células,	que	surge	logo	na	primeira	página	da	licenza	pode-se	relacionar	com	a	

pompa	das	celebrações	nupciais.		

																																																								
124 idem, p. 51,  “Gran Dio dell’onde Pronubo accompagnarti io qui non vengo Al Talamo 
Nuzial. Cura maggiore Or m’impone il Destin...” 
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Excerto	98,	idem,	primeira	citação	da	célula	temática	de	caracter	de	marcha	quando	Proteo	refere	a	
celebração	nupcial	de	Nettuno	

A	segunda	é	mais	difícil	de	definir,	mas	surge	citada	aquando	da	referencia	que	Proteo	

faz	às	flores	e	frutos	das	nobre	plantas	que	com	os	céus	estão	aliadas125.		

	

Excerto	99,	idem,	fl.	162v,	ária	de	Proteu,	detalhe	do	momento	em	surge	a	citado	na	ária	a	segunda	célula	
temática	do	acompanhado.	

A	última	surge	quando	o	recém	chegado	deus	marinho	urge	os	dias	a	voarem126	para	

que	venha	finalmente	a	idade	do	ouro	que	ele	anuncia	estar	a	chegar	com	esta	aliança	

ibérica.		

																																																								
125 idem, p. 52, “Col Cielo avran confine, LE ALTERE AUGUSTE PIANTE”(...)” 

 

126 idem, p. 51, “Oh avventurosa Etá! Volate, oh giorni” 
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Excerto	100,	idem,	fl.	156,	detalhe	od	acompanhado	de	Proteu	em	que	surge	a	célula	temática	neste	caso	
associada	à	ansia	pela	vinda	de	um	futuro	abençoado.	
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4.6 Recitativos	seco	
	
Os	 recitativos	 “secos”,	ou	com	acompanhamento	apenas	de	baixo	contínuo,	 são	uma	

constante	 na	 obra	 de	 Sousa	 Carvalho	 e	 em	 geral	 dos	 seus	 contemporâneos	 que	

trabalharam	na	corte	Lisboeta.	Tal	como	é	norma	nas	várias	formas	de	teatro	musical	

da	 época	 são	 o	 recurso	 preferencial	 para	 pôr	 em	música	 os	 diálogos	 e	 a	 acção	 em	

geral.	 A	 tendência	 reformista	 de	 ir	 substituindo	 estes	 números	 por	 acompanhados	

orquestrais	não	é	observável	nesta	amostra.	

	

	

Gráfico	4,	percentagem	de	recitativos	seco	

Considerando	 a	 percentagem	 de	 recitativos	 seco	 de	 cada	 obra,	 em	 relação	 aos	

restantes	 tipos	 de	 números	 musicais,	 não	 é	 perceptível	 uma	 mudança	 de	 hábitos	

coerente	ao	 longo	da	obra	deste	 compositor.	Tão	pouco	é	expressiva	uma	diferença	

entre	 as	 obras	 com	 indicação	 de	 encenação	 e	 as	 restantes,	 sendo	 que	 a	média	 das	

primeiras	é	de	27,2%	e	destas	últimas	de	29,5%.	O	único	que	é	claro	desta	observação	

é	que	a	média	de	recitativos	seco	das	obras	com	texto	sério	de	Sousa	Carvalho	é	em	

geral	 significativamente	 menor	 que	 o	 exemplo	 de	 "opera	 seria"	 mais	 antigo	 aqui	
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considerado,	 tendo	 Antigono	 de	 Mazzoni	 38%	 deste	 tipo	 de	 números	 musicais	 no	

espetáculo	

	

	
Gráfico	5,	comparação	de	percentagens	dos	recitativos	seco	e	acompanhados,	*	obra	encenada;	**	obra	
encenada	no	reinado	de	D.	José	I.		

	
Acrescentando	as	percentagens	de	recitativos	acompanhados	a	esta	reflexão	podemos	

observar	 que	 as	 variações	 dos	 mesmos	 são	 relativamente	 independentes.	 Se	

excluirmos	Numa	Pompiglio,	o	que	tem	alguma	razão	de	ser	por	ser	a	única	dedica	a	D.	

João	VI	e	pelo	 facto	de	quase	não	ter	enredo	e	ser	quase	exclusivamente	eulogística,	

podemos	também	afirmar	que	existe	uma	tendência	geral	para	o	aumento	do	uso	dos	

acompanhados.	Se	deixarmos	de	parte	também	as	obras	encenadas	podemos	também	

afirmar	 que	 a	 diferença	 entre	 percentagem	 de	 recitativos	 seco	 e	 de	 acompanhados	

tem	 tendência	 para	 diminuir	 ao	 longo	 do	 tempo.	 Mais	 uma	 vez	 o	 sinal	 mais	 claro	

identificável	 é	 a	 diferença	 de	 toda	 a	 amostra	 de	 Sousa	 Carvalho	 com	 a	 ópera	 de	

Mazzoni,	em	que	a	diferença	de	percentagens	entre	recitativos	seco	e	acompanhados	é	

muito	maior.	
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Temáticamente	é	muito	difícil	encontrar	padrões	dignos	de	nota	nos	recitativos	seco	

desta	 amostra.	 Tal	 como	 refere	 o	 dicionário	 Grove127	“há	 uma	 série	 de	 fórmulas	

padrão	 facilmente	 identificáveis	 que	 se	 repetem	 um	 pouco	 por	 toda	 a	 obra”.	 No	

entanto,	 há	 duas	 ocorrências	 em	 L’Angelica	 cuja	 citação	 temática	 é	 digna	 de	 nota.	

Quando	 Licori	 entra	 nos	 jogos	 de	 sedução	 de	 Angelica	 e	 tenta	 ela	 própria	 distrair	

Orlando	 com	promessas	de	amor,	o	 seu	namorado	Tirsi	 ouve	 toda	a	cena.	Quando	o	

pastor	 a	 confronta	 com	 esses	 factos	 ele	 utiliza	 as	 mesmas	 expressões	 que	 o	 herói	

momentos	antes	tinha	dito	à	sua	namorada,	nomeadamente	“Anzi	cara	mi	sei”,	“Io	non	

intendo	 i	 detti	 tuoi”	 e	 “forse	 meco	 scherzar	 piace	 a	 Licori”.	 O	 compositor	 neste	

momento	 utiliza	 as	 mesmas	 células	 melódicas,	 sublinhando	 musicalmente	 a	

respectiva	citação	e	obviamente	facilitando	desta	forma	a	leitura	do	drama.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
127 “Easily identifiable melodic formulae, often of several bars in length, occur repeatedly 
to widely varied texts and across dozens of composers”NEVILLE, D. (2015). Recitative. 
Grove Music Online.  Retrieved from 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23788. 

Excerto	101,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-35,	fl.3-4,	detalhe	do	recitativo	seco	onde	se	pode	
identificar	a	citação	melódica.	
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Esta	rara	técnica	é	logo	de	seguida	repetida,	quando	Licori	se	queixa	a	Angelica	do	que	

Tirsi	lhe	acaba	de	dizer,	“Vanni	ad	amar	gli	Eroi,	lasciami	in	pace”128	.	

Em	termos	de	ritmo	harmónico	dentro	de	cada	recitativo	seco	não	há	uma	evolução	

significativa	 que	 se	 possa	 apontar	 entre	 as	 primeiras	 e	 as	 últimas	 obras,	 sendo	que	

cada	mudança	de	nota	na	linha	do	baixo	ocorre	com	1,5	a	2,5	compassos	de	distância.	

Neste	campo,	o	mais	interessante	que	se	consegue	observar	e	apontar	é	o	cuidado	de	

encadeamento	 harmónico	 entre	 os	 vários	 números.	 Na	 maioria	 dos	 casos	 Sousa	

Carvalho	utiliza	os	recitativos	seco	como	pontes	harmónicas	entre	as	árias	e	mesmo	

entre	cenas,	o	que	transmite	um	cuidado	e	sensibilidade	particular	com	a	coerência	e	

continuidade	dramática	das	suas	obras.		

Na	 tabela	 33	 encontramos	 uma	 observação	 da	 progressão	 harmónica	 entre	 cada	

número.	Logo	no	primeiro	recitativo	seco	o	compositor	começa	com	a	tonalidade	em	

que	acaba	a	abertura	e	modula	para	a	tonalidade	da	primeira	cena	com	acompanhado	

e	ária	de	Angelica.	O	segundo	recitativo	seco	ao	começar	em	DóM,	cria	uma	mudança	

harmónica	brusca,	que	reflecte	o	clamor	de	Medoro	para	que	a	sua	diva	termine	a	sua	

cena	de	sedução,	tal	é	o	prazer	que	lhe	provoca.	No	momento	seguinte,	a	notícia	da	sua	

partida	 e	 o	 ciúme	 que	 isso	 provoca	 no	 personagem	 explicam	 a	 urgência	 do	 súbito	

sexto	grau	que	o	início	da	ária	“Terrore	m’inspira”	cria	com	o	final	do	recitativo.	Esta	

ária	de	ciúme	marca	o	final	da	primeira	grande	cena	da	obra,	em	que	sai	o	último	dos	

personagens	que	até	agora	contracenaram	e	começa	a	cena	dos	pastores	Licori	e	Tirsi.	

O	 respectivo	SolM	cria	um	 transição	muito	natural	 e	 serena	 com	o	 salto	para	o	que	

seria	um	IV	na	tonalidade	anterior,	mas	acaba	por	criar	o	efeito	de	V-I.	

	

	 	

																																																								
128 L’Angelica (1778) Carvalho/Martinelli, P-La 48-I-35, fl.27v 
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Tabela	33,	análise	harmonica	do	encadeamento	entre	cada	número	de	L’Angelica.	

Nº tipo de 
número 

incipit tonalidade 
de início e 
fim 

relação  
harmónica com 
o anterior 

distancia 
tonal 

1 abertura  D   
2 recit seco Esci dal chiuso tetto D-Bb I 0 
3 recit 

acompanhado 
Io furo a morte Bb I 0 

4 ária Mentre rendo a te la vita Bb I 0 
5 recit seco Non piú taci cor mio C-F II 0 
6 ária Terrore m’inspira D VI 3 
7 recit 

acompanhado 
Gia quasi amezzo il cielo G-g IV 1 

8 ária Ombre amene, amiche 
piante 

Eb VI 3 
9 recit seco Tirsi Tirsi, ove sei G-E III 4 
10 recit 

acompanhado 
Gentili alme e ben nate E-G I 0 

11 recit seco Ma vego a questa volta G-F I 0 
12 ária Vanne felice rio C V 2 
13 recit seco Torna torna Medoro A-D VI 3 
14 dueto Ah non dirmmi ingrato 

amante 
G IV 1 

      
15 recit seco Dunque perche a 

Medoro 
D-F   

16 ária Il tuo pianto e tuoi sospiri F I 0 
17 recit seco Perché bella Licori D-Bb VI 3 
18 recit 

acompanhado 
Questo é il metalo 
infame 

Eb-D IV 1 
19 ária Non curo del fato 

ricchezze, e tesori 
G IV 1 

20 recit seco Dunque, é Angelica 
Amante 

E-E VI 3 
21 ária Bela Diva all’ombre 

amica 
E I 0 

22 recit seco Andiam Medoro A-Bb IV 1 
23 recit 

acompanhado 
No ch’io non posso Bb I 0 

24 ária Io dico all’antro addio Eb IV 1 
25 recit 

acompanhado 
ove son C-A VI 3 

26 ária Da me che volete D IV 1 
27 recitativo 

acompanhado 
Ma qual astro benigno B-D VI 3 

28 coro Viva l’Augusta prole D I 0 
	

Para	ter	uma	ideia	geral	mais	expedita	da	coerência	harmónica	foi	estabelecida	uma	

escala	de	distância	harmónica	relativa	a	cada	mudança,	para	de	seguida	se	conseguir	

um	gráfico	do	perfil	de	cada	obra.	
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Tabela	34,	tabela	de	classificação	de	distância	tonal	 	

intervalo	harmónico	 grau	de	distância	tonal	atribuído	
I	 0	
IV	 1	
V,		 2	
VI	,	relativa	maior	ou	menor,	iv	 3	
III	 4	
II	 5	
IIb,	VII,	vii,		 6	
qualquer	outro	 7	
	

Com	esta	escala	obtemos	o	seguinte	gráfico	relativo	a	L’Angelica.	 	

	

Gráfico	6,	relação	harmónica	entre	os	números	musicais	de	L'Angelica	

Isto	 à	 partida	 não	 nos	 diz	 muito,	 mas	 se	 considerarmos	 as	 respectivas	 médias	 e	

compararmos	 as	 várias	 obras	 aqui	 em	 observação,	 obtemos	 informações	 mais	

relevantes	e	que	carecem	de	uma	interpretação	mais	aprofundada.	
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Gráfico	7,	Média	de	distância	harmónica	entre	números.	*obra	encenada;**	ópera	de	Mazzoni	

	

O	que	aqui	é	notável	é	que	as	obras	não	encenadas,	ou	serenatas,	 têm	sempre	mais	

coerência	harmónica	entre	números	que	as	obras	encenadas,	ou	óperas.	De	 facto,	se	

fizermos	 a	média	 das	 serenatas	 obtemos	um	valor	 de	 1,1	 na	 escala	 acima	 sugerida,	

claramente	 abaixo	 dos	 2	 da	 ópera	 de	 Sousa	 Carvalho	 e	 dos	 2,6	 da	 de	 Mazzoni.	 A	

explicação	mais	óbvia	para	este	 fenómeno	está	no	 facto	de	as	óperas	terem	incluído	

bailados	a	intercalar	algumas	das	suas	cenas	conforme	está	mencionado	nos	libretos.	

Sabemos	também	que	o	respectivo	texto	musical	dos	bailados	não	está	no	respectivo	

texto	musical	e	tão	pouco	era	comum	ser	da	responsabilidade	e	autoria	do	compositor	

da	 ópera.	 O	 resultado	 é	 que	 estes	 outros	 números	 do	 espetáculo	 iriam	 quebrar	

qualquer	encadeamento	harmónico	previsto	entre	cenas	do	texto	musical,	pelo	que	se	

torna	bastante	menos	relevante	o	seu	planeamento.	 Já	no	caso	das	serenatas,	 temos	

um	espetáculo	sem	nenhuma	outra	interrupção	dos	bailados	e	sem	efeitos	cénicos.	A	

atenção	 da	 audiência	 fica	 mais	 dependente	 do	 texto	 musical	 e	 a	 respectiva	

concentração	 fica	mais	 facilitada	 quanto	mais	 seguido	 for	 a	 sua	 fruição,	 pelo	 que	 a	

coerência	harmónica	tem	de	facto	mais	importância.		

Há	que	fazer	aqui	uma	ressalva,	pois	muitas	vezes	uma	surpresa	harmónica	sublinha	

uma	surpresa	dramática.	Isto	acontece	geralmente	com	cadências	interrompidas	para	

o	 VI	 grau	 ou	 com	 uma	 súbita	modulação	 para	 o	 III	 grau.	 Estas	 duas	 possibilidades	

0	

0,5	

1	

1,5	

2	

2,5	

3	



	 167	

foram	deixadas	com	uma	classificação	relativamente	baixa	na	escala,	pois	não	deixam	

de	 ser	 uma	 forma	 de	 coesão	 harmónica	 que,	 principalmente	 quando	 utilizada	 em	

momentos	de	surpresa	dramática	ajudam	na	 fluidez	e	 continuidadedo	espetáculo.	O	

que	 foi	 classificado	 com	mais	 pontuação	 foram	 os	 encadeamentos	mais	 distantes	 e	

cujo	efeito	dramatúrgico	não	acaba	por	não	ter	expressão	de	 facto	como	VII,	 IV#	ou	

IIb.		

Este	 aspecto	 é	 bastante	 significativo,	 já	 que	 em	 termos	 de	 texto	 musical	 a	 maior	

coerência	harmónica	 entre	números	das	 serenatas	 é,	 até	 ao	momento,	 a	única	 clara	

característica	distintiva	que	se	consegue	apontar	em	relação	às	óperas.		
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5  Analise comparativa com obras de Lima, Perez e Moreira 

5.1 Nota	introdutória	
	
Este	 Capítulo	 tem	 o	 objectivo	 de	 contextualizar	 a	 obra	 de	 JSC	 aqui	 observada	 no	

restante	 meio	 musical	 em	 que	 ele	 trabalhou,	 através	 da	 observação	 de	 trabalhos	

similares	de	outros	compositores	contemporâneos.	

O	 critério	 de	 escolha	 dos	 textos	 musicais	 teve	 como	 princípio	 a	 escolha	 de	 obras	

compostas	 para	 o	 mesmo	 tipo	 de	 ocasiões	 das	 até	 observadas,	 por	 compositores	

activos	 no	mesmo	 período	 e	meio	 artístico.	 Acabou	 também	por	 se	 circunscrever	 a	

partituras	que	de	alguma	forma	se	tornaram	acessíveis	em	formato	digital	no	período	

desta	pesquisa	e	também	a	obras	sobre	as	quais	existia	algum	tipo	de	registo	ou	forma	

de	ouvir	o	resultado	musical.	 Isto	teve	também	uma	razão	financeira,	na	medida	em	

que,	 no	 contexto	 desta	 dissertação,	 o	 investimento	 na	 obtenção	 de	 reproduções	 de	

obras	de	 JSC	tinha	sido	até	esta	 fase	avultado	e	o	custo	de	reprodução	exigido	pelos	

arquivos,	nomeadamente	de	obras	ainda	não	digitalizadas,	é	importante.	Felizmente	à	

data	de	conclusão	desta	dissertação	existe	já	um	protocolo	com	a	Biblioteca	do	Palácio	

Nacional	da	Ajuda	no	sentido	de	disponibilizar	este	material	a	outros	investigadores,	

que	 no	 que	 diz	 respeito	 a	 obras	 já	 digitalizadas	 torna	 o	 acesso	 bastante	 menos	

oneroso.	 Por	 outro	 lado	o	 facto	de	poder	ouvir	 as	 respectivas	 obras	 ou	 excertos	 foi	

importante	 no	 sentido	 de	 criar	 uma	 percepção	 estética	 que	 nem	 sempre	 é	 fácil	 de	

obter	num	mero	texto	musical.	

Apesar	de	incluir	largas	centenas	de	páginas	de	texto	musical,	a	observação	das	obras	

dos	 compositores	 acima	 referidos,	 não	 deixa	 de	 ser	 limitada	 pois	 a	 realidade	 de	

produção	nacional,	especificamente	no	período	das	obras	de	JSC	aqui	observadas,	foi	

bastante	prolífico.	Além	disso,	teria	sido	igualmente	pertinente	ter	 incluído	obras	de	

compositores	 estrangeiros	 nesta	 obsevação,	 tais	 como	 Gluck,	 Mozart,	 Paisiello	 e	

Piccinni.	 Esta	 parte	 da	 pesquisa	 ultrapassa	 em	 termos	 de	 volume	 de	 trabalho	 o	

possível	 de	 realizar	 no	 prazo	 desta	 dissertação.	 No	 entanto,	 as	 metodologias	 de	

análise	 aqui	 expostas	 e	 para	 as	 quais	 existiu	 uma	 importante	 fase	 de	 pesquisa	 e	

experimentação,	 são	 passíveis	 de	 reprodução	 e	 aplicação	 em	 trabalhos	 futuros	 que	

pretendam	 contribuir	 para	 o	 alargamento	 do	 conhecimento	 sobre	 outros	 textos	

musicais	do	género	e	época.	
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5.2 Teseo	de	Jerónimo	Francisco	de	Lima	
	

Esta	obra	foi	já	abordada	por	Vasco	Negreiros,	que	realizou	um	trabalho	discográfico	

com	alguns	excertos	da	mesma	e	no	qual	tive	o	privilégio	de	colaborar	na	qualide	de	

instrumentista	 da	 orquestra.	 Foi	 ele	 também	 que	 gentilmente	me	 cedeu	 uma	 cópia	

digital	 do	 manuscrito.	 Este	 “dramma	 per	 musica	 da	 cantarsi”	 foi	 apresentado	 no	

palácio	 de	 Queluz	 a	 21	 de	 Agosto	 de	 1783	 por	 ocasião	 do	 aniversário	 de	 D.	 José	

príncipe	 do	 Brasil.	 Conta	 a	 história	 de	 como	 o	 herói	 Teseo	 serviu	 incógnito	 os	

interesses	de	seu	pai	e	arriscou	a	sua	vida	ao	recusar	o	amor	da	feiticeira	Medea.	A	sua	

modéstia	é	recompensada	no	final,	quando	o	pai	está	prestes	a	oferecer-lhe	um	cálice	

envenenado	por	Medea,	mas	reconhece-o	ainda	a	tempo	de	lhe	salvar	a	vida.	Tal	como	

menciona	Negreiros129,	o	texto	assinado	por	Martinelli	é	claramente	feito	à	medida	do	

príncipe	para	quem	o	herói	Teseo	 pretende	 servir	de	 exemplo	e	norma,	 conforme	a	

deusa	 Minerva	 o	 refere	 na	 licenza	 final 130 .	 Os	 valores	 de	 fidelidade	 paterna,	

honestidade,	modéstia	 e	 coragem	 são	 claramente	 elogiados	 neste	 pequeno	 drama	 e	

são	 os	 valores	 que	 pretendem	 ser	 reflectidos	 no	 aniversariante.	 Há	 ainda	 mais	

intenções	 do	 texto	 que	 importa	 referir,	 nomeadamente	 no	 coro	 final	 quando	 todos	

cantam:		

	 “Ed	imiti	adulto	poi,	
	 Cinto	il	crin	di	verdi	allori	
	 Degli	Augusti	Genitori	
	 Coraggioso	il	bell’ardir”131	

	
Se	 considerarmos	 mais	 uma	 vez	 o	 projecto	 pombalino	 que	 o	 príncipe	 D.	 José	

personificava,	 esta	 referência	 ao	 desejo	 de	 que	 ele	 venha	 em	 adulto	 a	 imitar	 a	

coragem,	 especificamente	 de	 seus	 pais,	 tem	 um	 significado	 político	 muito	 claro	 e	

específico	de	D	Maria	I.	 Isto	é	também	corroborado	pelo	 facto	de	o	personagem	que	

																																																								
129 NEGREIROS, V. (2014). Subsídios para a interpretação das aberturas de Jerónimo 
Francisco de Lima, in Musica Instrumental no final do Antigo Regime (p. 135 - 178). Lisboa: 
Colibri., pag 142 

130 “(..)D’esempio, e norma All’Augusto GIUSEPPE, de’REGI LUSITANI ínclito Germe, Tu mais 
sempre sarai” p. 31 de Teseo, MARTINELLI, G. (1782). Teseo, Dramma per musica da cantarsi. 
Stamperia Reale, Lisboa  

131 idem, p. 32 
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surge	na	 licenza	 ser	a	deusa	Minerva	 	 com	a	qual	a	nossa	soberana	publicamente	se	

identificava	em	particular,	conforme	já	foi	referido.	

O	 libreto	 está	 organizado	 em	 15	 cenas	 e	 contém	 também	 muitas	 referências132	a	

cenários,	 efeitos	 especiais	 e	 encenação.	 Tal	 como	 em	 outras	 obras	 de	 Martinelli	

escritas	 neste	 contexto	 não	 conseguimos	 ter	 a	 certeza	 se	 esta	 dimensão	 plástica	 do	

espetáculo	 existiu	 de	 facto	 ou	 se	 foram	 apenas	 imagens	 literárias	 transmitidas	 no	

libreto	para	cativar	a	imaginação	da	audiência,	 já	que	no	frontispício	do	mesmo	está	

referido	da	cantarsi	e	não	há	referências	a	cenógrafo	ou	figurinista	na	equipa	artística.		

A	 abertura	 tripartida	 cabe	 dentro	 dos	 parâmetros	 convencionais	 já	 observados	 de	

opera	 séria	 italiana.	 Em	 relação	 à	 produção	 de	 JSC	 a	 dimensão	 da	 totalidade	 da	

abertura	 é	 significativamente	maior133		 e	 a	 escrita	 para	 o	 trio	 de	madeiras	 formado	

por	dois	oboés	e	fagote	é	bastante	mais	solística	e	inclui	longas	passagens	só	com	os	

três	instrumentos.	A	estrutura	do	primeiro	andamento	resume-se	seguinte	tabela:	

Tabela	35,		resumo	da	análise	do	primeiro	andamento	da	abertura	de	Teseo	

célula	

temática	

a	 b	 a	 c	 d	 e	 f	 e	 g	 h	 i	 a	 b	 a	 c	 d	 a+b	 g	 f	 j	

compassos	 1-51	 52-76	 77-141	 142-

150	

secção	 A	 B	 A	 coda	

função	

harmónica	

I	

	

I-

V	

V	 *	 I	 ii	 I	 vi-

III	

*	pequena	secção	de	modulação		

Trata-se	portanto	de	uma	estrutura	em	binário	"arredondado"134,	com	uma	pequena	

coda	a	partir	do	compasso	142	que	modula	para	dó	menor	que	será	a	tonalidade	de	

																																																								
132 idem p. 19 :“Nell istesso istante, che Medea s’invola, cangiasi la deliziosa Scena in un cupo 
orrore”, p. 21: “Parte (Egle) circondata dalle Furie”, e ”In un istante si cangia la Scena tenebrosa 
in un ameno fito di verdura” 

133 em média esta abertura é 20% maior que as de JSC , cuja abertura de Nettuno ed Egle 
(1785) é a única que excede esta em termos de dimensão. 

134 tradução do inglês de "rounded binary form" que na prática consiste num "ABA'" 
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segundo	 andamento.	 O	 carácter	 é	 nobre	 e	 heroico	 e	 contrasta	 com	 o	 segundo	

andamento	 patético	 e	 melancólico,	 cujas	 longas	 passagens	 em	 oitavas	 entre	 os	

violinos	 são	 relativamente	 pouco	 usuais	 nas	 do	 seu	 contemporâneo	 e	 são	 em	 geral	

mais	 comuns	 em	 repertório	 orquestral	 da	 segunda	 metade	 do	 século.	 O	 terceiro	

andamento	tem	o	espectável	carácter	de	dança	e	uma	estrutura	que	se	pode	resumir	

num	grande	“rondó”	com	três	repetições	do	refrão	seguidas	das	respectivas	estrofes.	

Em	 geral	 há	 uma	maior	 exploração	 dos	 recursos	 instrumentais	 e	 complexidade	 de	

escrita	do	que	nas	secções	instrumentais	de	JSC.	

Das	nove	árias	 a	 solo,	 duas	 têm	apenas	uma	estrofe	 e	 funcionam	como	cavatina.	As	

restantes	 terminam	 sempre	 na	 primeira	 estrofe	 e	 quase	 sempre	 incluem	 todos	 os	

elementos	do	da	capo	 em	 cinco	partes,	 se	 bem	que	 sempre	 compostos	por	 extenso.	

Não	há	portanto	nenhuma	ária	da	capo	ou	dal	segno	com	sinal	de	repetição.		

Personagem	 Título	 Estrutura	 Descrição	

Medea	 Bella	speme	ah	pur	tu	sei	 RArAAr	 cavatina	

Egeo	 Sperai	di	tanti	affani	 RAARBRAAR	
da	capo	de	cinco	
partes	com	todos	os	
elementos	

Teseo	 Ah	pietá	ti	desti	in	seno	 ArARBrARaR	 idem,	falta	apenas	
parte	do	último	A	

Medea	 Dal	furor	dall’odio	acesa	 RAARBRAAR	
da	capo	de	cinco	
partes	com	todos	os	
elementos	

Creonte	 Vorrei	risponderti	 AArBrAAR	
da	capo	de	cinco	
partes	com	todos	os	
elementos	

Egle	 Qual	torbida	face	 RArBrAaR	 	

Teseo	 Aure	tacite	e	Leggiere	 RAraR	 cavatina	

Teseo	 Aure	tacite	e	Leggiere	 arar	 continuação	da	ária	
anterior	

Teseo	 Spietato	mi	chiami	 rAarBrAaR	
da	capo	com	
repetição	parcial	de	
cada	um	dos	A	

Medea	 Dalla	speme	dall'amore	 RArAARBbrArAAR	
da	capo	de	com	6	
repetições	do	A	no	
total	

	
O	que	se	pode	desde	já	identificar	como	diferente	neste	aspecto	é	a	falta	de	exploração	

de	novas	estruturas	mais	distantes	do	da	capo	de	5	partes,	já	que	nesta	altura,	na	obra	
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de	JSC	podemos	encontrar	vários	exemplos	de	arias	com	a	estrutura	de	rondó	de	dois	

tempos	e	bipartida	simples.	

A	dimensão	das	árias	de	duas	estrofes	não	é	muito	diferente	das	congéneres	de	 JSC	

conforme	se	pode	verificar	no	Gráfico	5.	

	

	
Gráfico	8,	dimensão	das	árias	de	duas	estrofes	

Analisando	 mais	 ao	 pormenor	 a	 primeira	 grande	 ária	 de	Medea,	 encontramos	 um	

mapa	harmónico	relativamente	parecido	a	árias	semelhantes	de	JSC,	com	três	regiões	

harmónicas	 principais.	 Além	 da	 Tónica	 e	 da	 Dominante	 do	 primeiro	 A,	 desta	 vez	 a	

parte	B	gravita	para	a	relativa	menor	e	respectiva	Dominante.	O	único	elemento	que	

falta	do	da	capo	mais	antigo	e	convencional	é	a	mudança	de	tempo	e	compasso	para	a	

parte	 B	 e	 que	 podemos	 encontrar	 quase	 sempre	 nas	 primeiras	 obras	 de	 JSC	 deste	

período.		
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Tabela	36,	análise	da	ária	de	Medea	“Dal	furor	dall’odio	acesa”	

“Dal furor dall’odio acesa” (ária de Medea) 
Jerónimo Francisco de Lima (Teseo - 1782) 

P-La 48-II-6, fl 83 – 104v 
Tonalidade principal: Fá M 

Tempo inicial: Allegro Spiritoso 
Instrumentação: cordas, 2tp, 2ob, 2cor 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

R 

Allegro Spiritoso 

I 1-25 

a1 I 26-38 

r I-V 39-41 

a2 V 42-66 

a1 V 67-70 

a2 V 71-78 

R V-III 79-84 

B 

b1 III 85-94 

r III-V7-I 95-99 

b2 V-vi-III 100-111 

r III-iv-I 112-115 

A 

a1 I 116-128 

r I 129-131 

a2 vi-V-I 132-157 

a1 I 158-164 

a2 I 165-180 

R I 181-188 
 

R A A R B A A R 

1	 26	 67	 79	 85	 116	 158	 181	

 
Nota: Medea acaba de tentar seduzir Teseo, mas este responde-lhe que 
o seu verdadeiro amor é por Egle. Após ele sair de cena ela revela os 
seus sentimentos de fúria e ciúme que sente pelo casal. 

Dal furor, all’odio acesa 
cerco stragi, e sangue bramo 

a1 

Tutte ormai le Furie io chiamo 
Il mio amore a vendicar 

a2 

Giacché in odio mi son resa 
E de’Numi, e de’viventi, 

b1 

Vuo’sconvolger gli elementi, 
L’ordin tutto io vuo’cangiar 

b2 

	
	

O	tema	vocal	não	é	particularmente	melódico	e	é	caracterizado	por	um	salto	de	uma	

oitava	e	meia	na	frase	inicial	,	mesmo	antes	da	palavra	“sangue”.	Quase	toda	a	primeira	
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apresentação	 do	 A	 se	 faz	 com	 uma	 nota	 por	 sílaba.	 Os	melismas	 vocais	 surgem	 na	

palavra	“vendicar”,	mas	apesar	de	extensos	(13	compassos	da	no	primeira	A	e	11	no	

segundo)	 não	 aparentam	 ter	 como	 objectivo	 o	 exibicionismo	 técnico,	 sendo	 pouco	

mais	do	que	colcheias	quase	sempre	por	graus	conjuntos.	Giovanni	Ripa,	a	usual	prima	

dona	da	equipa	artística	destas	produções	e	que	teve	este	papel	a	seu	cargo,	também	

não	 teve	 atribuídos	 por	 JSC	 passagens	 do	 maior	 virtuosismo	 vocal.	 Mesmo	 assim,	

eram	geralmente	mais	elaboradas	do	que	neste	caso.	

	
Excerto	102,	Teseo	(1782)	Lima/Martinelli,	P-La		48-II-6,	fl.	78v,	início	do	acompanhado	de	Medea	onde	se	
pode	identificar	o	material	temático	utilizado	também	na	introdução	da	ária,	.		

	
Excerto	103,idem,	fl.		83	início	da	ária	“Dal	furor	ti	desti	in	seno”	de	Medea	onde	se	pode	identificar	o	tema	
já	apresentado	no	acompanhado	anterior.	
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O	 material	 temático	 da	 introdução	 instrumental	 da	 ária	 é	 já	 apresentado	 no	

acompanhado	que	o	antecede	e	é	utilizado	com	bastante	frequência	ao	longo	de	toda	a	

ária	e	mesmo	mais	tarde	na	obra	conforme	vamos	verificar.	O	que	é	digno	de	nota	é	a	

importância	que	Lima	dá	às	 intervenções	 instrumentais.	De	 facto	nesta	 cena,	Medea	

acaba	 de	 tentar	 seduzir	Teseo.	 Este	 declara-lhe	 repetidamente	 que	 o	 seu	 amor	 por	

Egle	é	constante	e	por	isso	os	avanços	da	feiticeira	são	inúteis.	Antes	de	sair	ele	canta	

a	ária	“Ah,	pietá	ti	desti	in	seno”	onde	se	declara	definitivamente	refém	do	seu	coração	

constante.	 O	 final	 da	 ária	 inclui	 um	último	 ritornelo	 instrumental	 de	 11	 compassos,	

onde	dramaturgicamente	será	o	momento	que	o	herói	sai	de	cena.	De	seguida	começa	

a	introdução	instrumental	do	acompanhado	de	Medea,	com	6	compassos	de	material	

temático	da	ária,	momento	em	que	ela	deverá	assumir	a	sua	pose	de	vingança.	Quando	

já	não	há	duvidas	de	que	ela	está	 furiosa	e	decidida	a	 fazer	de	Egle	 	a	vítima	da	sua	

vingança,	eis	que	começa	a	ária	com	26	compassos	de	introdução	instrumental,	quase	

todos	com	o	material	 temático	 já	 conhecido.	Em	termos	de	acção	dramática	é	difícil	

imaginar	o	que	fará	o	personagem	nesta	última	longa	intervenção	instrumental,	já	que	

em	termos	de	estado	de	espírito	e	imagem	emocional	não	há	nada	de	novo,	o	que	em	

termos	de	coerência	dramatúrgica	não	me	parece	muito	feliz.	Em	geral,	nas	serenatas	

de	 JSC,	 quando	 há	 introdução	 instrumental	 no	 acompanhado	 a	 ária	 que	 se	 segue	

começa	logo	de	início	com	a	voz.		

É	 interessante	 ainda	 referir	 que	 na	 outra	 ária	 de	Medea,	 “Dalla	 speme,	 dall’amore”,	

igualmente	uma	"aria	di	vendetta",	há	vários	elementos	temáticos	que	são	retomados	

e	a	própria	instrumentação	e	tonalidade	são	equivalentes	à	primeira	ária.	A	feiticeira	

acaba	 de	 ver	 o	 seu	 primeiro	 plano	 de	 vingança	 frustrado	 da	 pior	 forma,	 pois	 é	 a	

própria	constança	e	sinceridade	dos	corações	de	Teseo	e	Egle	que	comprometem	o	seu	

plano	ao	ponto	de	ela	própria	ter	dúvidas	das	suas	intenções.	No	entanto,	após	o	casal	

sair	 de	 cena	 rejubilante,	 Medea	 a	 sós	 regressa	 ao	 registo	 de	 vingança,	 desta	 vez	

decidida	a	fazer	de	Teseo	a	sua	próxima	vítima.	Isto	acontece	no	acompanhado	“Medea	

che	pensi?”135.	Desta	vez	há	uma	evolução	emocional	ao	 longo	do	acompanhado	que	

justificam	 a	 falta	 de	 correspondência	 temática	 dentro	 da	 cena.	 A	 introdução	

instrumental	desta	ária	quase	repete	a	redundância	da	anterior,	não	fosse	o	caso	desta	

vez	 ser	 significativamente	 mais	 curta	 (10	 compassos)	 e	 incluir	 material	 temático	

																																																								
135 P-la 48-II-7, fl. 63-75 
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ainda	 não	 exposto	 no	 acompanhado,	 bem	 como	 o	 solo	 de	 trompa	 altamente	

virtuosístico	e	de	carácter	bélico	e	quase	assustador,	que	reflecte	a	fúria	redobrada	do	

personagem.	As	duas	correspondências	 temáticas	claras	com	a	ária	anterior,	se	bem	

que	 ligeiramente	 adaptadas	 são	 a	 célula	 temática	 dos	 violinos	 na	 introdução	

instrumental	e	o	início	do	tema	vocal,	conforme	se	pode	verificar	nos	excertos	3	a	5.	

	
Excerto	104,	idem,	P-La	48-II-7,	fl.	75v,	início	da	última	ária	de	Medea	onde	está	assinalado	a	citação	
temática	da	ária	anterior	e	se	pode	identificar	a	instrumentação	e	tonalidade	correspondentes	

 

	
Excerto	105,	idem,	P-La	48-II-6,	fl.	83v,	detalhe	do	início	la	linha	vocal	da	primeira	grande	ária	de	Medea	

	
Excerto	106,	idem,	P-La	48-II-7,	fl.	76v,	detalhe	do	início	da	linha	vocal	da	última	ária	de	Medea,	onde	se	
pode	verificar	a	utilização	de	um	tema	vocal	com	material	temático	da	primeira	ária.	
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Apesar	 destas	 semelhanças,	 em	 geral	 toda	 a	 obra	 oferece	 um	 leque	 bastante	

abrangente	e	variado	de	carácter	nas	árias.	Destaca-se	a	primeira	ária	de	Teseo	 que	

inclui	uma	 longa	secção	em	dó	menor	num	carácter	bastante	sentimental	e	com	um	

potencial	expressivo	muito	 interessante,	ou	a	ária	de	Creonte	que	se	pode	classificar	

de	 parlante	 e	 cujas	 pausas	 e	 interrupções	 da	 linha	 vocal	 estão	 retoricamente	 bem	

pensadas	em	relação	ao	drama.	

	

Gráfico	6,	comparação	de	percentagens	dos	vários	tipos	de	números	musicais	entre	Teseo	a	as	obras	de	
JSC.	

Em	termos	de	quantidades	relativas	entre	árias,	números	de	conjunto,	recitativos	seco	

e	 acompanhados	 Teseo	 destaca-se	 nestes	 últimos	 conforme	 se	 pode	 verificar	 no	

gráfico	 2.	 Isto	 é	 significativo	 principalmente	 de	 considerarmos	 que	 os	 20%	

contabilizados	nesta	obra	de	Lima	estão	acima	de	qualquer	obra	de	JSC.	Já	a	diferença	

encontrada	nas	árias	está	mais	relacionada	com	o	facto	de	não	existir	nenhum	número	

de	conjunto	além	do	pequeno	coro	final.	Esta	diferença	é	também	digna	de	nota	já	que	

em	termos	do	espetáculo	em	geral	tem	uma	forte	influência.	Em	comparação,	apenas	

em	 uma	 das	 obras	 de	 JSC,	 Seleuco	 (1781),	 não	 encontramos	 nenhum	 número	 de	

conjunto	além	do	coro	final.	

Ao	 tentar	 aplicar	 a	 tabela	 de	 coerência	 harmónica,	 elaborada	 no	 Capítulo	 6.6,	 e	

observando	desta	forma	o	encadeamento	entre	os	vários	números	musicais,	chegamos	

ao	 valor	 de	 1,86.	 Este	 valor,	 apesar	 de	 bastante	 acima	 da	 média	 das	 obras	 não	
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encenadas	 de	 JSC	 (1,07)	 ainda	 se	 pode	 enquadrar	 dentro	 deste	 género,	 pois	 está	

abaixo	dos	valores	obtidos	nas	obras	encenadas.	Deve-se	provavelmente	também	ao	

facto	deste	espetáculo	ter	sido	pensado	para	ser	apresentado	todo	de	seguida	e	sem	

números	 de	 dança	 e	 pantominas	 a	 interromper.	 Esta	 diferença	 pode	 também	 ser	

explicada	 não	 pela	 total	 falta	 de	 relação	 harmónica	 entre	 números,	 mas	 pela	

insistência	nas	modulações	para	o	III	e	VI	graus	e	quase	inexistência	de	recitativos	que	

começam	e	terminam	na	Tónica	dos	números	adjacentes.		

Esta	 observação	 acaba	 por	 evidenciar	 que	 esta	 obra	 de	 Lima	 está	 em	 linha	 com	 as	

obras	 contemporâneas	 de	 JSC	 na	 medida	 em	 que	 abandona	 por	 completo	 o	

convencional	 da	 capo	 com	 repetição	 marcada	 e	 dá	 um	 peso	 aos	 recitativas	

acompanhados	muito	 acima	 das	 convenções	 de	 "opera	 seria"	 mais	 antigos.	 Onde	 à	

partida	 JSC	 se	 pode	 considerar	mais	 avançado	 nesta	 comparação	 é	 na	 utilização	 ou	

experimentação	de	novas	estruturas	nas	árias	de	duas	estrofes,	que	nesta	altura	era	já	

bastante	comum	na	sua	obra,	e	num	maior	cuidado	pela	fluidez	dramatúrgica	quer	nas	

relações	 harmónicas	 entre	 números,	 quer	 na	 abstenção	 de	 grandes	 intervenções	

instrumentais.	Acaba	por	ser	aqui	que	Lima	se	distingue	ao	apresentar	uma	abertura	

instrumental	invulgarmente	importante	e	extensa	e	ao	incluir	ao	longo	de	toda	a	obra	

extensos	e	exigentes	solos	instrumentais,	nomeadamente	para	os	sopros.	
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5.3 Ester	de	António	Leal	Moreira	
	

Este	 oratório	 foi	 recentemente	 transcrito	 por	 Nicholas	 McNair	 que	 produziu	 um	

espetáculo	com	encenação	de	Luca	Aprea	no	contexto	do	Estúdio	de	Ópera	da	ESML	e	

que	gentilmente	me	facultou	a	partitura	moderna	e	respectivo	manuscrito.	

Trata-se	 de	mais	 uma	 obra	 dedicada	 ao	 príncipe	 do	 Brasil.	 Desta	 vez	 a	 relação	 do	

dedicatário	não	é	de	todo	tão	explícita	como	em	Teseo,	mas	conforme	já	foi	abordado	

no	Capítulo	4.1	com	um	significado	político	que	se	adivinha	muito	forte	e	bastante	a	

propósito	do	príncipe	D.	José.	O	poema,	mais	uma	vez	de	Martinelli,	é	baseado		numa	

passagem	do	antigo	testamento	e	o	libreto	inclui	várias	notas	de	rodapé	em	latim	e	um	

longo	e	detalhado	argomento,	referido	como	sendo	baseado	nos	capítulos	IV	a	VIII	do	

“livro	de	Ester”.		

A	 razão	 pela	 qual	 não	 existe	 licenza	 neste	 texto	 estará	 relacionada	 com	 o	 facto	 de	

versar	sobre	um	texto	de	temática	religiosa	dado	que	 isso	também	se	pode	verificar	

em	outros	obras	do	género,	como	Il	ritorno	di	Tobia,	ou	Salome.	Em	geral,	portanto,	as	

oratórias	não	tinham	 licenza.	Não	existem	desta	vez	divisão	em	cenas	nem	indicação	

específicas	 de	 encenação,	 se	 bem	 que	 o	 enredo	 tem	 implícitos	 vários	 momentos	

dramáticos	que	incluem	acção	concreta,	como	o	desmaio	de	Ester	diante	do	seu	rei	ou	

a	 recusa	de	Mardocheo	 em	se	prostrar	perante	Aman.	A	história	 contada	é	bastante	

complexa	e	 isso	 reflecte-se	na	extensão	do	 texto	e	no	número	de	páginas	do	 libreto	

que	 é	 significativamente	 acima	 do	 comum,	 com	 45	 páginas	 quando	 a	média	 destes	

dramas	 não	 encenados	 está	 entre	 as	 30-35.	 O	 que	 também	 é	 particular	 neste	

repertório	é	a	inclusão	de	um	coro	que	representa	o	provo	Judeu,	para	além	do	coro	

de	solistas	final.		

A	forma	como	Moreira	resolve	este	longo	exigente	libreto,	que	inclui	coros	a	intercalar	

a	 acção,	 um	 drama	 complexo	 e	 intenso	 além	 10	 árias	 de	 duas	 estrofes	 demonstra	

sensibilidade	 dramatúrgica,	 flexibilidade	 em	 termos	 de	 técnicas	 de	 composição,	

talento	e	inteligência.	Se	olharmos	à	partida	para	o	tamanho	das	árias	de	duas	estrofes	

verificamos	 desde	 já	 diferenças	 fundamentais	 com	 os	 seus	 contemporâneos	 aqui	

considerados,	 tendo	 Ester	 uma	 média	 de	 dimensão	 destes	 números	 musicais	 que	

corresponde	a	quase	metade	dos	textos	musicais	até	aqui	observados.	
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Gráfico	9,	dimensão	das	árias	de	duas	estrofes	e	Ester	

	

Personagem	 Título	 Estrutura	 Descrição	
Mardocheo	 In	te	confida	 rAARBR	 forma	binária	
Aman	 Della	virtude	amico	 RABrABr	 forma	binária	

Assuero	 Quali	affetti	in	un	istante	 rAArBrB(A+B)R	 rondo	de	2	tempos	

Ester	 Dal	Eterno	Seren	 ABAr	 da	capo	simplificado	

Mardocheo	 Ah	gelar	mi	sento	 ARBAr	 da	capo	simplificado	

Aman	 Odio	del	giorno	 ArBABr	 forma	binária	

Harbona	 Nella	sorte	piú	serena	 ArBAAr	 da	capo	de	5	partes	sem	
o	segundo	A	

Mardocheo	 Fra	tanti	severi	molesti	 ABrArBr	 forma	binária	
Assuero	 Perfido,	Ah	qual	furore	 ABrABR	 forma	binária	

Ester	 Di	Gioja,	e	di	contento	 AARBrAAR	 da	capo	de	5	partes	
composto	por	extenso	

Tabela	37,	resumo	das	árias	de	Ester	

A	observar	as	respectivas	estruturas	verifica-se	que	a	maioria	das	árias,	ou	6	em	10,	

terminam	na	segunda	estrofe.	Das	4	que	se	 terminam	no	A,	apenas	a	última	contem	

claramente	 as	 cinco	 partes	 do	 da	 capo	 convencional.	 Mesmo	 assim	 todas	 estas	

estruturas	estão	condensadas	de	uma	forma	minimalista	em	vários	sentidos	quando	

comparadas	 com	 o	 restante	 repertório	 aqui	 considerado.	 Para	 começar,	 a	 maior	

introdução	 instrumental	 aqui	 identificada,	 na	 ária	 “Della	 virtude	 amico”,	 com	 6	

compassos	 de	 duração.	 Tanto	 JSC	 como	 Lima	 têm	 várias	 árias	 com	 introduções	 de	

mais	 de	 25	 compassos	 aqui	 consideradas.	 Em	 geral	 as	 estrofes	 são	 quase	 sempre	
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apresentadas	de	seguida	e	com	muito	menos	repetições	de	palavras.	Mesmo	assim	e	

apesar	de	menos	 frequentemente,	 encontramos	 também	secções	de	 coloraturas	nos	

momentos	expectáveis,	como	é	o	caso	da	última	ária	de	Ester.	

Nesta	 obra	 de	 Moreira	 não	 foi	 possível	 identificar	 correspondência	 temática	 clara	

entre	os	vários	números	e	mesmo	dentro	das	mesmas	cenas.	O	único	a	apontar	e	que	é	

bastante	óbvio	é	o	caso	dos	três	coros	iniciais	em	que	a	figuração	em	estilo	de	baixo	de	

Alberti	dos	 fagotes	e	toda	a	restante	escrita	para	os	 instrumentos	é	correspondente,	

assim	 como	 o	 andamento	 e	 carácter.	 No	 entanto,	 neste	 caso	 eu	 não	 consideraria	

correspondência	 temática,	mas	 antes	 um	 número	 de	 conjunto	 grande	 interrompido	

por	alguns	pequenos	recitativos.	

A	primeira	ária	de	Assuero	 surge	num	dos	momentos	chave	do	drama	que	é	quando	

Ester	 aborda	 o	 seu	 soberano	 e	 consorte	 sem	 ser	 convidada,	 correndo	 risco	 de	 vida	

pelo	consequente	delito	que	 isso	significa.	Após	uma	primeira	reacção	de	desagrado	

por	parte	do	rei,	a	princesa	desmaia,	tal	é	o	estado	de	sobressalto	que	a	situação	lhe	

provoca.	Vendo-a	nestes	preparos	Assuero	não	hesita	em	lhe	demonstrar	o	seu	amor,	

disponibilizando-lhe	o	reino	se	ela	assim	o	desejar136.	A	cena	culmina	com	a	ária	do	

monarca,	 interpretado	 pelo	 primo	 huomo	 das	 produções	 da	 corte,	 Carlo	 Reyna.	

Observando	 um	 pouco	 mais	 de	 perto	 esta	 primeira	 ária	 de	 Assuero	 sobressaem	

características	claras	de	um	rondó		de	dois	tempos,	mais	precisas	neste	caso	particular	

que	as	dos	exemplos	deste	tipo	identificados	em	JSC,	no	sentido	em	que,	desta	vez	há	

apenas	uma	mudança	de	andamento	e	a	secção	A	não	volta	a	ser	repetida.	Um	outro	

elemento	 importante	 é	 que	 há	 três	 grandes	 regiões	 harmónicas	 e	 não	 apenas	 uma	

secção	 na	 Dominante	 que	 repete	mais	 tarde	 na	 Tónica.	 A	 partir	 do	 compasso	 45	 e	

coincidindo	com	o	início	da	secção	rápida	a	peça	modula	a	ré	menor	e	depois	de	uma	

marcha	harmónica	 chega	 a	 uma	pequena	 secção	 em	dó	menor	 antes	de	 regressar	 à	

Tónica.		

A	 instrumentação	 reflecte	 o	 carácter	 amoroso	 dos	 sentimentos	 que	 o	 personagem	

pretende	 transmitir	 através	 das	 flautas	 e	 fagotes	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 o	 respectivo	

estatuto	 real	 ao	 incluir	 também	 as	 trombe	 lunghe.	 A	 mais	 longa	 intervenção	 só	

																																																								
136 “Che teco ancor divida il Regno mio, La parte a te maggior ceder vogl’io” p. 22, 
MARTINELLI, G. (1786). Ester, Oratorio sacro da cantarsi. Stamperia Reale, Lisboa 
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instrumental	 surge	no	 final	da	ária	e	 tem	7	compassos	de	extensão,	ou	seja	é	muito	

curta	em	relação	ao	que	era	comum	nas	obras	dramáticas	dos	seus	pares.		

	

“Qualli affettin in un istante” (ária de Assuero) 
António Leal Moreira (Ester - 1786) 

P-La 48-II-18/19 
Tonalidade principal: Dó M 

Tempo inicial: Cantabile 
Instrumentação: cordas, 2trav, 2fag, 2trombeL 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

a1 

Cantabile 

I 1-15 

r I 15-18 

a2 I-V 19-30 

a1 V 31-36 

a2 V 37-44 

B 

r 

Allegro 

ii 45-47 

b1 ii 48-52 

b2 II-v-I-IV-ii 53-65 

r i 66-68 

b1 i-V 69-77 

b2 I 78-85 

a1+a2 I 86-91 

b2 I 92-105 

r I 106-110 
 

A A r B r B stretto r 

1	 19	 45	 48	 66	 69	 86	 106	

 
Nota: Ester acaba de desmaiar ao se aperceber do desagrado do seu rei 
em ela se fazer presente sem ser solicitada. Ele ao vê-la nesses 
preparos acaba por se lhe declarar o seu amor e se mostrar disponível 
por lhe pôr o reino nas mãos. Nesta ária ele descreve os vários 
sentimentos distintos pelo qual toda a situação lhe provocou. 

Quali affetti in un istante 
Sento accrescermi nel seno 

a1 

Ah risplende in quel sembiante 
La bellezza, e l’onestá. 

a2 

Quando ancor, sdegnati i Dei 
Mi rendessero mendico; 

b1 

In quel core io troverei 
La mia gran felicitá 

b2 

	

Esta	 “pequena”	 ária	 contém	 duas	 importantes	 secções	 de	 coloratura	 na	 secção	

Cantabile	 que	 surgem	 após	 um	 primeiro	 tema	 vocal	 que	 inclui	 melismas	 algo	
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elaborados	e	sofisticados.	Aliado	ao	contraste	de	carácter	para	a	parte	B,	este	número	

musical	 consegue	 explorar	 as	 capacidades	 do	 cantor	 solista	 num	 leque	 bastante	

variado	e	abrangente,	desde	a	expressividade	do	primeiro	tema	vocal	passando	pelo	

virtuosismo	das	coloraturas	do	final	do	A	para	concluir	num	carácter	mais	urgente	e	

dramático	 do	 Alllegro	 da	 parte	 B.	 Tudo	 isto	 num	 formato	 bastante	 compacto	 e	

consequentemente	eficaz	e	directo.	

	

	

Gráfico	10,	comparação	de	percentagens	dos	vários	tipos	de	números	musicais	entre	Ester,	Teseo	a	as	
obras	de	JSC.	

Onde	Ester	 se	distingue	ao	 considerar	as	percentagens	dos	vários	 tipos	de	números	

musicais	é	principalmente	na	diferença	entre	os	recitativos	seco	e	as	árias.	No	caso	da	

obra	 de	 Moreira	 chega	 a	 haver	 mais	 recitativos	 seco	 do	 que	 árias,	 o	 que	 só	 é	

comparável	a	Everardo	(1782)	de	JSC	e	está	claramente	longe	da	norma.	Isto	acontece	

em	grande	parte	devido	à	complexidade	do	enredo.	Mesmo	assim	se	compararmos	a	

extensão	 do	 libreto	 e	 dos	 respectivos	 textos	 musicais,	 verificamos	 que	 Moreira	

continua	a	conseguir	ser	bastante	mais	expedito	e	económico,	pois	as	45	páginas	de	

Ester	correspondem	a	231	sistemas	de	recitativo	seco	em	600	no	total,	contra	as	38	de	

Everardo	 que	 levam	 JSC	 a	 compor	727	 linhas	musicais,	 266	das	 quais	 em	 recitativo	

seco.		
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O	início	da	obra	também	é	digno	de	nota.	Logo	à	partida	o	libretista	especifica137	que	a	

primeira	cena	começa	com	Mardocheo	no	meio	do	povo	de	Israel	que	em	coro	exprime	

a	sua	fé.	Após	a	breve	abertura	instrumental,	ou	“Introduzione”	como	está	identificada	

no	texto	musical,	inicia-se	um	Largo	em	ternário,	um	carácter	e	andamento	expectável	

de	um	andamento	intermédio	de	uma	abertura,	mas	que	na	verdade	é	o	coro	do	povo	

judeu	 que	 entra	 	 em	 vozes	 alternadas	 a	 partir	 do	 5º	 compasso.	 Na	 partitura	 está	

especificado	que	são	as	vozes	dos	vários	solistas	que	representam	o	povo	judeu.	Um	

longo	 recitativo	 acompanhado	 de	 Mardocheo	 intercala	 o	 coro,	 todos	 lamentando	

profundamente	a	ameaça	que	paira	sobre	o	povo	hebreu.	O	coro	ainda	intervém	mais	

uma	vez	depois	da	notícia	trazida	por	Athach	antes	de	deixar	Mardocheo	na	sua	cena	a	

sós,	com	o	respectivo	acompanhado	e	ária.	

Esta	 grande	 primeira	 cena	 partilha	 semelhanças	 com	 uma	 obra	 de	 vanguarda	 de	

quase	duas	décadas	antes,	pois	em	Fetonte	(1769)138	de	Jommelli	e	Verazzi	a	abertura	

instrumental	 também	 é	 interrompida	 por	 um	 coro	 de	 carácter	 religioso,	 desta	 vez	

adoradores	do	deus	Sol,	 em	alternância	 com	os	 solos	de	uma	das	 suas	 sacerdotisas,	

Climene.	Não	sendo	razoável	presumir	uma	influência	directa	neste	caso,	não	deixa	de	

ser	notável	a	utilização	deste	começo	tão	teatral	na	obra	de	Moreira.	No	contexto	das	

restantes	obras	produzidas	na	 corte	 é	 justo	especular	que	a	 audácia	 e	 sensibilidade	

deste	tipo	de	escrita	viesse	a	fundamentar	a	reputação	que	veio	mais	tarde	a	levar	o	

compositor	a	ser	o	primeiro	director	do	novo	Teatro	S.	Carlos.	

É	também	interessante	referir	que	Moreira,	apesar	de	discípulo	e	aluno	de	JSC,	veio	a	

compor	 também	 pequenas	 obras	 de	 carácter	 cómico139	com	 texto	 em	 português	

realizadas	no	Teatro	de	S.	Carlos.		

	

																																																								
137 “Mardocheo in mezzo d’un popolo d’Israeliti, che esprimono i loro voti con il 
seguente”, p. 9 ibid. 

138 1769 foi o ano em que foi produzido em Lisboa. Fetonte foi originalmente realizado em 
1768 em Ludwigsburg. 

139 Ricardo Bernardes aborda e analisa esta faceta do compositor na sua dissertação: 
Bernardes, R. (2012). The Musical Farc ̧a “A Saloia Namorada” (1793) by Anto ́nio Leal Moreira 
and Domingos Caldas Barbosa in the Context of late Eighteeth-Century Opera in Portugal 
(Dissertação de Doutoramento), Austin, Texas 



	 186	

5.4 L’Isola	Disabitata	de	David	Perez	
	
Este	 “Componimento	 Drammatico	 da	 rappresentarsi”	 em	 um	 acto	 foi	 recentemente	

realizado	pela	orquestra	Divino	Sospiro	sob	a	direcção	de	Massimo	Mazzeo	no	Palácio	

Nacional	de	Queluz,	 tendo	a	partitura	sido	transcrita	por	Iskrena	Yordanova.	Apesar	

de	 significativamente	 deslocada	 no	 tempo	 em	 relação	 às	 obras	 aqui	 em	 estudo	 não	

deixa	 de	 ser	 interessante	 considerá-la,	 já	 que	 foi	 originalmente	 apresentada	 no	

território	de	D.	Pedro	 III	 e	outras	obras	dramáticas	deste	mesmo	compositor	 foram	

ainda	utilizadas	no	reinado	de	D.	Maria	I	e	especificamente	dedicadas	à	soberana140.	O	

libreto	 refere	 que	 a	 obra	 incluiu	 representação	 (“da	 rappresentarsi”),	 mas	 não	 há	

referências	 a	 maquinistas,	 bailarinos,	 cenógrafos	 ou	 figurinistas.	 Embora	 sem	 citar	

fontes	documentais,	Matos	Sequeira	esclarece	que	o	teatro	de	Queluz	consistia	numa	

construção	efémera141	que	se	armava	em	diferentes	espaços	do	palácio	conforme	as	

ocasiões.	Este	costume	iniciou-se	em	1761	e	em	relação	a	1767,	o	ano	da	estreia	desta	

obra,	o	autor	 faz	uma	descrição	muito	viva	e	precisa	do	que	consistiu	esta	armação,	

desta	vez	realizada	fora	de	portas:	

(…)para	as	grandes	festas	realizadas	em	Queluz	no	dia	de	S.	João	(de	1767),	
armou-se	no	Parque	esse	ou	outro	teatro,	com	damascos	e	nobrezas	azuis	e	
encarnadas.	Mateus	Vicente	de	Oliveira	escolheu	para	montar	êsse	pavilhão	
consagrado	a	Melpomene	e	a	Terpsicore,	um	local	perto	do	“Jôgo	dos	
Cavalinhos”	e	o	armador	João	Pedro	Alexandrino,	consumiu	todo	o	seu	bom	
gosto	em	arma-lo	com	a	cores	reais.	Os	seus	quatro	camarotes	adornados	de	
placas	e	figuras	alegóricas	de	pasta	doirada,	a	sua	tribuna	coroada	por	duas	
figuras	de	meninos	e	por	palmas	cruzadas,	tudo	doirado,	os	cortinados	e	
sanefas	dos	dôze	vãos,	a	boca	de	cena,	o	tecto	forrado	de	damascos	com	
apanhados	e	borlas	donde	se	suspendiam	três	lustres	para	velas,	tudo	estava	a	
primôr.	Exteriormente	o	pavilhão	era	forrado	de	panos	encebados	para	
proteger	a	sala	de	qualquer	chuvada	intempestiva.”...“	Finda	ela	(a	ópera),	o	
teatro	desmanchava-se.	Vinham	os	carpinteiros	da	Ribeira	das	Naus,	e	o	palco,	

																																																								
140  A primeira serenata dedicada a D. Maria I no seu reinado foi La pace fra la virtú e la 
bellezza (1777) e no ano seguinte uma obra “da rappresentarsi” no teatro de Queluz, Il 
Ritorno di Ulisse (1778), ambas compostas por David Perez 

141 Gallasch Hall corrobora esta evidência e apresenta planos arquitetónicos da realização 
destas armações efémeras especificamente no período 1761-1769, assim como refere a 
existência de registos das despesas com a respectiva mão de obra, HALL, A. G. (2012). A 
cenografia e a ópera em portugal no século XVIII: os teatros régios: 1750-1793 (Dissertação de 
Doutoramento), Universidade de Évora, Évora, p. 197-202 
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os	damascos,	os	lustres,	os	panos	encenados,	tribunas	e	camarotes,	
arrecadavam-se.142	

 

Pouco	 comum	 neste	 libreto	 é	 a	 não	 existência	 de	 licenza	 	 no	 final,	 ou	 sequer	 da	

menção	do	dedicatário.	Originalmente	apresentado	em	Aranjuez	em	1753	com	música	

de	 Giuseppe	 Bonno	 e	 na	 presença	 de	 Fernando	 VI	 e	Maria	 Bárbara	 de	 Bragança,	 o	

drama	de	Metastasio	versa	sobre	o	salvamento	de		duas	donzelas	perdidas	numa	ilha	

deserta.	A	mais	velha	delas	julga	ter	sido	ali	abandonada	pelo	marido	e	por	isso	cultiva	

um	ódio	 ao	homens	em	geral	 e	o	 incute	na	 irmã	mais	nova	e	 inocente.	O	 libreto	de	

Queluz	 inclui	 descrições	 pormenorizadas	 das	 “aparencias”,	 ou	 seja	 dos	 cenários,	 e	

pequenas	indicações	de	acção	dramática.	

Perez	demonstra	à	partida	alguma	ambição	de	teatralidade,	pois	logo	após	a	abertura	

a	 cena	 começa	 com	 o	 acompanhado	 de	 Costanza	 no	 momento	 em	 que	 ela	 tenta	

terminar	com	rudes	ferramentas	a	inscrição	que	pretende	deixar	para	a	posteridade	e	

que	 acusa	 Gernando	 de	 a	 ter	 abandonado.	 Só	 após	 um	 recitativo	 seco	 e	 outro	

acompanhado	é	que	surge	a	primeira	ária	da	obra.		

	

Gráfico	11,	comparação	de	percentagens	dos	vários	tipos	de	números	musicais	entre	L’Isola	Disabitata	a	as	
obras	de	JSC.	
																																																								
142 SEQUEIRA, G. M. (1933). Teatro de outros tempos: elementos para a história do teatro 
português. Olissiponense, Lisboa, p. 319 
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Ao	 observar	 o	 gráfico	 5,	 é	 notável	 a	 semelhança	 de	 proporção	 dos	 vários	 tipos	 de	

números	musicais	entre	esta	obra	e	a	média	das	de	JSC.	O	único	que	se	pode	apontar	é	

que,	 em	 geral,	 quando	 JSC	 põe	 em	 música	 números	 de	 conjunto	 dá-lhes	 mais	 de	

importância	 em	 termos	 de	 dimensão.	Não	 será	 demais	 portanto	 considerar	 que	 em	

termos	 proporcionais,	 a	 escrita	 de	 JSC	 é	 bastante	 influenciada	 pela	 de	 Perez,	 pelo	

menos	a	partir	desta	observação.	

	
Gráfico	12,	dimensão	das	árias	de	duas	estrofes	de	L’Isola	Disabitata	

Personagem	 Título	 Estrutura	 Descrição	
Costanza	 Se	non	piange	un	infelice	 ARARBAR	 dal	segno	
Gernando	 Fra	tanti	affani	miei	 RAARBAR	 idem	
Enrico		 Benché	di	senso	privo	 RAARARBAR	 idem	
Silvia		 Fra	un	dolce	delito	 RArARBRAR	 idem	
Gernando		 Non	turbar	 RARARBAR	 idem	
Enrico	 Lungi	da	te	per	poco	 RArARBAR	 idem	
Silvia		 Non	so	dir	se	pena	sia	 RArARBRAR	 idem	
Costanza		 Ah	che	in	van	per	me	pietoso	 RArARBAR	 idem	
Tabela	38,	resumo	das	árias	de	L’Isola	Disabitata	

As	médias	da	dimensão	das	árias	também	estão	bastante	dentro	da	norma	de	JSC.	O	

que	se	nota	de	mais	distinto	neste	campo	é	a	convenção	da	ária	dal	segno	que	no	caso	

de	 L’Isola	 Disabitata	 é	 a	 regra	 absoluta.	 Como	 já	 foi	 observado,	 JSC	 tem	 ainda	

exemplos	 deste	 tipo,	mas	 cedo	 começa	 a	 diversificar	 bastante	 as	 estruturas	 que	 se	

podem	identificar	no	seu	legado.	No	caso	de	L’Isola	Disabitata	a	única	variação	que	se	

pode	à	partida	apontar	é	o	número	de	vezes	que	repete	a	primeira	estrofe	antes	de	ir	

para	o	B,	já	que	a	repetição	dal	segno	resulta	sempre	em	apenas	uma	repetição	do	A.	
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Na	maior	parte	dos	casos	isto	faz	com	que	passe	a	haver	uma	redução	do	da	capo	de	5	

partes	para	4.			

Uma	observação	mais	detalhada	da	segunda	ária	de	Silvia	revela	a	solução	encontrada	

a	nível	mapa	harmónico	e	que	neste	caso	resulta	numa	secção	na	Dominante	bastante	

mais	reduzida	que	num	da	capo	completo.		

“Non so dir se pena sia” (ária de Silvia) 
David Perez (L’Isola Disabitata - 1767) 

P-La 45-V-33,  
Tonalidade principal: Fá M 

Tempo inicial: Andante e con molto affetto 
Instrumentação: cordas, 2ob, 2cor 

Secção parte andamento tonalidade compassos 

A 

R 

Andante con molto affetto 3/4 

I 1-17 

a1 I 18-24 

a2 I-II(V) 25-41 

a2 III-vi-II-V 42-47 

r V 48-50 

a1 V 51-56 

a1 I 57-63 

a2 I-IV-VII-iii-II-I-IV-I 64-80 
 

a1+a2 I 81-98 
 

r I 99-103 

B 
b1 

Allegro 4/4 
I 104-111 

b2 I-IV-II-v 112-120 

 r Andante con molto affetto 3/4 V 121-124 (volta ao 51) 

 

R A r A r B r A r 

1	 18	 48	 51	 99	 104	 121	 122	 160	

 
Nota: Silvia acaba de conhecer Enrico e após um primeiro susto e 
reacção de suplicar por misericórdia os dois apaixonam-se. Este é o 
momento é que ela fica a sós tentar interpretar o que sente. 

Non so dir, se pena sia 
Quel, ch’io provo, o sia contento; 

a1 

Ma se pena è quel, ch’io sento, 
Oh che amabile penar! 

a2 

E’un penar, che mi consola; 
Che m’invola ogni’altro affetto; 

b1 

Che mi desta un nuovo in petto 
Ma soave palpitar. 

b2 
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Esta	ária	surge	pouco	após	esta	inocente	donzela	ter	pela	primeira	vez	conhecido	um	

rapaz,	Enrico,	 e	 por	 ele	 ter	 ficado	 enamorada.	 Em	 termos	de	 amplitude	 e	 variedade	

rítmica,	o	tema	vocal	é	bastante	sofisticado.	Em	toda	a	partitura	Perez	é	generoso	em	

adjectivos	 e	 instruções	 e	 esta	 ária	 não	 é	 excepção,	 pois	 logo	 na	 indicação	 de	

andamento	 especifica	 “Andante,	 e	 con	 molto	 affetto”.	 A	 linha	 vocal	 tem	 ainda	

dedicadas	 indicações	 de	 “portando	 la	 voce”	 no	 compasso	 64,	 “altro	modo”	 no	 66	 e	

“affettuoso	 espresso”	 no	 85.	 O	 “altro	 modo”	 surge	 numa	 mudança	 harmónica	

significativa,	 sendo	 uma	 clara	 instrução	 de	 interpretação	 expressiva	 consequente	

desta.	

Apesar	 de	 um	 teatro	 improvisado	 no	meio	 dos	 jardins	 de	Queluz	 ser	 esteticamente	

apelativo,	em	termos	práticos	não	é	fácil	imaginar	que	tenha	tido	dimensão	suficiente	

para	 incluir	 um	 palco	 que	 possibilitasse	 bailados	 no	 espetáculo,	 mas	 esta	 é	 uma	

especulação	 difícil	 de	 provar	 com	 os	 dados	 de	 momento	 disponíveis.	 Certo	 é	 que,	

aplicando	 a	 escala	 de	 classificação	 do	 encadeamento	 harmónico	 entre	 os	 vários	

números	musicais,	 o	valor	de	2,4	a	que	 se	 chega	é	bastante	elevado	e	 indiciador	da	

existência	de	outros	elementos	no	espetáculo	a	intercalar	algumas	das	cenas.	

A	 técnica	 de	 expor	 elementos	 temáticos	 no	 recitativo	 acompanhado	 que	 depois	 são	

citados	 na	 ária	 correspondente	 não	 é	 identificável	 nesta	 obra,	 tão	 pouco	 a	

correspondência	temática	entre	os	vários	números	em	geral.	

Não	esquecendo	tratar-se	de	um	compositor	de	uma	geração	claramente	anterior,	esta	

observação	 leva-me	 a	 colocar	 a	 escrita	 de	 Perez	 num	 ponto	 intermédio	 entre	 o	

espectável	 da	 "opera	 seria"	 italiana	 e	 a	 escrita	 JSC.	 Nomeadamente,	 esta	 obra	

apresenta	 um	 número	 de	 recitativos	 acompanhados	 significativamente	 elevado	 e	

equivalente	aos	do	seu	sucessor.	As	estruturas	das	árias	no	entanto	são	bastante	mais	

previsíveis	 neste	 caso	 e	 os	 recursos	 programáticos	 dos	 recitativos	 acompanhados	

parecem	à	partida	mais	bem	sucedidos	e	desenvolvidos	na	escrita	de	JSC,	se	bem	que	

este	último	é	um	aspecto	mais	difícil	de	concretizar	de	uma	forma	mensurável.	
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6 A música para a troca das princesas 
	

Uma	 das	 principais	 obras	 de	 JSC	 realizadas	 ao	 serviço	 de	 D.	 Maria	 I	 foi	 a	 “Favola	

pastorale	 per	 música”,	 Nettuno	 ed	 Egle	 (1785).	 O	 que	 inicialmente	 me	 chamou	 a	

atenção	 para	 esta	 obra	 é	 o	 facto	 de	 tanto	 Brito	 como	 Santos	 Luíz143 	a	 terem	

classificado	 como	 ópera,	 quando	 em	 termos	 formais	 podem-se	 identificar	 várias	

características	da	definição	académica	de	serenata.	Em	particular	refiro-me	à	divisão	

em	 duas	 partes,	 ao	 texto	 profano,	 ao	 facto	 de	 ter	 sido	 composta	 para	 um	 evento	

específico	e	à	existência	de	uma	 licenza	no	 final.	O	evento	em	particular	 foi	o	duplo	

consórcio	 das	 casa	 de	 Bragança	 e	 Bourbon	 de	 1785	 e	 tendo	 sido	 amplamente	

festejado	de	várias	 formas	 	 e	um	pouco	por	 todo	o	país	 incluiu	ainda	outras	quatro	

obras	de	 teatro	musical.	As	 fontes	existentes	classificam	duas	delas	no	 libreto	como	

serenata	e	as	outras	duas	como	“dramma	per	musica”,	conforme	se	pode	verificar	na	

tabela	39.	

Tabela	39,	lista	das	obras	identificadas	como	tendo	sido	dedicadas	à	dupla	boda	de	1785	

Título	 Compositor	 Libretista	 Menção	no	libreto	

Nettuno,	ed	Egle	 João	de	Sousa	Carvalho	 anónimo	(Gaetano	
Sertor)	

Favola	pastorale	
per	música	da	
rappresentarsi	

L’imenei	di	Delfo	 António	Leal	Moreira	 Gaetano	Martinelli	 Serenata	

Le	Nozze	d’Ercole	ed	
Ebe	

Jerónimo	Francisco	de	
Lima	 Anónimo	

Dramma	per	
musica,	Cantata	a	5	
voci	

Il	Parnaso	 Fancesco	Pitichio	 Anónimo	
Serenata	da	
cantarsi	

Il	Ritorno	d’Astrea	in	
Terra	 Giuseppe	Palomino	 Anónimo	

Dramma	per	
musica	

	

O	objectivo	deste	subcapítulo	é	 realizar	uma	caracterização	destas	obras	e	com	 isso	

gerar	informação	e	conhecimento	sobre	este	repertório	que	nos	permita	esclarecer	a	

distinção	 entre	 serenata	 e	 ópera	 no	 período	 em	 questão.	 As	 fontes	 primárias	

utilizadas	são	os	textos	musicais	existentes	na	biblioteca	do	Palacio	Nacional	da	Ajuda	

																																																								
143 BRITO, M. C. d. (1989). Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge 
University Press, Cambridge  

LUIZ, C. S. (1999). João de Sousa Carvalho: catálogo comentado das obras existentes nos principais 
arquivos e bibliotecas de Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 
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e	Palácio	Real	de	Madrid,	os	respectivos	libretos	e	o	arquivo	da	casa	real	depositado	

na	torre	do	Tombo.	Foi	realizada	uma	sinopse	de	cada	um	dos	libretos	e	uma	análise	

das	estruturas	identificadas	nos	textos	musicais.	

Como	se	vai	perceber	mais	adiante,	a	contextualização	política	é	também	importante	

para	 compreender	 a	 função	 e	 razão	 de	 ser	 dos	 festejos	 que	 incluíram	 estas	 obras.	

Nesse	 sentido	é	 importante	adiantar	que	D.	Maria	 I,	 zelosa	pela	paz	e	boas	 relações	

externas,	encontrou	um	ambiente	algo	tenso	com	Espanha	no	momento	em	que	subiu	

ao	 trono	 em	 1777,	 devido	 ao	 confronto	 militar	 que	 decorria	 no	 Brasil,	 talvez	 por	

inércia	 do	 próprio	 Marquês	 de	 Pombal	 que	 tardava	 em	 enviar	 ordens	 para	 o	

resolver144.	Esta	e	outras	fontes	de	diferendos	externos	com	Espanha,	com	o	Vaticano	

e	 com	 outros	 países	 foram	 sendo	 resolvidas	 ao	 ponto	 de	 em	1784	 estar	 já	 em	 fase	

avançada	 de	 negociação	 a	 dupla	 boda	 que	 aqui	 abordamos,	 retomando	 assim	 uma	

tradição	 ancestral	 destas	 duas	 famílias,	 recuperada	 por	 D.João	 V	 na	 dupla	 boda	 de	

1729145	e	interrompida	por	D.	José	I.	

Realiza-se	 então	 entre	 Março	 e	 Abril	 de	 1785,	 por	 procuração	 dos	 embaixadores	

respectivos,	os	casamentos	de	dois	dos	filhos	de	D.	Maria	e	D.	Pedro:	D.	João	,	futuro	D.	

João	VI	com	Carlota	Joaquina,	neta	de	Carlos	III	e	de	D.	Mariana	Vitória	Josefa	com	o	

infante	D.	Gabriel	de	Bourbon	e	Saxe,	filho	do	então	soberano	espanhol.	

As	 obras	 consideradas	 neste	 estudo	 foram	 realizadas	 nas	 residências	 oficiais	 dos	

principais	 actores	 deste	 contracto	 ibérico,	 nomeadamente	 nas	 casas	 dos	

embaixadores	de	Portugal	e	Espanha,	Conde	de	Fernan	Nuñes	em	Lisboa	e	o	Marquês	

de	Louriçal	em	Madrid,	além	do	palácio	e	teatro	da	Ajuda,	afectos	à	casa	de	Bragança.	

																																																								
144 RAMOS, L. d. O. (2010). D, Maria I 1734-1816. Temas e Debates, Lisboa p. 152 

145 em 1729 celebraram-se as bodas de das infantas Bárbara de Bragança e Mariana Vitória 
de Bourbon, respectivamente filhas de D. João V de Portugal e de Filipe V de Espanha, 
destinadas a consorciarem-se com os herdeiros dos reinos vizinhos: o Príncipe das 
Astúrias, Fernando de Bourbon e o Príncipe do Brasil, D. José de Bragança. As 
manisfestações artísticas e outros detalhes destes festejos estão referidas no artigo de 
António Filipe PimentelPIMENTEL, A. F., (2010) EL "INTERCAMBIO DE LAS 
PRINCESAS": ARTE Y POLÍTICA EN LAS FIESTAS DE LA BODA ENTRE FERNANDO 
DE BORBÓN Y BÁRBARA DE BRAGANZA in Quintana. Revista de Estudos do Departamento 
de Historia da Arte, p.49-73 
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6.1 Os	libretos	
	
Apenas	para	a	música	de	Leal	Moreira	existe	um	texto	assinado	por	Martinelli,	o	então	

poeta	da	corte.	Todos	os	restantes	contêm	a	menção	de	um	"Poeta	Romano",	de	um	

"Veneto	 incognito	autore"	ou	simplesmente	não	dizem	nada	em	relação	ao	autor	do	

texto.	Recentemente	Nicholas	McNair,	chamou-me	a	atenção	para	o	facto	de	Nettuno	

ed	Egle	ser	da	autoria	de	Gaetano	Sertor	e	ter	sido	estreado	em	1783	com	música	de	

António	Pio.	É	notável	aqui	que	este	autor	seja	de	um	dos	reformistas	de	vanguarda	

do	género,	apontado	por	McClymonds	como	um	dos	discípulos	de	Matia	 	Verazzi146.	

Dos	restantes	 textos	anónimos	aqui	observados	até	ao	momento	não	surgiram	mais	

evidências	de	autoria.	

Nos	 libretos	 em	 que	 encontramos	 referência	 a	 datas	 e	 locais	 mais	 precisos	 da	

apresentação	das	obras,	 tendo	 Il	Parnaso	 sido	a	única	obra	 realizada	em	Madrid,	na	

casa	do	Marquês	de	Louriçal,	o	então	embaixador	português	em	Espanha,	Nettuno	ed	

Egle	e	L'Imenei	di	Delfo	realizados	no	teatro	e	palácio	da	Ajuda	e	as	restantes	obras	no	

palácio	de	D.	Fernan	Nuñes,	o	embaixador	espanhol	em	Lisboa.	

Em	 termos	 de	 enredo	 encontramos	 algo	 extremamente	 simples	 em	 Il	 Parnaso	 de	

Pittichio,	cujo	drama	se	resume	a	uma	discussão	entre	duas	das	musas	de	Apolo	que	

procuram	a	melhor	 forma	de	 louvar	 este	 evento	 real.	 Trata-se	 de	 uma	 “contesa	 dei	

Dei”147,	típica	de	outras	obras	laudatórias.		

Il	ritorno	di	Astrea	 de	Palomino	 conta	uma	história	 ligeiramente	mais	 complexa,	 em	

que	Astrea	 acaba	por	 ser	 convencida	por	Giove	 ,	Mercurio	 ,	 um	Genio	Lusitano	e	um	

Genio	Ibero	a	voltar	ao	mundo	dos	mortais	e	com	ela	trazer	de	volta	a	idade	dourada,	

convencida	 com	o	 argumento	que	a	 excelência	dos	 actuais	 soberanos	da	 Iberia	 está	

garantida	 para	 a	 eternidade	 com	 os	 laços	 matrimoniais	 que	 agora	 se	 celebram.	 A	

																																																								
146 STROHM, R. (1995). Sinfonia and drama in early eighteenth-century opera seria. In T. 
Bauman & M. P. McClymonds (Eds.), in Opera and the Enlightenment (p. 91- 118). 
Cambridge: Cambridge University Press., p. 119 

147 segundo Kuhl a competição de deuses para louvar alguém importante é uma das 
técnicas literárias atribuída a Metastasio: KUHL, P. M. (1998). Os Libretos de Gaetano 
Martinelli e a Ópera de Corte em Portugal (1769 - 1795) (Dissertação de Doutoramento), 
Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 34 
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gazeta	 de	 Lisboa	 deixa-nos	 uma	 pequena	 crítica	 a	 este	 evento,	 invulgarmente	

detalhada	para	a	época:	

“depois	se	distribuírão	por	todos	os	convidados	exemplares	do	Dramma	
alegórico,	composto	em	Roma,	para	esta	função,	intitulado:	A	volta	d’Astrea	á	
terra.	a	Musica,	composta	por	D.	José	Palomino	de	Nação	Hespanhola,	Musico	
de	rebeca	da	Camara	de	S.M.F.,	mereceo	os	maiores	elogios,	e	he	digna	
d’especial	menção,	tanto	pela	sua	conformidade	com	a	letra,	como	pelo	gosto,	
novidade	e	harmonia	do	instrumental,	(que	parecia	ser	do	famoso	Jomelli).”148	

	

A	outra	obra	realizada	na	residência	deste	embaixador,	Le	nozze	d'Ercole	de	Jerónimo	

Francisco	de	Lima	começa	com	uma	discussão	entre	Giunone	e	Giove	sobre	a	vinda	de	

Ercole	 para	 o	 Olimpo,	 onde	 assistimos	 às	 suas	 diferenças	 conjugais	 relativas	 a	 este	

filho	bastardo	do	Deus	supremo	e	são	relatados	episódios	da	 intriga	de	Giunone	que	

levou	à	sua	morte.	Quando	finalmente	o	herói	dos	heróis	chega	ao	Olimpo	Amore	traz	

Ebe,	 a	 filha	 de	 Giunone	 para	 conhecer	 o	 recém	 chegado	 ente	 divino.	 Giunone	 fica	

inicialmente	zangada	e	relutante	a	um	hipotético	nó,	mas	rapidamente	é	convencida	

pelos	 argumentos	 de	 Amore	 e	 Giove	 e	 pelo	 trato	 respeitoso	 com	 que	 Ercole	 se	 lhe	

dirige.	 O	 jovem	 casal	 declara-se	 um	 ao	 outro	 e	 o	 seu	 “himeneu”	 torna-se	 iminente.	

Toda	a	2ª	parte	da	obra	é	dedicada	a	varias	formas	de	louvar	os	casamentos	reais	de	

Bourbon	e	Bragança.	Primeiro	Ercole	pede	favor	a	seu	pai	pelo	soberano	D.	Carlos	III	e	

o	seu	povo	ibérico.	Giunone	intercede	em	favor	de	D.	Maria	I.	A	pedido	de	Giove,	Amore	

promete	 interceder	por	estes	dois	 reinos	 inspirando	os	 filhos	de	Maria	e	Carlos	nas	

suas	 uniões	 nupciais.	 Ebe	 promete	 interceder	 pela	 longa	 juventude	 e	 beleza	 dos	

noivos,	Giunone	pela	paz	dos	seus	povos	e	Ercole	pela	gloria	na	conquista	dos	reinos	

dos	 infiéis	 da	 Africa	 e	 da	 Asia.	 Giove	 realça	 a	 unidade	 celeste	 que	 existe	 em	 favor	

destes	povos	assim	privilegiados	e	os	deuses	cantam	em	coro.	Existem	referências	à	

idade	dourada	que	se	vive	com	a	soberania	de	tão	excelsos	monarcas.	

L'Imenei	 di	 Delfo	 conta	 a	 história	 de	 como	 o	 herói	 Belerofonte,	 quando	 esperava	 a	

chegada	de	sua	noiva	às	portas	do	templo	de	Delfo,	soube	pela	sacerdotiza	Tebade	da	

boda	 também	 iminente	da	sua	 irmã	Aspasia	 e	da	presença	de	seu	pai,	Glauco.	A	 sua	

reacção	 eufórica	 e	 precipitada	 a	 esta	 notícia	 causam	 um	mal	 entendido	 com	 a	 sua	

noiva	Laodice,	que	chega	a	pensar	que	ele	a	trocou	por	outra	sem	saber	que	se	trata	da	

																																																								
148 Gazeta de Lisboa, Junho de 1785  
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sua	 irmã	 já	 comprometida.	 Assistimos	 às	 despedidas	 paternais	 da	 noiva,	 aos	

momentos	 que	 antecedem	 a	 cerimónia	 e	 somos	 testemunhas	 das	 lágrimas	 de	

felicidade	 de	 Glauco	 quando	 assistimos	 ao	 desenlaçar	 do	 mal	 entendido	 e	 todos	

chegam	felizes	ao	final.	Tebade	anuncia	então	também	a	dupla	boda	de	heróis	ibéricos,	

prevê	a	chegada	de	todos	os	 festejantes	acompanhados	de	génios	 Ibéricos	e	Lusos	e	

compara	os	príncipes	noivos	a	deuses.	Todos	cantam	em	seu	louvor	no	final.		

O	enredo	mais	complexo	encontra-se	em	Nettuno	ed	Egle	que	conta	a	história	de	como	

Nettuno	se	disfarçou	de	estrangeiro	para	poder	conquistar	Egle,	que	pela	sua	condição	

de	 sacerdotisa	 de	Diana	 está	 impedida	 de	 casar.	Nettuno,	 sob	 o	 disfarce	 de	Aminta,	

arrisca-se	assim	a	uma	dura	lei	que	diz	que	os	estrangeiros	ali	chegados	deverão	ser	

sacrificados	em	oferta	a	esta	deusa	por	no	passado	um	deles	ter	raptado	uma	das	suas	

seguidoras	 sagradas.	 Várias	 peripécias	 levam	 este	 casal	 ao	 altar,	 mas	 para	 ambos	

serem	sacrificados	a	esta	Deusa,	Nettuno	pela	sua	condição	de	estrangeiro	e	Egle	por	

ter	 tornado	 público	 o	 seu	 amor	 proibido.	 Quando	 estão	 prestes	 a	 ser	 executados,	 o	

deus	dos	mares	revela	finalmente	a	sua	identidade,	transporta	subitamente	todos	os	

personagens	para	o	seu	reino,	perdoa	aos	que	o	traíram	e	condenaram	e	realiza-se	o	

casamento.	É	então	que	surge	Proteo	que	se	alegra	pela	presença	dos	noivos	 lusos	e	

ibéricos	e	proclama-lhes	longa	vida	e	felicidade.			

A	peça	realizada	em	Madrid	é	a	única	cuja	edição	do	libreto	é	bilingue.	As	duas	obras	

realizadas	na	Ajuda	são	as	únicas	divididas	por	cenas	e	em	que	há	notas	de	rodapé	que	

evidenciam	 acção	 e	 movimento	 cénicos,	 com	 menções	 do	 tipo	 "in	 atto	 di	 partire",	

"Partono	i	seguaci	di	Nettuno	insieme	col	carro".	Existem	também	notas	descrevendo	

as	cenas	e	os	locais	de	acção	como	"Vasta	Campagna	Strada,	che	conduce	ai	Soborghi	

della	Città	di	Delfo"	ou	"Orrida	Grotesca	con	simulacro	della	Dea".		

A	 única	 obra	 que	 contém	 no	 libreto	 os	 nomes	 de	 toda	 uma	 equipa	 artística	 multi	

disciplinar	é	Nettuno	ed	Egle,	com	referência	a	bailados	por	Pedro	Colonna,	cenários	

por	 Giacomo	 Azzolini	 e	 figurinos	 de	 Paolo	 Solenghi.	 Tendo	 sido	 a	 obra	 de	 maior	

dimensão	 e	meios	 é	 única	 cujo	 texto	 aparentemente	 não	 foi	 escrito	 expressamente	

para	 o	 evento	 e	 onde	 foi	 simplesmente	 acrescentada	 uma	 licenza	 no	 final.	 Nas	

restantes	 obras	 as	 referências	 aos	 soberanos	 e	 príncipes	 envolvidos	 na	 dupla	 boda	

acontecem	 já	 ao	 longo	 da	 obra,	 o	 que	 implica	 que	 não	 são	 um	 acrescento	 feito	 à	
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posteriori.	 Por	 outro	 lado	 a	 correspondência	 com	 a	 dupla	 boda	 é	 muito	 óbvia	 em	

l'Imenei	di	Delfo,	em	que	há	dois	heróis	que	também	se	casam.	Já	em	le	Nozze	d'Ercole,	

apesar	 de	 ser	 apenas	 um	 herói	 a	 casar-se,	 as	 dedicatórias	 de	 cada	 um	 dos	 Deuses	

preenchem	praticamente	metade	 da	 obra.	 Em	 Il	 ritorno	di	Astrea	 as	 referências	 aos	

soberanos	 ibéricos	 começa	 quase	 desde	 o	 início	 e	 são	 esgrimidos	 poderosos	 e	

complexos	argumentos	sobre	a	sua	excelência	ao	longo	de	toda	a	obra.	Finalmente	Il	

Parnaso	é	a	que	tem	uma	história	menor	e	menos	lógica	e	em	que	não	existe	relação	

aparente	dos	dedicatários	com	os	personagens,	mas	que	ao	mesmo	tempo	não	deixa	

de	ser	um	texto	feito	á	medida.	

Os	 textos	 são	 um	 veículo	 da	 afirmação	 do	 poder	 absolutista	 de	 cada	 uma	 das	

monarquias	 de	 uma	 forma	 directa	 e	 clara	 ao	 colocar	 na	 voz	 dos	 deuses	 do	 olimpo	

várias	 formas	de	elogio	aos	soberanos,	 favor	e	previsão	de	 tempos	dourados	a	 cada	

um	 dos	 reinos.	 Citando	 Paulo	 Kuhl149,	 “a	 opera	 era	 sem	 rodeios	 utilizada	 como	 um	

elogio	ao	poder	Real,	sem	grandes	pretensões	revolucionárias”.	

A	 nível	 de	 mensagens	 sub-ententidas,	 além	 das	 correspondências	 óbvias	 dos	

casamentos	 reais,	 há	 uma	possível	 utilização	 do	 personagem	de	Glauco	 no	 texto	 de	

Martinelli	para	retratar	Dona	Maria	I,	D.	Pedro	III	ou	os	dois,	pois	além	de	ser	o	pai	de	

um	casal	de	irmãos	prestes	a	contrair	matrimónio,	é	um	personagem	que	se	emociona	

facilmente	e	 tem	um	discurso	cheio	de	conselhos	paternais	e	moralistas	para	com	a	

sua	 filha	 que	 está	 prestes	 a	 partir.	 É	 fácil	 imaginar	 que	 estes	 recados	 tenham	 sido	

encomenda	 dos	 soberanos	 ao	 poeta	 da	 corte	 tendo	 como	 alvo	 a	 sua	 filha	 Mariana	

Vitória.	 Pode	 ser	 também	 uma	 forma	 subtil	 e	 graciosa	 de	 Martinelli	 retratar	 os	

sentimentos	de	D.	Maria	e	D.	Pedro	e	as	suas	preocupações	naquele	momento	em	que	

a	sua	própria	filha	estava	prestes	a	partir.	

É	 também	 relevante	 a	 referência	 a	 elementos	 comuns	 de	 uns	 libretos	 para	 outros,	

nomeadamente	quando	a	sacerdotiza	Tebade	de	l'Imenei	di	Delfo	faz	uma	previsão	da	

chegada	dos	génios	 "Ibero"	e	 "Lusitano"	a	descer	o	Tejo	 	para	os	 festejos	das	bodas	

reais,	sendo	estes	personagens	de	Il	Parnaso.	Ela	anuncia	também	a	chegada	de	uma	

idade	dourada	para	os	dois	reinos,	que	segundo	a	mitologia	grega	será	marcada	pelo	

																																																								
149 KUHL, P. M. (1998). Os Libretos de Gaetano Martinelli e a Ópera de Corte em Portugal (1769 
- 1795) (Dissertação de Doutoramento), Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 5 
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regresso	 de	 Astrea	 ao	 mundo	 dos	 mortais,	 tema	 central	 de	 il	 Ritorno	 di	 Astrea	 de	

Palomino.	

Tabela	40,	lista	dos	cantores	mencionados	nos	libretos	das	obras	dedicadas	à	troca	das	princesas	de	1785	

Cantores 
mencionados nos 
libretos 

Nettuno, ed Egle 
João de Sousa 

Carvalho 

L’imenei di Delfo 
António Leal Moreira 

Le Nozze d’Ercole ed 
Ebe 

Jerónimo Francisco de 
Lima 

Il Ritorno d'Astrea in 
Terra 

Giuseppe Palomino 

Il Parnaso 
Francesco Piticchio 

Reyna, Carlo Nettuno Bellerofonte    

Gelati, Giovani Egle  Ebe Genio Ibero  

Torriani, Luigi Montano Glauco    

Romanini, Guiseppe Eurilla     

Ripa, Giovanni Tirsi Laodice    

Venturi, Fedele Proteo Aspasia Giunone Astrea  

Puzzi, Tadeo   Giove Giove  

Oliveira, 
Gioachinno 

  Ercole Mercurio  

Ferracuti, Ansano  Fenicio Amore Genio Lusitano  

Marini, Vincenzo  Tebade    

	

Só	 as	 obras	 realizadas	 em	Portugal	 têm	 identificados	 o	 elenco	 de	 cantores.	 Pode-se	

verificar	 que	 existiram	 cantores	 comuns	 às	 quatro	 obras,	 como	 é	 o	 caso	 de	 Fedele	

Venturi	 e	 que,	 para	 as	 obras	 de	 Palomino	 e	 Lima,	 foram	 utilizados	 exactamente	 os	

mesmos	 cantores.	 Verificamos	 também	 que	 o	 "primo	 uomo",	 Carlo	 Reyna,	 apenas	

canta	nas	obras	de	iniciativa	da	família	real	o	que	pode	ser	um	reflexo	da	sua	condição	

de	cantor	principal	da	Real	Câmara.	
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6.2 os	textos	musicais	
	
Tabela	41,	resumo	dos	dados	recolhidos	nos	textos	musicais	das	obras	dedicadas	à	troca	das	princesas	de	
1785	

 Nettuno, ed Egle 
João de Sousa 

Carvalho 

L’imenei di Delfo 
António Leal Moreira 

Le Nozze d’Ercole ed 
Ebe 

Jerónimo Francisco de 
Lima 

Il Ritorno d'Astrea in 
Terra 

Giuseppe Palomino 

Il Parnaso 
Francesco Piticchio 

Autor do Libretto Anonimo Martinelli Anonimo Anonimo Anonimo 
Data de estreia 9 de Junho1785 28 de Março de 1785 13 de Abril de 1785 Junho de 1785 5 de Julho de 1785 
Actos 2 2 2 1 1 
personagens 6 6 5 5 4 
árias solo 12 7 10 8 5 
duetos 1 0 1 0 0 
tercetos 1 0 0 0 0 
quintetos 0 1 0 1 1 
de recitativos 
acompanhados 

9 7 5 4 1 

paginas dos 
manuscritos 

795 540 640 620 225 

duração aproximada 
do texto musical 
(minutos) 

200 120 140 130 60 

Árias com flautas 4 2 3 5 2 
Árias com fagotes 4 1 4 1 4 
arias com “da capo” 
extemporisado 

6 4 6 3 2 

arias sem “da capo” 
(incluindo duetos) 

7 3 4 6 4 

arias com “da capo” 
encurtado 

0 0 0 0 0 

arias com mudança de 
andamento 

8 2 1 3 1 

Menção do nome ou 
ocasião a quem a peça 
é dedicada na folha de 
rosto do manuscrito 

não não Sim sim Não 

Designação na folha de 
rosto da fonte musical 

Musica Musica Serenata Dramma per musica Serenata 

Designação no libreto Favola pastorale per 
musica da rapresentarsi 

Serenata per musica 
(...) da cantarsi 

Dramma per musica 
(...) da cantarsi 

Dramma per musica 
(...) da cantarsi 

Serenata 

Existência de uma 
Licenza 

Sim Sim sim Sim Sim 

Utilização do nome de 
um membro da família 
real no texto cantado. 

Não  Sim (João , Carlotta, 
Maria 1a e Carlos) 

Sim Sim 

Menção do local em 
que foi executado 

"Real teatro 
dell'Ajuda"  

"Real pallazzo 
dell'Ajuda" 

"Palazzo(...) Fernan 
Nuñes" 

"Palazzo(...) Fernan 
Nuñes" 

 "Casa (...) Marquese 
di Louriçal" 

	

Os	textos	musicais	contêm	invariavelmente	os	elementos	chave	das	obras	dramáticas	

deste	 período,	 com	 aberturas	 instrumentais	 tripartidas,	 recitativos	 seco,	 recitativos	

acompanhados,	 árias	 solo,	 números	 de	 conjunto	 e	 coros	 aparentemente	 de	 solistas,	

quase	 sempre	 só	 no	 final	 das	 obras.	 Existe	 uma	 diferença	 muito	 significativa	 em	



	 199	

termos	de	dimensão,	sendo	a	obra	de	Sousa	Carvalho	bastante	mais	extensa	do	que	as	

restantes	e	a	obra	de	Piticchio	a	de	menor	dimensão.	

O	 número	 de	 recitativos	 acompanhados	 é	 significativamente	 maior	 nas	 obras	

apresentadas	 na	 Ajuda.	 É	 também	 aqui	 que	 vamos	 encontrar	 mais	 números	 de	

conjunto,	com	um	dueto	e	um	terceto	na	obra	de	JSC	e	um	quinteto	no	Leal	Moreira.	

Devo	 salientar	 que	 estes	 são	 elementos	 que	 caracterizam	 obras	 musicais	 mais	

trabalhadas	 e	modernas	 para	 a	 época	 e	 que,	 tal	 como	 Jommelli	 se	 queixava	 na	 sua	

correspondência	com	Portugal	uns	anos	antes,	 é	a	parte	mais	 trabalhosa	e	difícil	de	

conseguir	destas	 composições,	o	que	me	 leva	a	especular	que	 tenham	sido	as	obras	

desta	amostra	compostas	com	mais	tempo	e	cuidado.	

Notável	 é	 também	 o	 facto	 de	 simplesmente	 já	 não	 se	 encontrarem	 arias	 da	 capo	

convencionais	 em	 nenhuma	 das	 obras.	 Cerca	 de	metade	 das	 arias	 têm	 um	 da	 capo	

composto	 por	 extenso,	 em	 que	 subsiste	 uma	 parte	 B	 de	 menores	 dimensões	 e	 a	

repetição	de	A	é	feita	por	extenso	e	com	um	percurso	harmónico	diferente	do	inicial	e	

por	 vezes	 com	 coloraturas	 distintas.	 Leal	 Moreira	 é	 o	 único	 que	 usa	 uma	 vez	 a	

terminologia	 de	 cavatina,	 uma	 ária	 em	 que	 o	 personagem	 não	 sai	 de	 cena	 no	 final,	

embora	 haja	 várias	 	 outras	 nas	 outras	 obras	 que	 poderiam	 ter	 também	 esta	

classificação.		

Em	Il	Parnaso	encontramos	uma	instrumentação	pouco	comum	à	real	câmara,	com	a	

presença	de	um	clarinete	em	fá,	dobrado	pelo	oboé	quase	sempre	em	uníssono		numa	

parte	obligato	muito	importante	na	grande	ária	de	Apolo,	a	única	com	um	verdadeiro	

"da	 capo"	 composto	 por	 extenso	 nesta	 obra.	 Esta	 ária	 é	 na	 verdade	 um	 caso	muito	

particular:	 começa	 com	 uma	 grande	 introdução	 instrumental	 com	 uma	 escrita	

bastante	solística	e	virtuosa	para	o	clarinete	em	fá,	oboé,	ou	até	mesmo	os	dois,	já	que	

não	 é	 claro	 que	 devam	 tocar	 em	 simultâneo.	 No	 final	 desta	 ária	 temos	 uma	 rara	

cadência	 escrita	 por	 extenso	 e	 em	 diálogo	 com	 o	 clarinete	 solista,	 desta	 vez	 sem	 o	

oboé	 a	 dobrar	 e	 com	 uma	 escrita	 virtuosa	 e	 apenas	 possível	 no	 clarinete	 devido	 à	

extensão	 utilizada	 naquele	 momento.	 A	 ideia	 que	 fica	 é	 que,	 sabendo	 que	 este	

instrumento	não	existia	em	Lisboa	e	mantendo	a	pretensão	de	esta	obra	ser	também	

realizada	em	terras	 lusas,	o	compositor	deixou	em	aberto	a	opção	de	ser	tocado	por	

um	oboé	solista,	deixando	no	entanto	por	resolver	a	questão	da	cadência.	Apesar	de	
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não	ter	duetos	e	tercetos,	o	coro	final	funciona	como	um	número	de	conjunto	em	que	

há	vários	solos	e	diálogos	entre	os	personagens,	antes	de	todos	chegarem	a	acordo	e	

louvarem	em	coro	os	noivos	reais.	

Digno	de	nota	é	também	o	detalhe	encontrado	na	escrita	dos	ritornelos	instrumentais	

na	obra	de	Palomino,	onde	uma	profusão	de	pequenas	figuras	melódicas	com	grandes	

complexidade		rítmica	se	destaca	do	restante	repertório.	

6.3 O	Arquivo	da	Casa	Real	
	
Após	 reunir	 todas	 despesas	 possíveis	 de	 identificar	 relativas	 à	 actividade	 musical	

afecta	à	corte	em	todo	o	ano	de	1785	nas	caixas	3137	a	3142	do	Arquivo	da	Casa	Real,	

que	 se	 guarda	 na	 Torre	 do	 Tombo,	 torna-se	 evidente	 que	 faltam	 dados	 relativos	 a	

ambas	as	obras	aqui	em	estudo.	Nomeadamente,	não	surgem	registos	das	despesas	da	

obra	 de	 Leal	 Moreira	 nem	 todas	 as	 despesas	 de	 Nettuno	 ed	 Egle	 se	 conseguem	

identificar.	Considerando	que	o	arquivo	consiste	em	caixas	cheias	de	 folhas	soltas	é,	

infelizmente,	possível	e	provável	que	haja	páginas	que	se	perderam	entretanto.	Esta	

lacuna	torna-se	ainda	mais	clara	ao	verificar	que	em	cada	nota	de	despesa	de	Nettuno	

ed	Egle	surge	sempre	o	resumo	de	toda	a	despesa	da	seguinte	forma:	

	
6:409$503 Importou ao todo a Despeza deta Opera, e vay lança nos Mezes seguintes 
 
Abril.... nº31 .... 135$211 
Mayo .... 4 .... 425$285 
Junho ... 35 ...  1:956$100 
Julho .... 42 .... 40$960 
Outtubro .... 12 .... 155$800 
Novembro .... 30 .... 3:600$147 
----------------------------------------------- 
                                 6:409$503 
Nª os Documentos, que formalizás a Primeira Despeza assima, e as mais pertencentes a 
esta Opera, se achás juntos à Conta geral que della se formou com o Titullo de = Opera 
Nettuno de Theatro da Ajuda em 1785 =		

	

Os	detalhes	que	claramente	estão	em	falta	na	recolha	realizada	é	a	despesa	realizada	

no	mês	de	Novembro,	que	se	presume	ter	sido	feita	para	o	aniversário	da	rainha	a	17	

de	Dezembro	 e	 que	 pela	 ordem	de	 valores	 pode	mesmo	 ter	 implicado	mais	 do	 que	

uma	récita.	Mesmo	assim,	sabemos	que	em	Junho,	quando	a	obra	foi	estreada	foi	pago	

o	seguinte:	
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Terceira	Despeza	da	Opera	=	Nettuno	=	do	Theatro	da	Ajuda.	
	
Alugueres	....	302$400	
Copa	....	106$995	
Copistas	....	7$200	
Enfeites	....	27$735	
Ferias	de	Alfaiates	....	153$600	
Ferias	de	Carpinteiros	....	358$820		
Ferias	de	Pintores	....	105$570	
Funileiros	....	29$215	
Impressos	e	Papel	....	20$720	
Livreiro	....	41$885	
Madeiras	....	74$200	
Materiaes	de	Pintor	....	94$930	
Miudezas	....	118$410	
Pregos	....	34$770	
Serralheiro	....	27$735	
Vidraceiro	....	15$360	
Vestiario	....	436$575	
-------------------------------------	
																				1:956$120	

	

Ainda	 relativo	 a	 esta	 apresentação	 há	 referência	 a	 pagamentos	 em	 Setembro	 e	

Outubro	a	um	pintor	e	um	dançarino:	

(Outubro)	Quinta	Despeza	pertencente	a	Opera	=Nettuno=	do	Theatro	da	Ajuda.	
	
Ao	pintor	Jeronimo	Gomes	Teixeira,	pela	Impreitada	das	Vistas	que	fez	para	esta	Opera;	e	de	
certo	de	outras,	de	que	ainda	naó	estava	inteiramente	pago;	e	constáo	da	conta	e	recibo	junto	
....	155$800	
	
(Novembro)	Sexta	Despeza	pertencente	à	Opera	=Nettuno=	do	Theatro	da	Ajuda	
	
Ao	Dançarino	Antonio	Villa,	que	dançou	na	Dança	desta	Opera	....	96$000	

	

Este	pintor	não	vem	mencionado	antes,	mas	o	nome	do	dançarino	Antonio	Villa	surge	

no	libreto	desta	“favola	pastorale”.	

Brito	 (1989)	 faz	 também	 referência	 a	 uma	 despesa	 com	 a	 realização	 de	 um	 nova	

licenza	 para	 a	 obra	 ser	 repetida	 em	 Dezembro	 de	 1785	 no	 aniversário	 da	 rainha,	

assim	 como	 despesas	 relativas	 à	 música	 a	 ser	 utilizada	 nos	 bailados.	 Na	

correspondência	 de	 D.	 Maria	 I	 surge	 também	 uma	 referência	 a	 esta	 nova	 licenza	 e	

respectiva	música	realizadas	por	ocasião	do	seu	aniversário150.	

																																																								
150 Na carta que D. Maria escreve à filha a 23 de Dezembro de 1785, a soberana refere: 
"Aqui, no dia  dos meus anos, houve grande audiência e à noite se repetiu a ópera dos casamentos, 
com licença nova", apud LÁZARO, A. (2014). Como mais fino amor: cartas íntimas da rainha 
dona Maria I para a filha (1785-1787). Chiado Editora, Lisboa, p. 180 
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Não	sabendo	detalhes	das	despesas	de	L’Imenei	di	Delfo	podemos	presumir	que	terá	

significado	uma	despesa	equivalente	às	restantes	serenatas	para	os	aniversários	reais,	

ou	 seja	 à	 volta	 de	 350$000,	 muito	 menos	 que	 os	 6.400$000	 que	 totalizaram	 as	

despesas	de	todas	as	apresentações	de	Nettuno.	

	

6.4 Outras	fontes	
Imagem	11	

	
Em	relação	aos	 festejos	realizados	em	Madrid,	

foi	editado	na	altura	uma	descrição	com	algum	

detalhe	,	a	“NOTÍCIA	DAS	FUNÇÕES(...)”151.	Este	

folheto	impresso	é	mais	uma	forma	pública	de	

representação	 do	 poder	 real.	 Nota-se	 uma	

clara	preocupação	em	demonstrar	a	pompa	e	a	

grandiosidade	 dos	 festejos	 por	 parte	 do	

embaixador,	em	particular	

	na	 decoração	 dos	 seus	 próprios	 aposentos	

onde	 se	 fez	 a	 recepção	 que	 incluiu	 esta	

serenata.	Ao	 longo	do	 texto	 é	 frequentemente	

referida	 a	 figura	 do	 	Marquês	 de	 Louriçal	 e	 o	

seu	 papel	 em	 todo	 o	 processo	 burocrático	 e	

cerimonial	 afecto	 aos	 contractos	 nupciais.	

Estes	 começaram	 por	 uma	 imensa	 comitiva	

que	 saiu	 da	 casa	 do	 embaixador	 pelas	 10	 da	

manhã	para	assistir	à	cerimónia	nupcial	no	palácio	real,	onde	o	próprio	rei	D.	Carlos	

III	assumiu	o	papel	do	infante	D.	João	nos	ritos	nupciais:	

																																																								
151 Em 1785 é impresso em Lisboa na oficina de Domingos Gonçalves a “NOTÍCIA DAS 
FUNÇÕES E FESTAS COM QUE EM MADRID SE CELEBROU O DESPOSÓRIO DA 
SERENÍSSIMA SENHORA INFANTA D. CARLOTA JOAQUINA, NETA DEL REI 
CATÓLICO, FILHA DOS SERENÍSSIMOS PRÍNCIPES DAS ASTÚRIAS, COM O 
SERENÍSSIMO SENHOR INFANTE DE PORTUGAL D. JOÃO, FILHO DOS REIS 
FIDELÍSSIMOS. FIELMENTE TRADUZIDA DO SEU ORIGINAL IMPRESSO EM 
MADRID” 

	

,	planta	das	salas	da	casa	do	embaixador	
português	em	Madrid	publicada	no	libreto	
de	Il	Parnaso	
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(...)chegou	o	Senhor	Patriarcha	acompanhado	dos	referidos	Ministros,	e	
fazendo	a	ElRei,	que	representava	a	Pessoa	do	Senhor	Infante	D.	João,	e	á	
Senhora	Infanta	Dona	Carlota	Joaquina,	as	perguntas	rituaes,	deu	Sua	Alteza	a	
maõ	a	Sua	Magestade,	e	se	celebrou	o	Despozorio,	(pag.13)	

	
Vem	também	descrito	que	:	
	

Aquella	mesma	noite	deu	o	Senhor	Embaixador	huma	magnifica	festa	á	
principal	Nobreza,	Ministros,	e	Corpos	Militares	da	Corte,	convidando	perto	de	
duas	mil	pessoas.	Tinha	disposto	o	interior	da	sua	caza	na	forma	conveniente,	e	
com	particularidade	tinha	feito	construir	no	Jardim	com	entrada	por	ella	hum	
magnifico	Sallaõ	de	baile	de	ordem	corinthya.	

	

Presume-se	que	no	libreto	impresso	de	Il	Parnaso,	o	esquema	que	se	encontra	no	final	

seja	precisamente	deste	salão	de	baile	e	da	 forma	como	ele	 foi	disposto	e	arranjado	

nos	jardins	dos	aposentos	do	embaixador,	conforme	se	pode	verificar	na	Imagem	10.	

O	folheto	descreve	todas	as	medidas	e	proporções	do	salão	de	uma	forma	exaustiva	e	

mesmo	os	28	“pilastres”	que	estariam	dispostos	em	frente	às	colunas	do	salão	de	baile	

correspondem	 precisamente	 ao	 que	 está	 notado	 no	 libreto.	 Não	 é	 absolutamente	

claro,	mas	presume-se	que	este	salão	de	baile	terá	sido	onde	se	fez	também	a	serenata,	

pois	nele	está	explícito	que	na	noite	do	dia	28:	

Comessou	a	funçaõ	por	hum	abundante	refresco:	seguiosse	huma	serenata	
Hespanhola,	cantada	pelos	mais	peritos	Muzicos	de	Madrid.	Depois	huma	
explendissima	ceia,	para	todo	o	concurso,	em	muitas,	e	grandes	mezas,	
distribuidas	em	differentes	sallas,	e	em	outras	mezas	pequenas,	que	se	pozeraõ	
provisionalmente,	e	finalizou	com	o	baile,	que	durou	até	o	dia	seguinte.	a	
mesma	festa,	com	leve	alteraçaõ,	repetio	Sua	Escellencia	no	dia	vinte	nove	de	
noite,	e	em	ambas	pôs	Sua	Escellencia	nas	janelas	da	rua	côros	de	muzica	para	
divertimento	do	Povo.	(pag.	14)	

	
Infelizmente	 toda	 a	 restante	 descrição	 não	 nos	 deixa	 mais	 nenhum	 detalhe	 da	

apresentação	musical.	 A	 sensibilidade	 do	 respectivo	 cronista	 anónimo,	 	 presume-se	

associada	 à	 vontade	 do	 Marquês	 de	 Louriçal,	 versava	 bastante	 mais	 sobre	 a	

arquitectura	 e	 artes	 plásticas.	 De	 facto,	 após	 a	 descrição	 de	 todo	 o	 cerimonial	 e	

festejos,	 o	 final	 do	 documento	 descreve	 com	 extraordinário	 detalhe	 a	 profusão	 de	

ornamentos	que	se	encontravam	ladeando	as	tais	28	“pilastras”	que	rodeavam	o	salão	

de	baile:	
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“Descripçaõ	dos	assuntos	mythologicos	aluzivos	a	este	Despozorio,	que	se	
achaõ	pintados	no	grande	Sallaõ	de	Baile,	e	galaria	onde	o	Senhor	Embaixados	
deu	a	sua	Funçaõ,	e	dos	adornos,	e	illuminaçaõ	della	&c.	
	
A	Entrada	para	este	Sallaõ,	fica	fronteira	á	porta	do	quarto,	em	que	habita	Sua	
Excellencia.	Entrando	nelle,	logo	á	direita	se	vê	hum	grande	quadro	de	onze	pés	
de	alto,	e	seis	e	meio	de	largo,	que	reprezenta	a	Portugal,	sacrificando	as	sinco	
Deidade	aluzivas	ao	Amor”(pag.19)	

	
A	felicidade,	a	paz,	o	amor,	o	himeneu	e	uma	série	de	deuses	do	Olimpo	se	encontram	

representados	 de	 várias	 formas,	 numa	 profusão	 decorativa	 difícil	 de	 imaginar.	 É	

interessante	 reflectir	 que	 este	 tipo	 de	 personagens	 alegóricos	 é	 precisamente	 do	

mesmo	 género	 dos	 que	 também	 tomam	 forma	 nos	 enredos	 das	 obras	 dramáticas	

realizadas	para	o	mesmo	evento.	A	extensa	descrição	termina	declarando:	

que	tudo	concorria	a	acreditar	o	bom	gosto	do	Senhor	Embaixador;	e	a	
habilidade	do	Arquitecto	D.	Pedro	Arnal	(…)	

	
Esta	 festa	 conta	 ainda	 com	 mais	 uma	 importante	 representação.	 Trata-se	 de	 uma	

pintura	 atribuída	 a	 Domenico	Muzzi	 catalogada	 como	 tendo	 sido	 um	dos	 presentes	

enviados	 à	 família	 real	 portuguesa,	 representando	 a	 tal	 “serenata	 Hespañola”	

apresentada	 em	Madrid	 por	 ocasião	 destes	 festejos.	 Conforme	 se	 pode	 verificar	 na	

figura	 2,	 nele	 está	 representado	 um	 barracão	 armado	 num	 jardim,	 onde	 para	 uma	

grande	audiência	toca	uma	orquestra	constituída	por	4	violoncelos,	2	contrabaixos,	1	

cravo,	uma	série	de	violinos	dispostos	em	duas	 linhas,	entre	os	quais	 se	conseguem	

distinguir	 4	 trompas	 e	 alguns	 outros	 instrumentos	 de	 sopro.	 	 À	 frente	 desta	 estão	

sentados	 6	 cantores	 e	 nos	 assentos	 dos	 camarotes	 que	 rodeiam	 a	 armação	

conseguem-se	distingir	 ainda	mais	 alguns	 violinos	 e	 trompas.	A	 instrumentação	 e	 o	

elenco	 vocal	 não	 corresponde	 propriamente	 à	 partitura	 de	 Il	 Parnaso	 que	 conta	

apenas	com	4	vozes	solistas	e	tem	apenas	cordas,	oboés	e	trompas.	Estas	imprecisões	

não	significam	à	partida	que	não	seja	este	o	evento	representado,	ou	sequer	a	própria	

obra	 dramática,	 já	 que	 falta	 também	 realismo	 na	 restante	 pintura.	 O	 que	 pode	 ser	

interessante	 e	 significativo	 do	 ponto	 de	 vista	 musical	 são	 as	 semelhanças	 que	 se	

podem	 encontrar	 da	 disposição	 geral	 da	 orquestra	 com	 outras	 fontes.	 É	 também	

interessante	comparar	esta	construção	efémera	com	a	já	referida	descrição	de	Matos	
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Sequeira152	das	construções	de	teatros	de	verão	realizadas	nos	 jardins	do	palácio	de	

Queluz.	

	

Imagem	12,	representação	de	uma		“serenata	hespañola”,	por	ocasião	da	troca	das	princesas,	
possivelmente	“Il	Parnaso”	de	Pittichio,	Madrid	1785,	obra	atribuída	a	Domenico	Muzzi,	actualmente	na	
colecção	Maria	Keil.	

Tal	 como	 de	Madrid	 vieram	 estas	 descrições	 dos	 festejos	 reais,	 de	 Lisboa	 seguiram	

relatos153	das	 festividades	 realizadas	 pelo	 embaixador	 espanhol,	 o	 conde	 Fernan	

Nuñez.	Na	corte	portuguesa	tiveram	lugar	mais	manifestações	musicais	e	logo	no	dia	

12	de	Abril	é	relatado.	

Al	Anochecer	baxaron	SS	MM	AA	á	la	casa	llamada	de	los	Bichos	en	cuja	
Plaza	havia	un	fuego	artificial	al	q.e	assistió	toda	la	Corte	y	el	cuerpo	
Diplomatico	en	una	tribuna	particular	que	se	le	havia	hecho	á	este	fin.	De	alli	
pasaron	todos	á	Palacio	deonde	se	cantó	una	Serenata	intitulada	L’Imeneo	di	
Delfo	à	que	tambien	concurrio	el	Cuerpo	Diplomatico	en	dos	especies	de	Palcos	
comunicables	entre	si	donde	estaban	sentados,	en	el	Primero	los	embajadores	

																																																								
152 SEQUEIRA, G. M. (1933). Teatro de outros tempos: elementos para a história do teatro 
português. Olissiponense, Lisboa, p. 319 

153 O documento aqui citado é um manuscrito que se conserva na Biblioteca do Palácio 
Nacional da Ajuda com a cota BA - XIII - 18, nº 163, cujo título refere “Relación de las 
Funciones hecas en Lisboa con motivo el Casamºdel seren.mo señor Infante D. Gabriel con 
la Sern.ma S.ra Infanta Dª Mariana Vitoria de Portugal, celebradas en los dias 12, 13 y 14 
de Abril de 1785” 
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de	España	y	Francia	y	en	el	seg.do	los	ministros.	Enfrente	de	lo	delas	Damas	y	
Camaristas	bienque	de	modo	que	ni	unos	ni	otros	podrian	ser	vistos	de	SS.	MM.	
esta	funcion	se	hizo	en	una	pieza	construída	oportunnamente	â	este	fin	en	la	
qual	se	han	colocado	los	dos	espejos	magnificos	que	el	Rey	N.	S.r	regaló	a	la	
Reyna	Madre	en	su	ultimo	Viage	q.e	hizo	a	españa.	

SS.	MM.	y	AA.	estaban	sentados	en	el	frente	de	la	Sala	debaxo	de	un	
Dosel	y	havia	delante	una	balaustrada	que	formaba	como	Palco.	Delante	de	ella	
estaba	el	clave	y	Cantores	sentados,	menos	al	tiémpo	de	Cantar.	La	Orquesta	en	
pie	dividida	en	dos	partes	ãla	drã	y	izqierda,	y	al	pie	dela	sala:	los	espectadores	
en	pié	y	sin	diferencia	alguna	de	Personaes	ni	Claver.	A	lo	Ultimo	dela	Sala	y	
lado	izquierdo	de	ella	havía	un	Biombo,	detrás	del	qual	se	colocaron	el	s.r	d	
Josef	y	el	s.r	d	Antonio	para	poder	assistir	sentados	a	la	funcion	(1)	
	

(1).	El	titulo	de	S.r	es	en	Portugal	el	1o	de	todos	y	se	dá	solam.te	â	los	
que	son	ô	tienen	honores	de	Personas	R.	como	estos	dos	Cavallieros	
hijos	bastardos	del	Señor	Rey	d.	Juan	5o	

(pag.	3-5)	
	
Sabemos	 portanto	 que	 na	 etiqueta	 deste	 espetáculo	 realizado	 na	 corte	 não	 faltou	 a	

divisão	 entre	 homens	 e	 mulheres,	 para	 o	 qual	 havia	 armações	 montadas	 que	 os	

impediam	de	 se	 verem	durante	 o	 espetáculo.	 O	 palco	 propositadamente	 construído	

para	o	efeito	não	era	para	os	artistas,	mas	sim	para	a	própria	família	real.	Diante	deste	

sentavam-se	os	 cantores	que	 se	 levantavam	quando	era	a	 sua	vez	de	 cantar	e	 junto	

dos	 quais	 estava	 o	 cravo	 e	 presumivelmente	 o	 compositor	 e/ou	director	musical.	 A	

orquestra	estava	disposta	em	duas	linhas	por	trás	destes	e	tocava	de	pé.	Não	faltava	

um	lugar	preparado	para	os	“meninos	da	Palhavã”.	É	inevitável	não	relacionar	desde	

já	 esta	 disposição	 da	 orquestra	 em	 duas	 linhas	 por	 detrás	 dos	 cantores	 com	 a	

representação	 acima	 referida	 da	 serenata	 realizada	 em	 Madrid	 dois	 dias	 antes.		

Apesar	de	no	 respectivo	 libreto	estar	 referido	 “dramma	per	musica”,	 o	 cronista	não	

hesitou	também	a	intitular	L’Imenei	di	Delfo	de	serenata.	

Os	 festejos	 continuaram	 na	 casa	 que	 o	 embaixador	 espanhol	 tinha	 alugado	 para	 as	

festividades	e	que	mais	tarde	vem	referido	como	o	“palácio	del	Xocio”,	presumindo-se	

um	palácio	algures	no	Rossio:	

Acabado	el	refresco	se	repartieron	los	libros	de	la	Serenata	intitulada	Le	
nozze	D’Ercole	ed’ebbe	cuia	letra	havia	hecho	hacer	en	Roma	el	S.r	Embajador	
y	la	musica	la	executo	en	10	días	el	Maestro	de	Capilla	Portug.sa	Jeronimo	
Franc.	Lima	y	mereció	à	todos	un	general	aplauso.	

	
A	 falta	de	tempo	para	compor	e	respectivo	recurso	a	compositores	 locais	é	uma	das	

características	 atribuídas	 às	 serenatas	 em	 geral.	 Lima	 não	 teve	 a	 vida	 facilitada	 e	 é	
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com	certeza	o	 tempo	 limitadíssimo	que	ele	 teve	para	compor	a	obra,	conforme	aqui	

está	 referido,	 que	 levam	 Vasco	 Negreiros	 a	 identificar	 erros	 de	 colocação	 de	 texto	

assim	como	a	reutilização	de	números	musicais	de	outras	obras154	nesta	sua	serenata.	

Ao	 contrário	 do	 embaixador	 português,	 neste	 caso	 não	 foi	 realizada	 nenhuma	

armação	exterior:	

Por	la	disposicion	de	la	Casa	y	la	falta	de	tiempo	y	proporción	para	executar	un	
salon	separado	era	preciso	valerse	del	mayor	que	havia	en	el	edificio	(…)	

	
Após	uma	descrição	do	referido	salão	do	palácio	é	referido	que:	

	
Empezó	la	serenata	àvras	de	las	nueve	y	media	y	se	acabó	â	las	12	dadas	y	
haviendo	havido	entre	primer	y	segundo	acto	una	interrupción	de	mas	de	
media	hora	enq.e	se	sirvio	té,	cafe´,	chocolate	y	Ponche,	con	Varios	generos	de	
Dulces	y	biscochos	segun	la	costumbre	del	Pais.	
	

O	momento	social	e	gastronómico	do	intervalo	destes	espetáculos	não	só	está	referido	

como	 é	 considerado	um	hábito	 nacional.	 Um	outro	 documento	 relata	 a	 continuação	

destes	festejos	em	Junho,	desta	vez	para	o	outro	casal	de	noivos155.		Infelizmente	não	

vem	 nenhuma	 descrição	 de	Nettuno	 ed	 Egle	 nessa	 altura	 apresentado	 no	 teatro	 da	

Ajuda.	A	descrição	desta	vez	mais	pormenorizada	da	decoração	palácio	e	dos	jardins	

preparados	para	o	efeito,	 leva-nos	a	 supor	uma	certa	competição	com	as	descrições	

dos	festejos	de	Abril	realizado	pelo	Marquês	de	Louriçal	em	Madrid.	Desta	vez	ficamos	

a	saber	que	no	jardim,	cuja	iluminação	criava	uma	vista	extraordinária,	havia	um	arco	

do	 triunfo,	 obeliscos	 e	 inscrições	 em	 latim	 a	 confirmar	 as	 boas	 intenções	 das	 duas	

coroas.	Após	esta	descrição	começa	a	festa:	

A	él	se	dió	principio	con	un	refresco	abundante,	vario	i	delicado	sorvido	con	
admirable	orden.	Acia	el	fin	del	qual	se	repartieron	a	todas	das	Damas	i	
Cavalleros	exemplares	del	Drama	alegorico	compuesto	en	roma	para	esta	
función,	intitulado:	La	buelta	de	Astrea	a	la	Tierra.	La	musica,	composición	de	
Josef	Palomino	de	nacion	Español;	Profesor	de	violin	al	servicio	de	S.M.	F.ma,	
mereció	los	mayores	elogios,	e	es	digna	de	especial	mencion.	Su	conformidad	

																																																								
154 comentário pessoal. 

155 A cota é BA-54-XIII-18 nº 168 no cabeçalho refere: “Relacion de las funciones 2a i 3a 
dadas en Lisboa en 15 i 18  de Junio de 1785 por el Ex-mo S.r Conde de Fernan-Nuñez 
Embajador Extraordº de S. M. C. en celebridad de los reciprocos Matrimonios de los R.s 
Infantes de España i Portugal, i especialmente por la llegada a este Reino de la Serenissima 
Infanta de España Dªa. Carlota Joaquina.” 
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con	la	letra,	el	gusto,	la	novedad	i	el	juego	de	los	instrumentos	parecido	al	del	
famoso	Giomelli;	executado	por	una	orquesta	numerosa	i	escogida,	i	cinco	
Cantores	de	los	mas	sobresalientes,	correspondieron	plenamente	a	las	ideas	
del	compositor.	
	

Segundo	esta	descrição,	Palomino,	um	violinista	espanhol	da	orquestra	da	real	câmara	

com	uma	presença	e	influência	no	meio	musical	português	bastante	significativa156,	foi	

ainda	mais	bem	sucedido	que	o	compositor	da	corte	português,	Jerónimo	Francisco	de	

Lima.	 Isto	 obviamente	pode	 ser	 interpretado	 como	uma	atitude	 algo	 chauvinista	do	

embaixador.	Certo	é	que	esta	comparação	com	Jommelli	é	precisamente	o	que	refere	

também	 a	 Gazeta	 de	 Lisboa	 conforme	 já	 foi	 acima	 transcrito.	 Além	 disso	 a	 escrita	

instrumental	que	se	encontra	nesta	partitura	de	Palomino	chama	de	 facto	a	atenção	

pela	criatividade	e	amplitude	rítmica	das	figuras	melódicas.	

Importa	também	referir	que,	desta	vez,	o	termo	referido	para	a	obra	musical	realizada	

é	“drama	alegórico”.	É	difícil	perceber	a	razão	desta	distinção	à	partida,	mas	esta	obra	

de	facto	não	está	intitulada	de	serenata	nem	na	partitura	nem	no	libreto	impresso.	Em	

termos	 de	 forma	 o	 único	 que	 se	 pode	 apontar	 é	 a	 obra	 não	 estar	 dividida	 em	duas	

partes,	 ficando	portanto	 a	 faltar	 o	 intervalo	 cuja	 função	 social	 e	 gastronómica	 é	 tão	

frequentemente	 associada	 à	 serenata	 de	 corte.	 A	 nível	 do	 enredo	 é	 que	 podemos	

encontrar	 uma	 diferença	 entre	 esta	 obra	 e	 a	 de	 Lima,	 que	 pode	 ter	 um	mínimo	 de	

coerência.	Em	Le	nozze	d’Ercole	o	drama	começa	 com	uma	história	 sem	uma	 leitura	

alegórica	muito	especifica	com	evento,	cuja	segunda	parte	é	dedicada	a	varias	formas	

de	louvar	os	matrimónios	ibéricos.	Il	Ritorno	di	Astrea	por	outro	lado	é	desde	o	início	

um	 texto	 de	 louvor	 ainda	 mais	 específico	 para	 a	 ocasião	 e	 cujos	 personagens,	 os	

																																																								
156 Fernandes traça um perfil de Palomino no seu artigo "De la etiqueta de la Real Cámara 
a las nuevas sociabilidades públicas y privadas: la actividad del violinista y compositor 
José Palomino en Lisboa (1774-1808)”, no qual refere documentação detalhada que atesta a 
importância e influência deste violinista e compositor no meio musical Lisboeta ao 
identificar a sua actividade não só na orquestra da Real Câmara, como em concertos 
públicos, em serviços litúrgicos, como compositor de música doméstica e como 
responsável por apresentações musicais nos salões da aristocracia local. Desta forma a  
carreira deste músico " brings together the duties of the court ceremonial of the Ancien 
Régime with the musical practices linked to private initiative within a society that slowly 
began to encompass the challenges of the public sphere" FERNANDES, C., (2013) De la 
etiqueta de la Real Cámara a las nuevas sociabilidades públicas y privadas: la actividad del 
violinista y compositor José Palomino en Lisboa (1774 - 1808) in Revista de Musicologia, vol. 
XXXVI(1-2), p.29, p. 142. 
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génios	 Ibérico	 e	 Lusitano,	 reflectem	 à	 partida	 as	 relações	 ibéricas	 como	 principal	

objecto	da	acção.	

	

6.5 Notas	conclusivas	
	
A	 classificação	 moderna	 de	 ópera	 dada	 a	Nettuno	 ed	 Egle	 parece-me	 pertinente	 se	

considerarmos	que	a	peça	incluiu	cenários,	vestuário	e	bailado	o	que	não	acontece	nas	

restantes.	É	provavelmente	a	única	cujo	texto	do	libreto	não	foi	escrito	e	dedicado	em	

particular	 a	 este	 evento	 e	 é	 também	a	única	 com	a	 referência	 "a	 rappresantarsi	 nel	

Real	Teatro	dell'Ajuda",	sendo	todas	as	restantes	"da	cantarsi"	e	em	particular	l'imenei	

di	Delfo	 "da	cantarsi	nel	Palazzo	dell'Ajuda".	É	 interessante	reflectir	também		que	na	

altura	o	termo	de	"ópera"	apenas	foi	utilizado	no	registo	das	respectivas	despesas,	já	

que	 no	 libreto	 de	Nettuno	vem	mencionada	 como	 "Favola	 pastorale".	 Seguindo	 este	

raciocínio	 poderíamos	 desde	 já	 formular	 uma	 hipótese	 minimamente	 coerente	 de	

distinção	 entre	 serenata	 e	 ópera	 neste	 contexto,	 não	 fosse	 o	 caso	 de	 Il	 Ritorno	 di	

Astrea	 ter	sido	denominado	sistematicamente	de	"dramma	per	musica"	e	no	caso	do	

relato	para	Madrid	de	“drama	alegorico”.	

Devo	acrescentar	que	quer	os	textos	musicais,	quer	o	tipo	de	personagens	utilizados	

nesta	amostra	não	denunciam	coerentemente	outra	forma	ou	sistema	de	classificação	

evidente.	Em	concreto	se	considerarmos	a	prevalência	de	personagens	alegóricos	nas	

serenatas,	 tal	 como	 é	 sugerido	 por	 Talbot,	 Il	Ritorno	 seria	 precisamente	 um	 desses	

casos,	ao	contrário	de	Nettuno	e	principalmente	de	L'Imenei	di	Delfo.	

A	 outra	 dimensão	 que	 importa	 mencionar	 neste	 contexto	 e	 provavelmente	 a	 mais	

relevante	característica	de	classificação	do	género	musical	é	a	função	política	que	cada	

uma	das	obras	obviamente	teve.	Ao	partilharem	personagens	e	mesmo	o	conceito	da	

“idade	do	ouro”,	l’Imenei	di	Delfo	e	Il	Ritorno	dei	Astrea	sublinham	claramente	as	boas	

intenções	de	cada	uma	das	casas	 reais	no	sentido	de	promover	a	paz	e	estabilidade	

governativa	na	península.	O	mesmo	acontece	obviamente	com	as	restantes	3	obras,	se	

bem	que	no	caso	de	Nettuno	isso	só	surge	na	licenza	criada	para	o	efeito,	

É	 interessante	 especular	 também	 que,	 politicamente,	 a	 denominação	 de	 “Favola	

Pastorale”	para	Nettuno	ed	Egle	não	é	com	toda	a	certeza	casual.	A	norma	é	que	nestas	
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ocasiões	 há	 sempre	 relações	 alegóricas	 entre	 os	 dramas	 e	 os	 dedicatários.	 O	 nome	

mais	expectável	neste	caso	seria	“Dramma	per	musica	da	rappresentarsi”,	mas	nesse	

caso,	alegoricamente,	qual	seria	o	significado	da	história	do	poderoso	deus	dos	mares	

que	chega	disfarçado	à	costa	de	uma	terra	desconhecida	para	conquistar	a	sua	amada?		

Se	 Nettuno	 for	 a	 potência	 marítima	 de	 um	 determinado	 país,	 qual	 será	 esta	 costa	

desconhecida?	Qual	 será	 este	 país?	Quem	 será	 esta	 donzela	 que	 ele	 procura?	Quem	

serão	estes	que	o	querem	matar	e	a	quem	ele	perdoa	no	final?	Estará	isto	relacionado	

com	 a	 disputa	militar	 entre	 os	 países	 ibéricos	 que	 lograva	 na	 costa	 do	 Brasil157	no	

momento	 em	 que	 D.	 Maria	 I	 subiu	 ao	 trono?	 Estas	 leituras	 são	 de	 tão	 fácil	

extrapolação	que	é	talvez	essa	a	razão	do	libreto	impresso	especificar	que	não,	isto	é	

apenas	 uma	 “Favola	 Pastorale”,	 um	 mero	 entretenimento	 cuja	 dimensão	 e	

complexidade	 do	 espetáculo	 teve	 apenas	 como	 propósito	 uma	 demonstração	 de	

fausto	e	prosperidade	por	parte	da	casa	de	Bragança.	Será	que	é	apenas	isso,	ou	uma	

forma	 subtil	 de	 realizar	 uma	 declaração	 política	 de	 algum	 modo	 relacionada	 com	

domínio	marítimo?	

	

	

	

																																																								
157 RAMOS, L. d. O. (2010). D, Maria I 1734-1816. Temas e Debates, Lisboa, p. 152 
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7 Evidências de prática performativa 

7.1 Considerações	gerais	
	

A	seguinte	reflexão	pretende	versar	sobre	aspectos	práticos	de	realização	moderna	de	

teatro	 musical	 setecentista	 realizado	 em	 Portugal,	 mais	 especificamente	 sobre	 o	

repertório	aqui	em	observação.		

Na	 tese	que	realizei	em	2008	 foram	 já	abordadas	de	um	modo	geral	as	questões	de	

prática	 performativa	 específicas	 deste	 repertório	 à	 luz	 dos	 principais	 tratados	 da	

época,	como	Quantz,	Tosi	e	Mancini.	Foram	observados	 também	excertos	dos	 textos	

musicais	 de	 L'Angelica	 onde	 se	 podem	 identificar	 os	 vários	 tipos	 de	 articulação	

notados	assim	como	evidências	da	interpretação	dos	diversos	tipos	de	"apogiaturas".		

Este	 Capítulo	 pretende	 aprofundar	 as	 questões	 já	 abordadas	 utilizando	 ainda	 nesta	

peça	 em	 particular,	 já	 que	 desde	 a	 defesa	 da	 tese	 de	 2008	 houve	 oportunidade	 de	

realizar	 a	 estreia	 moderna	 da	 obra	 em	 vários	 concertos	 e	 também	 de	 fazer	 uma	

gravação,	na	qual	se	podem	verificar	exemplos	concretos	de	decisões	interpretativas	

que	serão	aqui	justificadas	a	nível	teórico.	Será	também	alargada	a	base	bibliográfica	

contemporânea	 sendo	 considerados	 também	 os	 principais	 tratados	 editados	 em	

Portugal	que	contêm	informação	de	pratica	performativa.	

Este	 trabalho	 académico	 serviu	 de	 base	 para	 as	 decisões	 performativas	 tanto	 da	

gravação	 como	 dos	 concertos	 que	 foram	 realizados.	 Tal	 como	 Dreyfus	 refere,	 o	

propósito	 foi	 o	 de	 "recriar	 o	 objecto	 sonoro	 no	 hoje	 e	 no	 agora,	 possibilitando	 este	

novo	e	até	agora	silenciado	objecto	 falar"158.	A	tomada	de	consciência	em	relação	às	

inevitáveis	 limitações	 de	 uma	 recriação	 deste	 tipo	 quando	 comparado	 com	 as	

condições	em	que	foi	realizada	originalmente	foi	uma	constante	em	todo	o	processo.	

Integrar	esta	iniciativa	no	contexto	do	debate	acerca	do	movimento	da	musica	antiga,	

na	linha	da	síntese	bibliográfica	realizada	por	Butt159,	não	é	imediato.	Isto	porque,	por	

um	lado	surge	num	contexto	de	grandes	limitações	financeiras	e	por	outro	porque	se	

trata	de	repertório	significativamente	longe	do	cânone	e	para	o	qual	em	geral	não	há	
																																																								
158 DREYFUS, L., (1983) Early Music Defended against Its Devotees: A Theory of Historical 
Performance in the Twentieth Century in The Musical Quarterly, vol. 69(3), p. 304 
159 BUTT, J. (2002). Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. 
Cambridge University Press, Cambridge, p. 3 a 50 
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referências	palpáveis	para	o	poder	comparar	com	uma	interpretação	"mainstream"	ou	

convencional	 em	 instrumentos	 modernos.	 Em	 concreto	 não	 me	 posso	 reportar	 a	

gravações	 do	 mesmo	 repertório	 ou	 equivalente	 com	 instrumentos	 e	 directores	

artísticos	modernos.	

	

7.2 Elenco	vocal	e	instrumental	
	

No	recrutamento	de	colaboradores	para	a	realização	deste	repertório	há	a	considerar	

que	 o	 estudo	 da	 interpretação	 musical	 historicamente	 informado	 nos	 vários	

instrumentos	 e	 disciplinas	 assim	 como	 a	 indústria	 e	 mercado	 internacionais	 que	

existem	 nesta	 secção	 da	música	 erudita	 põe	 à	 disposição	 de	 directores	 artísticos	 e	

programadores	 actuais	 intérpretes	 e	 agrupamentos	 que	 cada	 vez	 mais	 conseguem	

fazer	justiça	às	partituras	setecentistas	de	ópera	realizada	em	Portugal.	Apesar	de	em	

geral	 serem	 ainda	 textos	 musicais	 muito	 pouco	 conhecidos,	 a	 experiência	 dos	

intérpretes	 modernos	 no	 repertório	 mais	 comum	 da	 mesma	 época	 como	 o	 teatro	

musical	 de	 Haendel,	 Gluck	 e	 Mozart	 cria	 experiência	 e	 competências	

significativamente	 válidas	 para	 o	 repertório	 aqui	 estudado.	 Esta	 afirmação	 não	 é	

casual	no	sentido	em	que,	quando	comparado	por	exemplo	com	ópera	de	Rameau,	a	

respectiva	 linguagem	 musical	 requer	 uma	 percepção	 e	 formação	 estética	 muito	

especificas.	No	caso	deste	repertório	ao	estar	em	linha	com	a	"opera	seria"	Italiana	em	

geral,	contém	claramente	uma	linguagem	musical	cuja	sintaxe	tem	elementos	comuns	

com	os	da	obra	dos	 três	compositores	acima	referidos.	O	que	pode	ser	distintivo	no	

contexto	do	repertório	de	JSC	e	seus	contemporâneos	é	o	facto	de	algumas	das	árias	

demonstrarem	um	maneirismo	vocal	nas	pequenas	apogiaturas	e	melismas	notados	

que	se	destaca	do	repertório	mais	convencional,	mas	numa	proporção	e	de	uma	forma	

que	rapidamente	pode	ser	assimilado	por	um	intérprete	competente	em	tempo	útil.	

Mesmo	não	sendo	o	objecto	central	deste	trabalho,	é	interessante	aqui	apontar	que	no	

contexto	 do	 debate	 do	 movimento	 de	 interpretação	 historicamente	 informada	 não	

seja	 dado	 peso,	 habitualmente,	 à	 influência	 interpretativa	 que	 possa	 ter	 num	

intérprete	actual	a	experiência	com	este	ou	aquele	repertório.	Isto	porque	ao	procurar	

reunir	nos	dias	de	hoje	um	elenco	para	este	ou	outro	repertório	essa	é	uma	questão	
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central.	O	outro	efeito	que	já	é	claro	hoje	em	dia	é	a	influência	que	as	interpretações	

"HIP"	têm	tido	nos	novos	intérpretes	modernos.	Por	fim	e	não	menos	importante	na	

compreensão	 deste	 fenómeno	 são	 as	 enormes	 diferenças	 de	 relações	 laborais	 que	

existem	entre	os	agrupamentos	convencionais	e	os	daquela	a	que	chamamos	música	

antiga.	

Para	 todos	 os	 efeitos,	 sendo	 Gluck	 e	 Mozart	 ainda	 território	 não	 completamente	

dominado	 por	 agrupamentos	 com	 instrumentos	 da	 época,	 já	 Haendel	 e	 a	 ópera	

barroca	em	geral	são	significativamente	raros	no	repertório	de	orquestras	modernas.	

Mesmo	supondo	um	mesmo	director	artístico	com	uma	mesma	concepção	estética	a	

transmitir	é,	por	esta	razão,	mais	provável	a	realização	bem	sucedida	deste	repertório	

nos	 nossos	 dias	 por	 um	 agrupamento	 de	 música	 antiga.	 Dos	 instrumentos	

constituintes	 da	 orquestra	 falta	 ainda	 mencionar	 que	 num	 contexto	 de	 orquestra	

moderna	é	necessária	a	colaboração	de	pelo	menos	um	cravista	cuja	formação	deverá	

ser	 impreterivelmente	 em	 repertório	 da	 época,	 pela	 especificidade	da	 realização	do	

baixo	contínuo	e	em	particular	dos	recitativos	seco.	

Ao	nível	das	vozes	masculinas	agudas,	nomeadamente	nos	registos	de	mezzosoprano,	

é	possível	hoje	em	dia	encontrar	intérpretes	de	alto	nível.	Para	sermos	ainda	mais	fieis	

à	versão	original	 faltam	apenas	os	cantores	masculinos	com	registo	de	soprano.	Até	

destes	últimos	existem	já	intérpretes	que	o	realizam	profissionalmente,	mas	da	minha	

experiência	ainda	sem	grande	sucesso.	Esta	função	continua	à	partida	reservada	aos	

castratti,	 que	 obviamente	 já	 não	 existem.	 Em	 termos	 práticos	 a	 solução	 actual	 de	

recurso	a	vozes	 femininas	é	bastante	simples	e	eficaz,	 ficando	apenas	por	resolver	a	

questão	de	diferença	de	género	entre	o	intérprete	e	o	personagem	interpretado.	Esta	

última	questão	causa	actualmente	ainda	algum	choque	com	o	público	e	critica	musical	

menos	 experiente,	 já	 que	 em	ópera	barroca	 em	geral	 existiram	e	 subsistem	 sempre	

estas	diferenças	de	género	nos	dois	sentidos.	

Os	cantores	originais	eram	também	os	que	pisavam	os	palcos	das	produções	de	ópera	

completas	 com	 cenários	 e	 figurinos.	 Da	mesma	 forma	 o	 perfil	 dos	 cantores	 actuais	

deve	ser	de	cantores/actores	com	experiência	de	dramaturgia,	mesmo	tratando-se	de	

versões	 de	 concerto	 de	 obras	 realizadas	 originalmente	 com	 ou	 sem	 cena,	 pois	 em	
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termos	de	escrita	musical	e	de	texto	dramatúrgico	não	há	uma	distinção	clara	que	se	

possa	apontar.		

No	 elenco	 da	 gravação	 de	L'Angelica	 todos	 os	 cantores	 têm	 também	 experiência	 de	

trabalhar	 com	 agrupamentos	 de	 música	 antiga	 e	 alguns	 deles	 mesmo	 formação	

específica	 em	 repertório	 histórico.	 Na	 criação	 deste	 elenco	 o	 papel	 mais	 difícil	 de	

encontrar	 foi	 o	 de	 Medoro	 cantado	 originalmente	 por	 Carlo	 Reyna.	 Também	 nos	

nossos	 dias	 os	 cantores	 com	 aquela	 amplitude	 vocal	 e	 que	 conseguem	 ser	

tecnicamente	bem	sucedidos	nas	passagens	ou	"coloraturas"	vocais	em	todo	o	registo	

de	 mezzosoprano	 	 são	 geralmente	 os	 mais	 caros	 de	 contratar.	 Só	 após	 algumas	

audições	 foi	 possível	 encontrar	 o	 respectivo	 intérprete,	 cuja	 disponibilidade	 foi	

também	facilitada	pelo	facto	de	se	encontrar	em	início	de	carreira.	

	

	

Excerto	107,	Perseo	1779,	início	do	coro	final,		P-la	48-I-47,	fl.109	
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No	 que	 diz	 respeito	 à	 constituição	 da	 orquestra	 e	 tal	 como	 está	 referido	 por	

Scherpereel160,	a	instrumentação	original	e	provavelmente	a	ideal	serão	10	violinos	e	

um	 par	 dos	 restantes	 instrumentos,	 ou	 seja	 violetas,	 violoncelos,	 contrabaixos,	

fagotes,	 cravos,	 oboés,	 flautas,	 trompetes	 e	 trompas.	O	 uso	de	 instrumentos	 e	 arcos	

clássicos	a	430hz	será	uma	opção	prática	e	cuja	relativa	aproximação	à	realidade	da	

altura	 é	 bastante	 significativa	 quando	 comparada	 com	 as	 duas	 outras	 opções	

disponíveis	no	meio	profissional,	isto	é,	os	instrumentos	e	arcos	barrocos	a	415hz	e	os	

instrumentos	modernos	 a	 440hz.	Mesmo	que	 se	 venha	 a	 apurar	 ter	 a	 afinação	 sido	

440,	 420hz	 ou	 415hz	 com	 instrumentos	 clássicos,	 tal	 seria	 muito	 difícil	 de	

implementar	 a	 nível	 prático	 actualmente,	 pois	 especificamente	 nas	 madeiras	 não	

existem	 no	 mercado	 instrumentos	 com	 estas	 características	 e	 tão	 pouco	 existe	 a	

experiência	na	sua	utilização.		

7.2.1 A	problemática	das	Trombe	Lungue	
	
O	 mais	 enigmático	 de	 decifrar	 na	 instrumentação	 referida	 nas	 partituras	 são	 as	

diversos	nomes	que	 surge	 atribuídos	 aos	 tompete,	 como	 "trombe",	 "trombini"	 e	 em	

particular	"trombe	lunghe".	Em	relação	aos	"trombini"	surgem	sempre	associados	aos	

trompetes	mais	graves,	em	lá	e	em	fá.	Os	"trombini"	em	fá	surgem	inclusivé	na	clave	

de	 fá3,	 o	 que	 leva	 a	 supor	 terem	 sido	 tocados	 pelos	 trompistas161.	 Já	 as	 "trombe	

lunghe"	 apesar	de	 etimologicamente	 levarem	a	 supor	um	 instrumento	mais	 longo	 e	

mais	 grave,	 esta	 correlação	 com	algum	 tom	em	particular	não	existe.	No	 sentido	de	

encontrar	 alguma	 lógica	 na	 aplicação	 deste	 termo	 foi	 realizada	 uma	 lista	 dos	

momentos	 em	 que	 esta	 instrução	 surge	 nos	 manuscritos	 aqui	 analisados	 e	

contextualizado	em	termos	de	drama.	

																																																								
160 SCHERPEREEL, J. (1985). A orquestra e os instrumentistas da Real Câmara de Lisboa de 1764 
a 1834: documentos inéditos. Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Música,  

161 Segundo o conde de Tarouca que colaborou no processo de contratação dos 
trompetistas que vieram a forma a banda real de D. João V em 1723, "Muitos deles (os 
trompetistas) tocam Cors de Chasse, mas nisso nenhum é hábil, nem é fácil achar-se quem 
toque igualmente bem Trombeta, e Cors de Chasse em razão da diferença dos bocais e do 
movimento da língua com que se tocam. " apud DODERER, G., (2003) A Constituição da 
Banda Real na Corte Joanina (1721-24) in Revista Portuguesa de Musicologia, vol. 13, p.27, p. 34 
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obra		 dedicatário	 menção	de	
"trombe	
lunghe"	

tom	 contexto	

L'Angelica	
(1778)	 M.F	Benedita	 não	há	 	 	

Perseo	
(1779)	 D.	Pedro	III	

coro	do	
início	da	2a	
parte	

dó	 Um	coro	de	povo	Etíope	canta	a	glória	
de	Perseo	

coro	final	 ré	 O	coro	canta	pela	vinda	do	dos	deuses	
para	consolar	a	esperança	dos	povos	e	
deseja	votos	de	longos	anos	de	vida	ao	
justo	Pedro.	

Seleuco	
(1781)	 D.	Pedro	III	 coro	final	 dó	 Após	a	licenza	e	a	referência	ao	D:	Pedro	

III,	todos	cantam	em	seu	louvor.	

Everardo	II	
(1782)	 D.	Pedro	III	

coro	final	 ré	 No	Coro	final,	todos	os	personagens	
voltam	e	clamam	pelo	amor	dos	maiores	
deuses	por	este	justo	e	clemente	
soberano	(Pedro	III)	

Penelope	
(1782)	 D.	Maria	I	

coro			 sib	 (No	templo)	
Um	coro	canta	a	Imeneo.	Ulisses	suplica	
pelo	olhar	de	Penelope.	Icario	pede	que	
eles	adiem	os	ternos	momentos	para	
depois	da	cerimónia.	

ária	de	Icaro	 ré	 Icario	a	solo	revela	a	sua	angustia	pela	
partida	da	filha.	Canta	uma	ária	sobre	
um	cavalo	difícil	de		domar	que	se	
presumir	dizer	respeito	ao	que	lhe	vai	
na	alma.	

coro	final	 dó	 após	o	fim	do	drama	e	da	licenza	referir	
o	nome	da	rainha	o	coro	canta	em	seu	
louvor.	

Endimione	
(1783)	

M.	F.	
Benedita	

não	tem	 	 	

Tomiri	
(1783)	 D.	Maria	I	

coro	 sib	 todos	celebram	a	subida	de	Tomiri	ao	
trono	e	a	sua	clemencia	

coro	 ré	 Após	a	licença	em	que	é	mencionada	D.	
Maria	I	todos	cantam	em	seu	louvor	

Teseo	(J.	F.	
Lima,		1783)	

D.		Jose,	
principe	do	
Brasil	

abertura	 sib	 O	drama	ainda	não	começou.	

Adrasto	
(1784)	 D.	Pedro	III	 não	tem	 	 	

Alcione	
(1784)	

M.	F.	
Benedita	

coro	das	
deidades	
marinhas	

sib	 Nettuno	acaba	de	surgir	e	de	salvar	
Alcione	do	suicídio	e	resolver	todo	o	
drama.	As	deidades	marinhas	cantam	e	
Alcione	e	Ceise	respondem	

coro	final	 ré	 Nettuno	acaba	de	fazer	a	licenza	e	todos	
cantam	em	louvor	da	aniversariante.	

Nettunno	ed	
Egle	(1785)	

Troca	das	
princesas	

coro	final	 dó	 Proteu	acaba	de	fazer	a	licenza	e	referir	
o	casamento.	Todos	cantam	em	
respectivo	louvor.	
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Ester	(Leal	
Moreira,	
1786)	

D.	José	
Príncipe	da	
Beira	

abertura	 sib	 	
ária	de	
Assuero	

dó	 Assuero,	o	rei	da	Pérsia	acaba	de	perdoar	
a	Ester	a	ousadia	da	sua	presença	e	se	
lhe	declara	o	seu	amor.	

ária	de	
Aman	

ré	 Aman,	o	primeiro	ministro	do	rei,	que	à	
partida	estará	a	reflectir	aqui	o	exilado	
Marquês	de	Pombal	acaba	de	saber	que	
o	seu	inimigo	Mardocheo	vai	ser	
homenageado	

recitativo	de	
Harbona	

ré	 Harbona	declara	no	início	deste	
acompanhado	ouvir	já	os	sinais	dos	
festejos	reais	que	tomam	parte	na	corte.	

ária	de	
Assuero	

sib	 Assuero	fica	estupefacto	ao	ouvir	do	ódio	
de	Aman	contra	os	judeus	e	exige	uma	
explicação		
	

	 	

O	que	se	torna	claro	e	é	de	facto	coerente	desta	observação	é	que	a	instrução	para	o	

uso	 das	 "trombe	 lunghe"	 surge	 sempre	 associado	 a	 momentos	 em	 que	 a	 própria	

família	real	esta	referida	no	texto	ou	algum	personagem	que	reflecte	o	homenageado.	

No	caso	de	Aman	trata-se	de	uma	excepção,	mas	não	deixa	de	ser	relevante	observar	

que	 se	 trata	 alguém	que	 exerce	poder	 em	nome	do	 soberano.	 Em	 resumo	podemos	

atribuir	a	sua	simbologia	ao	poder	real	em	si.	

Para	se	poder	contextualizar	o	significado	que	estes	instrumentos	tinham	para	família	

real	 portuguesa	 convém	 considerar	 o	 artigo	 de	Doderer162	que	nos	 dá	 uma	 imagem	

muito	clara	dos	procedimentos	e	do	esforço	financeiro	de	D.	 João	V	para	a	formação	

da	 banda	 real	 de	 24	 trompetes	 e	 4	 timbaleiros.	 	 A	 este	 respeito	 refere	 que	 o	

trompetista	e	musicólogo	Edward	Tarr	identificou	gravada	na	respectiva	colecção	de	

instrumentos	 a	 data	 de	 1762	 em	 22	 dos	 24	 dos	 trompetes	 existentes	 no	 Museu	

Nacional	dos	Coches.	Os	dois	restantes	têm	a	inscrição	de	1785,	justamente	um	ano	da	

"troca	das	princesas"	 ,	no	qual	houve	um	intensificar	muito	significativo	dos	festejos	

de	 representação	da	 realeza,	 conforme	está	descrito	no	Capítulo	8.	 Segundo	Tarr163	

todos	 os	 22	 instrumentos	 do	 museu	 dos	 coches	 estão	 em	 ré	 a	 440hz	 e	 a	 música	

atribuída	 a	 este	 grupo	 consiste	 em	54	 obras	 para	 28	 trompetes	 e	 4	 timbaleiros	 em	

quatro	 coros	 e	 sabe-se	 pelas	 partituras	 que	 em	 cerca	 de	 metade	 das	 peças	 2	 dos	

trompetes	teriam	sido	em	lá.	A	correspondência	analisada	por	Doderer	evidencia	que	
																																																								
162 Ibid. 

163 Comentário pessoal numa troca de correspondência em 2015.  
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apesar	 das	 datas	 inscritas	 nestes	 instrumentos,	 estes	 possam	 ter	mesmo	origem	na	

colecção	de	trompetes	de	prata	de	D.	João	V164.	Citando	Doderer:	

Com	o	crescimento	da	Capela	real,	quer	dizer,	com	o	constante	afluxo	de	
cantores	e	músicos	instrumentistas,	levantou-se	para	o	monarca	a	questão	de	
uma	representação	adequada	da	«música	alta»	dentro	e	fora	do	espaço	
palaciano.165	

	
Era	 a	 própria	 representação	 do	 poder	 real	 a	 função	 destes	 instrumentos	 que,	 em	

particular,	 eram	propriedade	da	 casa	de	Brangança.	A	hipótese	que	aqui	 se	 justifica	

levantar,	 apesar	 das	 evidências	 serem	 apenas	 circunstanciais,	 é	 a	 de	 que	 eram	

precisamente	 trompetes	 desta	 colecção	 que	 eram	 solicitados	 quando	 nas	 partituras	

surge	a	menção	"trombe	lunghe".	Acresce	que	o	facto	de	serem	propriedade	da	família	

real	 já	 há	 duas	 gerações	 na	 altura	 deste	 repertório	 acumula	 ainda	 mais	 carga	

simbólica	e	representativa	na	sua	apresentação	pública.	

Sabendo	 que	 a	 orquestra	 estava	 visível	 ao	 público,	 na	 prática	 a	 utilização	 destes	

instrumentos	seria	muito	clara	para	toda	a	audiência,	dada	a	sua	rica	ornamentação	e	

respectivos	panejamentos.	Os	músicos	 teriam	portanto	os	 seus	 trompetes	 comuns	e	

quando	 solicitados	 utilizariam	 estes,	 que	 por	 comparação	 seriam	 mais	 longos	

("lunghe")	 não	 pela	 afinação,	mas	 pelo	 facto	 de	 terem	menos	 curvas	 no	 respectivo	

tubo.	O	ponto	mais	frágil	desta	teoria	reside	na	amplitude	de	afinações	requeridas	na	

partitura,	 nomeadamente	 trompetes	 em	 si	 bemol,	 dó	 e	 ré.	 Em	 qualquer	 dos	 casos	

terão	sido	necessárias	várias	roscas,	ou	secções	de	tubo	acrescentadas.	Apesar	de	não	

ser	 a	 mais	 simples	 em	 termos	 práticos	 e	 organológicos,	 Tarr166 	considera	 esta	

hipótese	plausível	e	possível.	Em	termos	da	afinação	de	 toda	a	orquestra,	o	que	 isto	

nos	pode	levar	a	concluir	é	que	a	afinação	não	era	com	certeza	mais	alta	do	que	440hz.	

Em	termos	acústicos	não	há	razões	para	acreditar	que	a	diferença	sonora	entre	estes	

trompetes	 e	 os	 convencionais	 tenha	 sido	 significativa.	 Esta	 constatação	 serve	 no	

entanto	 para	 tomarmos	 consciência	 de	 até	 que	 ponto	 era	 levada	 a	 dimensão	

																																																								
164 DODERER, G., (2003) A Constituição da Banda Real na Corte Joanina (1721-24) in Revista 
Portuguesa de Musicologia, vol. 13, p.27, p. 17 

165 idem, p. 8 

166 Comentário pessoal numa troca de correspondência em 2015. 
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representativa	do	poder	 real	neste	 repertório.	No	 caso	particular	de	Ester,	pode	 ser	

interpretado	como	mais	uma	prova	da	mensagem	política	desta	obra.	

7.3 Os	tratados	nacionais.	
	
Os	tratados	portugueses	considerados	neste	estudo	são	os	de	Pedroso167	e	Solano168.	

No		seculo	XVIII	são	à	partida	os	dois	principais	documentos	editados	em	Portugal	que	

contêm	 instruções	 de	 teoria	 musical	 geral	 e	 alguma	 informação	 de	 prática	

performativa.	 Além	 destes	 ficam	 por	 referir	 tratados	 mais	 específicos	 de	

acompanhamento	e	realização	de	baixo	contínuo,	como	os	de	Gomes	da	Silva	(1758)	e	

Domingos	 Varella	 (1806)	 e	 outras	 fontes	 manuscritas.	 O	 aspecto	 da	 realização	 de	

baixo	contínuo	nos	tratados	nacionais	 foi	 já	abordado	Trilha169		que	considera	que	a	

produção	nacional	de	tratados,	partimenti,	solfeggi	e	outros	materiais	didáticos	não	é	

em	nada	inferior	em	termos	de	qualidade	em	relação	à	restante	realidade	europeia.		

O	livro	de	Pedroso	é	um	pequeno	compêndio	de	regras	e	instruções	musicais	conciso	e	

generalista.	 Já	 Solano	 pretende	 expor	 na	 sua	 publicação	 o	 seu	 "novo	 methodo"	 de	

instrução	 musical	 especialmente	 direccionado	 para	 o	 "solfista",	 ou	 seja	 para	 quem	

pretende	aprender	ou	ensinar	a	ler	música	com	as	sílabas	da	solmização.	O	objectivo	

deste	autor	é	o	de	aplicar	esta	técnica	de	leitura	musical	ao	repertório	moderno	e	para	

isso	cria	um	sistema	de	atribuição	das	seis	sílabas	de	Guido	de	Arezzo	extremamente	

complexo,	 elabora	 e	 procura	 fundamentá-lo	 com	 bases	 teóricas	 de	 díficil	

compreensão.		

Em	 termos	 de	 prática	 instrumental	 apenas	 o	 tratado	 de	 Pedroso	 refere	 alguns	

pormenores	 relativos	 ao	 teclado	 em	 geral	 e	 à	 respectiva	 posição	 de	 mãos	 e	

dedilhações	 a	 utilizar.	 No	 que	 diz	 respeito	 à	 interpretação	 de	 serenatas	 e	 óperas	 a	

informação	mais	 concreta	 encontra-se	 nas	 instruções	 de	 execução	 dos	 ornamentos.	

Há	também	no	caso	de	Solano	indicações	e	considerações	gerais	de	técnica	vocal.	

																																																								
167 PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina Episcopal do 
Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto 

168 SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa 

169 TRILHA, M. M. (2011). Teoria e Prática do Baixo Contínuo em Portugal (1735 - 1820) 
(Dissertação de Doutoramento), Universidade de Aveiro 
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Em	relação	à	afinação	é	interessante	verificar	como	ambos	os	tratados	são	específicos	

e	coerentes	entre	si	no	que	diz	respeito	aos	meios	tons	maiores	e	menores:	

Pedroso	(1751)	 Solano	(1764)	

"Sustenido	serve	para	fazer	levantar	
meio	ponto;	ou	quatro	Comas	á	figura,	
que	estiver	depoes	delle(...)	as	quaes	
riscas	significão	quatro	Comas,	que	
fazem	hum	semitono	menor."170	

O	Bmol	abate	meio	Ponto	de	quatro	
Comas,	o	sustenido	levanta	quatro	
Comas;	mas	o	transito	do	Sustenido	he	
de	cinco	Comas,	subindo	ao	Ponto,	a	
que	sóbe,	e	o	transito	do	Bbmol	he	de	
cinco	Comas,	descendo	ao	Ponto,	a	que	
desce;	e	quantos	fórma	
desencontrados	transitos,(...)"	
"Mais,	O	Sustenido	augmenta	hum	
Semitono	menor	pela	parte	inferior,	e	o	
Bbmol	diminue	hum	Semitono	menor,	
mas	he	pela	parte	superior.(..)"171	

	

Em	 termos	 práticos,	 a	 noção	 de	 que	 os	 sustenidos	 em	 geral	 devem	 ser	 colocados	

ligeiramente	abaixo	dos	bemóis	não	é	estranho	hoje	em	dia,	principalmente	quando	o	

instrumento	melódico	está	a	ser	acompanhado	por	um	teclado	com	um	temperamento	

mesotónico	 de	 1/4	 ou	 1/6	 de	 coma.	 O	 que	 é	 digno	 de	 nota	 é	 ser	 unanimemente	

expectável	que	um	cantor	tenha	a	percepção	destas	 tão	subtis	diferenças,	mas	neste	

aspecto	 importa	 referir	 Tosi172,	 já	 que	 o	 seu	 tão	 citado	 tratado	 de	 canto	 refere	

precisamente	este	efeito,	mas	desta	vez	uma	perspectiva	puramente	empírica:	

	 "L'Udito	peró	essendo	Arbitro,	e	supremo	Maestro	della	Professione	(se	
ben'intendo	i	suoi	precetti)	par	che	mi	dica,	che	l'Appoggiatura	discerbe	con	si	
fino	giudizio	la	qualità	de'Semituoni,	che	basta	osservare	dove	ella	volga	per	
suo	divertimento	il	passo	per	conoscere	i	maggiori.	Se	cosi	è,	andando	con	
tanto	piacere	v.	g.	dal	Mi	al	Fa	si	dece	credere,	che	el	semituono	sia	maggiore,	
né	puó	negarsi.	Ma	se	ha	quel	transito	libero	di	mezza	voce	ascendendo,	da	che	
procede,	cha	dall'istesso	Fa	non	puó	falire	al	Diesis	vicino,	che	pur	il	passo	é	di	
un	Semituono?	Egli	é	minore	risponde	l'Udito;"173	

																																																								
170 PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina Episcopal do 
Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto, p. 7 

171 SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa, 
p. 49 

172 TOSI, P. F. (1723). Opinioni de’ cantori antichi e moderni. L. della Volpe, Bologna 

173 Ibid., p. 21 
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7.4 A	interpretação	das	apogiaturas	
	
A	 interpretação	 das	 apogiaturas	 notadas	 nestes	 textos	musicais	 requer	 um	 especial	

cuidado	pelo	facto	de	a	respectiva	grafia	não	ser	sempre	coerente.	Isso	à	partida	leva-

nos	a	especular	que	na	altura	ficaria	bastante	ao	critério	do	solista	vocal,	o	que	está	de	

acordo	 com	o	que	é	 referido	nos	 tratados.	Para	um	 intérprete	actual	 essa	 liberdade	

deve	 ser	 precedida	 de	 uma	 reflexão	 que	 procure	 compreender	 a	 função	musical	 de	

cada	um	destes	ornamentos.	Além	disso,	nos	momentos	em	que	as	 linhas	melódicas	

são	também	realizadas	pelos	instrumentos	há	opções	que	têm	de	ser	tomadas,	sob	o	

risco	de	haverem	incoerências	melódicas	e	harmónicas.		

Um	 dos	 conceitos	 particulares	 de	 observar	 na	 citação	 de	 Tosi	 acima	 transcrita	 é	 o	

sentido	lato	que	o	autor	dá	ao	conceito	de	"apogiatura"	cuja	notação	distinta	de	notas	

normais	 não	 é	 de	 todo	uma	necessidade.	 Isto	 pode-se	 observar	 em	particular	 neste	

repertório,	pois	tal	como	já	foi	apontado	na	tese	de	2008	existem	evidências	da	forma	

de	 interpretação	 das	 apogiaturas	 no	 próprio	 texto	 musical	 de	 L'Angelica,	

nomeadamente	 nos	 momentos	 em	 que	 a	 mesma	 linha	 melódica	 é	 dobrada	 pelos	

violinos	e	parte	vocal,	estando	notada	numa	das	partes	a	apogiatura	e	na	outra	o	valor	

das	 notas	 reais.	 O	mesmo	 tipo	 de	 situações	 se	 podem	 encontrar	 em	 excertos	mais	

tardios,	como	é	o	caso	do	início	da	ária	"Non	mi	parlar"	de	Egle,	em	Nettuno	ed	Egle	de	

1785:	

	

Excerto	108,	Nettuno	ed	Egle	(1785),	fl.	53,	detalhe	do	inicio	da	ária	Non	mi	parlar	de	Egle.		

No	 terceiro	 compasso	 deste	 Excerto	 se	 encontra	 uma	 "apogiatura"	 notada	 na	 linha	

vocal	dobrada	pelos	primeiros	violinos.	A	dedução	óbvia	deste	comum	exemplo	é	a	de	
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que	este	tipo	de	notação	da	apogiatura	implica	que	ela	seja	realizada	com	metade	do	

valor	 da	 nota	 real,	 tal	 como	 é	 descrito	 em	Quantz	 e	 nos	 tratados	 nacionais	 ainda	 a	

mencionar.	

Observando	o	que	nos	dizem	os	tratados	nacionais	a	este	respeito,	Pedroso	é	bastante	

preciso	 e	 específico	 na	 regra	 geral	 de	 interpretar	 as	 pequenas	 notas	 notadas	 com	

metade	do	valor	da	nota	real.	Para	este	autor:	

	 Apojo	he	huma	figura,	duas,	ou	mais,	as	quaes	tem	a	mesma	fórma	que	
as	Figuras	principaes,	mas	saõ	mais	piquenas:	daõ-se	estes	cõ	o	valor	das	
Figuras	a	que	se	assemelhaõ:	porém	o	valor	se	tira	da	Figura	que	se	poem	
diante	dos	taes	Apojos,	e	a	Figura	fica	sómente	com	o	valor	do	Pontinho:	porém	
se	houver	mais	de	hum	Apojo,	se	há	de	tirar	tante	valor	para	elles	todos,	como	
para	hum	só.174	

	
No	contexto	do	tratado	de	Solano	este	é	um	assunto	marginal.	No	entanto	o	elevado	

grau	 de	 detalhe	 de	 todo	 o	 seu	 discurso	 e	 o	 aparente	 apreço	 que	 ele	manifesta	 pelo	

assunto	 das	 apogiaturas	 acaba	 por	 criar	 um	 subcapítulo	 com	 muitos	 detalhes	

importantes.	Ele	começa	por	fazer	uma	apreciação	estética	dos	ornamentos	em	geral	e	

acrescenta	também	nesta	apreciação	os	"Accentos	mais	diminutivos"	ou	seja,	não	só	

os	vários	tipos	de	apogiaturas	escritas,	como	as	inflexões	vocais	em	geral.		

	 O	Apojo,	ou	Pojatura,	e	juntamente	os	Accentos	mais	diminutivos	da	Voz	
são	os	finaes	de	melhor	adorno,	enfeite,	e	graça,	que	na	Musica	se	encontrão	
para	seu	beneficio:	póde-se	dizer	que	são	os	Accentos	da	Voz,	e	os	Apojos	os	que	
dão	a	mais	nobre,	e	agradável	belleza	a	esta	sciencia;	porque	os	outros	modos,	
de	que	ella	usa,	e	com	que	se	reveste	o	que	se	canta,	por	serem	muito	
repetidos,	serão	fastidiosos,	pondo	talvez	a	Musica	em	desgraça,	v.	gr.	os	
duplicados,	Trillo,	os	frequentes	Batidos,	Ligados,	e	Soltos,	e	os	demaziados	
Mordentes,	por	muitos	,	podem	fazer	a	Cantoria	pessima,	e	desagradavel	am	
quanto	ao	modo;	porém	só	os	Apojos,	e	os	Accentos	diminutivos	não	perderão	
por	muitos,	porque	quantos	mais	forem,	tanto	serão	melhor	o	seu	effeito;175	

	

O	autor	acrescenta	ainda	neste	assunto	uma	apreciação	empírica,	o	que	no	contexto	

do	seu	discurso	teórico	é	significativamente	raro:	
																																																								
174 PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina Episcopal do 
Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto, p. 10 

175 SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa, 
p. 169 
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	 (...)de	sorte,	que	se	for	possivel	não	se	passar	de	nóta	para	nóta	sem	
Accento,	ou	sem	Apojo,	use-se	delles	em	todas	as	Figuras,	pois	tenho	observado	
com	attenta	reflexão	que	alguns	Cantores	dão	naturalmente	hum	
especialissimo	gosto	no	accento,	modo,	e	graça	do	movimento	dos	pontos,	ou	
nótas	por	virtude	dos	muitos	Accentos,	e	Apojos	pelo	modo	advertido,	sem	que	
a	sua	multiplicidade	faça	desagradavel	a	Musica.176	

	
O	 seu	 exemplo	 sobre	 este	 aspecto	 inclui	 claramente	 muito	 mais	 do	 que	 está	

normalmente	notado	e	pretende	incluir	também	os	pequenos	maneirismos	vocais	que	

autor	refere	e	tanto	aprecia:	

	
Excerto	109,	Solano	(1764),	exemplo	musical	da	pag.	169	

O	autor	utiliza	 este	pequeno	exemplo	para	demonstrar	 como	as	 apogiaturas	podem	

começar	pela	nota	superior	ou	pela	 inferior,	quando	a	nota	anterior	é	grau	conjunto	

com	a	nota	real,	mas	até	mesmo	quando	vem	de	um	salto,	como	no	último	compasso.		

Apesar	 de	 bastante	menos	 comum,	 este	 último	 tipo	 de	 apogiatura	 também	 se	 pode	

encontrar	no	repertório	aqui	em	observação,	como	é	o	caso	do	Excerto	4	da	ária	de	

Tirsi	da	ópera	Nettuno	ed	Egle.		

	

Excerto	110,	Nettuno	ed	Egle	(1785),	fl.	115	detalhe	da	ária	Se	per	lei	de	Tirsi	

	

Solano	 explica,	 tal	 como	 Pedroso,	 que	 normalmente	 uma	 apogiatura	 deve	 ser	

executada	com	a	metade	do	valor	da	nota	real,	mas	esclarece	também	que:	

																																																								
176 idem 
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(...)os	Accentos,	que	são	os	mais	diminutivos,	se	observem	no	4º,	e	5º	
Compasso,	ou	em	outro	qualquer	lugar,	em	que	valerem	sómente	a	quarta	
parte	da	Figura	immediata.	177	

		
Mais	 tarde	 e	 no	 contexto	 de	 instruções	 de	 solmização,	 Solano	 volta	 também	 a	

esclarecer	que:	

Apojo,	ou		Pojatura		he	cantar	a	parte	de	valor,	que	se	tira,	e	desconta	da	Figura	
Apojada	no	tom,	e	duração	da	positura	do	Apojo,	assim	como	se	vê	no	1º	
Compasso	do	Exemplo	acima.	A	primeira	Figura	entra	em	sól,	e	em	virtude	do	
Apojo	ha	de	se	cantar	no	tom	de	lá,	pronunciando	sól	no	valor	de	huma	
Semicolchea,	que	he	o	Apojo,	e	logo	descer	ao	proprio	tom	de	sól	no	seu	lugar;	e	
assim	o	mí,		que	se	segue,	será	pronunciado	no	tom	de	fá,	metade	do	valor	de	
mí,	e	o	dó	articulado	no	tom	de	ré,	cahindo	logo	a	entoação	para	o	proprio	tom	
de	dó;	pelo	que	se	vê,	e	entende	pronunciar-se	com	hum	nome	o	tom	de	outro,	
e	que	se	desconta	a	demora	do	Apojo	da	Figura	Apojada,	partindo-se	o	valor	
desta	em	duas	partes,	ou	igual,	ou	a	maior	para	o	Apojo,	e	a	outra	parte	para	o	
seu	tom	proprio;178	

	
Aqui	há	um	novo	dado,	pois	daquilo	que	se	deduz,	as	apogiaturas	sem	traço	por	cima	

se	 devem	 executar,	 ou	 com	metade	 do	 valor	 da	 nota	 real,	 ou	 com	mais	 de	metade	

deste	 valor	 no	 caso	 da	 nota	 ser	 pontuada.	 Temos	 também	 instruções	 relativas	 aos	

Accentos,	ou	apogiaturas	menores:	

(...)e	quando	estes	se	fizerem	mais	diminutivos,	aos	quaes	para	maior	distinção	
chamaremos	com	propriedade	Accentos,	serão	entendidos	na	subtileza	do	
valor	ao	contrario	dos	Apojos,		isto	he,	ficando	a	Figura,	em	que	a	Voz	fizer	o	
Accento,		com	a	maior	parte	do	valor,	e	a	graça	do	Accento	da	Voz	com	a	menor	
parte;	porque	estes	Accentos,	que	digo,	e	distingo,	ainda	que	são	figurados	com	
os	mesmos	Apojos,	tem	a	differença	da	quarta	parte	na	demora,	pois	em	summa	
tem	menos	valor	da	metade	da	Figura	subsequente	immediata,	como	se	vê	no	
Exemplo	em	o	4º,	e	5º	Compasso.	

	
É	importante	também	referir	que	neste	pequeno	Excerto	estão	impressas	um	total	de	

quatro	tipos	diferentes	de	apogiaturas:	colcheia,	colcheia	com	um	traço,	colcheia	com	

dois	traços	e	seminima.	Isto	não	corresponde	por	completo	aos	textos	musicais	aqui	

observados.	 Nestes	 encontram-se	 dois	 tipos	 de	 apogiaturas	 na	 grande	 maioria	 dos	

casos:	 colcheia	e	 colcheia	 com	 traço.	Mais	 raramente	há	 semicolcheias	e	 seminimas.	

No	pequeno	Excerto	 impresso	 por	 Solano	presume-se	 que	 as	mínimas	 tenham	uma	
																																																								
177 idem 

178 SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa, 
p. 170 
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apogiatura	de	semnímina	e	as	semínimas	de	colcheia.	As	colcheias	já	surgem	com	dois	

tipos	 de	 apogiaturas,	 com	 um	 e	 com	 dois	 traços,	 que	 se	 presumem	 ser	

respectivamente	apogiatura	de	semicolcheia	a	ser	executado	com	metado	do	valor	na	

nota	real	e	apogiatura	cortada,	ou	seja	o	tal	Accento	referido	pelo	autor	e	que	deverá	

ser	 executado	 com	 um	 quarto	 do	 valor	 da	 nota	 real.	 A	 única	 incoerência	 com	 esta	

formulação	 é	 a	 última	 apogiatura	 notada,	 que	 pela	 lógica	 anterior	 deveria	 ser	 de	

semínima.	De	qualquer	forma	o	autor	conclui:	

"Esta	he	na	prática,	e	para	o	disciplulo	huma	bem	precisa	e	regular	distinção	
dos	diminutivos	Accentos	da	Voz,	ou	dos	Apojos,	ainda	que	sejão	Apojos	os	
mesmo	Accentos;	e	a	preciza	razão	he,	porque	o	distincto	valor	por	diminuto,	
igual,	ou	maior	recommenda	especulativamente	huma	especial	advertencia	
para	a	differença	executiva,	e	para	a	denominação	prática;	de	sorte,	que	dizer	
Apojo		insinua	ser	feito	ou	com	parte	igual	de	valor,	ou	com	a	parte	maior,	se	a	
Figura	do	Apojo	tiver	Pontinho;	e	dizer	Accento	adverte	que	se	lhe	deve	dar	a	
quarta	parte	do	valor	da	Figura	immediata."	

	

Em	 resumo	 há	 dois	 tipos	 de	 apogiaturas	 principais:	 o	 Apojo	 e	 o	 Accento,	 que	

respectivamente		de	devem	executar	com	metade	(ou	mais)	do	valor	da	nota	real	e	um	

quarto	do	valor	da	mesma.	Se	bem	que	com	diferenças	de	notação	 já	apontadas,	em	

geral	são	também	dois	os	principais	tipos	de	apogiaturas	notadas	nos	textos	musicais	

aqui	observados.		

O	que	fica	por	esclarecer	em	qualquer	destes	tratados	é	se	há	alguma	situação	em	que	

se	 deverá	 realizar	 algumas	 destas	 apogiaturas	 antes	 do	 tempo.	 À	 partida,	 segundo	

estas	regras,	tal	jamais	deveria	acontecer	já	que	simplesmente	não	está	previsto.	Em	

termos	práticos,	quando	se	procura	interpretar	os	repertório	contemporâneo,	é	difícil	

não	 incluir	 também	 esta	 possibilidade	 em	muitas	 situações.	 Quantz179	é	 dos	 poucos	

que	faz	um	Capítulo	ainda	mais	completo	sobre	apogiaturas	e	especifica	em	que	casos	

as	 apogiaturas	 devem	 ser	 executadas	 antes	 do	 tempo,	 como	 em	 terceiras	

descendentes	ou	antes	de	apogiaturas	notadas	por	extenso.	É	interessante	também		a	

referência	 que	Agricola180	faz	 nos	 seus	 comentários	 na	 tradução	 do	 tratado	 de	 Tosi	

																																																								
179 QUANTZ, J. J., & REILLY, E. (1985). On Playing the Flute. Northeastern University Press, 
Londres, p.93 

180 TOSI, P. F., & AGRICOLA, J. F. (1757). Anleitung zur Singkunst. G. L. Winter, , apud 
PACHECO, A. J. V. (2006). Canto Antigo Italiano. ANNABLUME, São Paulo, p. 167 
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quando	refere	o	mau	gosto	que	é	executar	as	apogiaturas	antes	do	tempo	quando	se	

trata	de	uma	dissonância.	

O	 outro	 aspecto	 importante	 que	 não	 é	 abordado	 nestes	 tratados	 nacionais	 é	 a	

hierarquia	executiva	da	apogiatura	em	relação	à	nota	real.	Uma	explicação	para	esta	

lacuna	pode	ser	a	presunção	dos	autores	de	que	isso	está	desde	logo	implícito,	dada	a	

raiz	 etimológica	 das	 palavras	 utilizadas,	 apojo	ou	 pojatura.	 De	 facto	 Manuel	 Garcia	

refere	que:		

	 L'appogiature,	ainsi	que	l	enom	italien	l'exprime,	est	une	note	sur	
laquelle	apuie	la	voix.	Cette	notte	este	généralement	étrangére	à	l'harmonie(...)	
Quoique	indiquée	généralement	par	une	note	d'un	petit	caractére,	
l'appogiature	s'appuie	toujours	plus	que	la	note	laquelle	elle	appartient.181	

	
Este	 conceito	 de	 hierarquização	 da	 execução	 dos	 vários	 tipos	 de	 apogiaturas	 à	

harmonia	é	algo	que	o	autor	deste	 trabalho	 já	 tinha	abordado	na	sua	dissertação	de	

2008,	referindo	especificamente	o	conceito	geral	que	Quantz	transmite	da	função	de	

enriquecimento	harmónico	que	a	apogiatura	tem	numa	linha	melódica.	A	hipótese	de	

regra	interpretativa	então	levantada	é	desta	vez	ainda	mais	fundamentada	em	fontes	

primárias.	A	primeira	ária	de	L'Angelica,	"Mentre	rendo	a	te	la	vita"	tem	praticamente	

todos	 os	 casos	 de	 apogiaturas	 aqui	 referidos	 na	 respectiva	 linha	 vocal	 e	 isso	 pode	

verificar-se	também	na	respectiva	gravação.		

Aqui	há	a	 fazer	uma	ressalva	 importante:	no	caso	desta	gravação	e	desta	solista	em	

particular	eu	tive	o	privilégio	de	encontrar	alguém	que	teve	a	paciência	e	humildade	

de	 seguir	 as	 minhas	 indicações	 e	 experimentar	 as	 várias	 possibilidades	 que	 lhe	

solicitei.	 Muitas	 vezes	 nesta	 relação	 entre	 solista	 e	 director	 artístico	 as	 concessões	

necessárias	para	negociar	uma	versão	interpretativa	final	não	permitem	seguir	estes	

preceitos	de	uma	forma	tão	pormenorizada	e	exaustiva.		

																																																								
181 GARCIA, M. (1840). Traité complet de l'art du chant, par Manuel Garcia fils. Schott, Mainz 
apud PACHECO, A. J. V. (2006). Canto Antigo Italiano. ANNABLUME, São Paulo, p. 170,  
"A apogiatura, tal como o nome Italiano o exprime, é uma nota sobre a qual a voz se apoia. 
Esta nota é geralmente estranha à harmonia (...) Embora indicada geralmente com uma 
nota pequena a apogiatura é sempre mais apoiada do que a nota à qual ela pertence" 
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Excerto	111,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-34,	fl.26,	ária	de	Angelica	

Nesta	ária,	o	primeiro	problema	a	resolver	surge	logo	na	entrada	vocal,	em	que	está	

notada		uma	apogiatura	cortada,	tanto	na	linha	vocal	como	na	parte	do	violino	que	a	

está	a	dobrar,	conforme	se	pode	verificar	no	Excerto	4.	A	resolução	aqui	não	é	simples	

nem	óbvia	devido	ao	facto	de	haver	pouco	tempo	para	realizar	o	ornamento	notado.	A	

tendência	 natural	 e	 tecnicamente	 mais	 confortável	 será	 de	 o	 realizar	 a	 tempo	 e	

colocar	quatro	semicolcheias	medidas	sobre	a	segunda	sílaba	da	primeira	palavra.	A	

primeira	questão	que	se	coloca	é,	nesse	caso,	porque	é	que	o	compositor	não	notou	

quatro	semicolcheias,	tal	como	faz	no	terceiro	compasso.	Para	isso	é	necessário	aferir	

a	função	harmónica	de	cada	uma	das	notas.	No	caso	a	primeira	apogiatura	trata-se	na	

verdade	de	uma	nota	que	faz	parte	da	harmonia,	portanto	não	uma	nota	que	deva	ser	

apoiada.	A	dissonância	é	na	verdade	a	nota	real,	neste	caso	sétima	do	acorde.	A	grande	

maioria	das	apogiaturas	são	na	verdade	sobre	este	tipo	de	funções	tonais.	Em	termos	

de	interpretação,	a	citação	mais	precisa	e	a	propósito	para	este	caso	parece-me	ser	a	

de	Quantz	quando	menciona	a	possibilidade	de:	

	 Often	two	apogiaturas	are	also	found	before	a	note,	the	first	marked	
with	a	small	note,	but	the	second	by	a	note	reckoned	as	part	of	the	beat.	(...)	
Here	the	little	note	is	again	tipped	briefly,	and	reckoned	in	the	time	of	the	
previous	note	in	the	upbeat.182	

	
Apesar	 de	neste	 caso	não	 se	 tratam	de	duas	 apogiaturas	 consecutivas,	 a	 solução	de	

realizar	 a	 apogiatura	 antes	do	 tempo	para	não	prejudicar	 a	 hierarquia	harmónica	 é	

bastante	útil.	Há	também	que	salvaguardar	que	o	mi	bemol	da	segunda	nota	real	da	
																																																								
 

182 QUANTZ, J. J., & REILLY, E. (1985). On Playing the Flute. Northeastern University Press, 
Londres, p. 94 
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voz	calha	numa	sílaba	átona	pelo	que	o	"apoio"	que	esta	sétima	do	acorde	vai	receber	

não	pode	ser	demasiado	para	não	descaracterizar	a	prosódia	do	texto.	Por	fim	há	um	

último	argumento	que	determina	em	definitivo	que	esta	primeira	apogiatura	notada	

não	 deve	 ser	 executada	 medida	 e	 a	 tempo.	 Se	 tal	 acontecer	 isso	 vai	 criar	 um	

movimento	 de	 oitavas	 paralelas	 com	 a	 linha	 do	 baixo,	 o	 que	 não	 seria	 de	 todo	

espectável	vindo	da	mão	de	um	mestre	da	patriarcal.		

Tentando	 contextualizar	 esta	 opção	 no	 discurso	 dos	 tratadistas	 portugueses,	 esta	

apogiatura	 deve	 ser	 incluída	 obviamente	 no	 grupo	 dos	 accentos	 de	 menor	 valor	

descritos	 por	 Solano,	 com	 a	 ressalva	 que	 deve	 ser	 executada	 antes	 do	 tempo	 pelas	

razões	já	enunciadas.	

	

Excerto	112,	idem,	fl	26v	

No	seguinte	sistema	da	partitura	encontramos	uma	repetição	da	célula	temática	inicial	

uma	terceira	acima.	Desta	vez	a	mesma	apogiatura	não	cria	o	movimento	de	oitavas	

com	 o	 baixo,	mas	 tudo	 o	 resto	 se	mantém	 pelo	 que	 por	 uma	 questão	 de	 coerência	

temática	continua	justificável	a	realização	antes	do	tempo	da	nota	real.	

A	apogiatura	seguinte	é	convencional	e	a	respectiva	realização	com	metade	do	valor		

está	corroborada	pela	linha	dos	violinos	que	naquele	momento	está	a	dobrar	as	voz.	A	

terceira	apogiatura	deste	sistema	é	do	tipo	Accento	e	mais	uma	vez	a	dissonância	está	

na	nota	real,	sétima	sobre	o	baixo.		

A	última	apogiatura	deste	segundo	Excerto	é	também	convencional	e	deve	ser	apoiada	

e	 a	 tempo,	 mas	 desta	 vez	 há	 duas	 possibilidades	 de	 interpretação	 desta	 notação,	
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conforme	 esta	 notado	 no	 Excerto	 6.

	

Excerto	113,	transcrição	de	Excerto	da	linha	vocal	da	ária	Mentre	rendo	a	te	la	vita	com	exemplificação	das	
várias	possibilidades	de	interpretação	das	apogiatura	do	final	da	frase	

Este	tipo	específico	de	final	de	frase	é	muito	comum	nestes	textos	musicais.	A	opção	2	

notada	no	Excerto	113	é	a	mais	académica	em	termos	do	que	nos	dizem	os	tratados	da	

época.	A	opção	3	no	entanto	é	a	de	mais	simples	execução	e	a	que	se	adapta	melhor	à	

prosódia	da	palavra	cantada.	Uma	 justificação	documental	para	este	 tipo	de	solução	

não	é	fácil	de	encontrar.	Garcia	é	o	que	mais	se	aproxima	deste	tipo	de	especificidade	

na	sua	abordagem	da	interpretação	das	apogiaturas	ao	referir	que:	

Lorsque	les	deux	premiéres	notes	de	la	mesure	terminent	um	membre	de	
phrase,	la	premiére	porte	toujours	l'accent	prosodique,	et	par	cete	raison	il	faut	
la	convertir	en	une	appoggiature.	;	Ex(A)	l'effet	des	deux	notes	égales	(C)	ne	
serait	pas	supportable.	On	doit	excepter	de	cette	règle	les	cas	où	les	deux	notes	
font	la	partie	essentielle	du	motif	(B)183	

	

																																																								
183 GARCIA, M. (1840). Traité complet de l'art du chant, par Manuel Garcia fils. Schott, Mainz, 
p. 61 
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Excerto	114,	GARCIA,	Manuel:	"Traité	complet	de	l'art	du	chant,	par	Manuel	Garcia	fils"	in	Mainz,	1840,		Pag.	
61	

	

	

Excerto	115,	GARCIA,	Manuel:	"Traité	complet	de	l'art	du	chant,	par	Manuel	Garcia	fils"	in	Mainz,	1840,	pag.	
62	

	
Excerto	116,	início	da	ári	"Lascia	Chío	pianga"	da	ópera	Rinaldo	de	Haendel,	numa	coletânea	editada	por	
Walsh	em	1711,	pag.	40	
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Excerto	117,	início	da	ária	"Che	faró	senza	Euridice"	da	ópera	Orfeo	ed	Euridice		de	Gluck	na	edição	da	
Barenreiter	1962,	pag.	149	

É	 relevante	 que	 este	 importante	 pedagogo	do	 canto,	 apesar	 desta	 sua	 obra	 ter	 sido	

apenas	editada	em	1840,	considera	de	mau	gosto	a	terminação	de	uma	frase	com	duas	

notas	 repetidas	 sem	 transformar	 a	 primeira	 numa	 apogiatura.	 É	 também	 digno	 de	

nota	o	facto	de	nas	transcrições	de	excertos	de	Gluck	e	Haendel	ele	apresentar	versões	

simplificadas	 precisamente	 do	 tipo	 de	 apogiaturas	 acima	 exposto.	 Toda	 a	 sua	

argumentação	 está	 fundamentada	 na	 harmonia	 e	 todos	 os	 exemplos	 incluem	 a	

respectiva	contextualização	harmónica.	

É	obviamente	discutível	a	validade	destas	versões	de	Garcia	destes	pequenos	trechos,	

dado	que	ele	apenas	as	interpretou.	Por	outro	lado	precisamente	esta	qualidade	não	

deixa	 de	 lhe	 dar	 legitimidade	 para	 estas	 mudanças,	 mesmo	 à	 luz	 dos	 tratados	

nacionais,	pois	como	refere	Solano:	

Ainda	que	os	Apojos,	e	os	accentos	não	venhão	sempre	expressos	na	Cantoria,	
poderá	o	Cantor	fazer	quantos	quizer;	porque	dos	muitos,	de	que	carece	a	
Musica	para	de	revestir,	e	ornar,	os	menos	são	os	que	se	encontrão	nella	
assinados,	e	os	mais	competem,	e	devem	pertencer	ao	bom	gosto,	e	eleição	do	
Cantor,	especialmente	os	muitos,	e	repetidos	Accentos,		que	estes	sempre	serão	
feitos	a	seu	arbitrio,	por	consistir	neste	motivo	a	melhor	graça	de	dizer,	e	o	
occulto	segredo	de	agradar.184	

	

O	 dueto	 Ah	 non	 Dirmi	 com	 que	 termina	 a	 primeira	 parte	 desta	 obra	 tem	 também	

bastantes	 ornamentos	 do	 género	 e	 nos	 quais	 é	 necessário	 tomar	 algumas	 opções.	

																																																								
184 SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa, 
p. 171 
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Desta	 vez	 o	 número	 começa	 com	 uma	 introdução	 instrumental	 que	 reflecte	

claramente	o	tema	vocal	inicial.	Há	uma	pequena	incoerência	nesta	correspondência,	

pois	 no	4º	 compasso	deste	 tema	 a	 apogiatura	notada	na	 linha	melódica	 implica	um	

apoio	em	diferentes	funções	harmónicas	entre	a	parte	instrumental	e	a	parte	vocal.	

	

	

Excerto	118,	idem,	fl.	108v,	dueto	Ah	non	dirmi	
compassos	4	e	5	da	introdução	instrumental.	

	

Excerto	119,	idem,	fl.		compassos	19	e	20	do	
dueto	Ah	non	Dirmi,	4	e	5		da	primeira	
intervenção	vocal.		

	

Conforme	se	pode	verificar	nos	excertos	118	e	119,	a	nota	apoiada	pela	voz	é	a	sétima	

do	acorde,	enquanto	que	nos	instrumentos	a	mesma	nota	surge	numa	apogiatura	de	

colcheia	 cortada.	 Dado	 que	 os	 instrumentos	 dobram	 a	 voz	 na	 de	 uma	 forma	

ornamentada	 neste	 primeiro	 tema	 vocal,	 esta	 diferença	 vai	 causar	 neste	 ponto	 dois	

intervalos	consecutivos	de	2ª	entre	a	voz	e	a	 linha	dos	violinos,	o	que	é	 ilógico	e,	eu	

diria,	 injustificável	 esteticamente.	 A	 solução	 aqui	 escolhida	 foi	 a	 de	 considerar	 que	

esta	 apogiatura	 deve	 ser	 também	 apoiada	 na	 linha	 dos	 violinos	 e	 realizá-la	 com	 o	

tamanho	 de	 uma	 semicolcheia	 apoiada	 a	 tempo,	 tanto	 na	 introdução	 instrumental	

como	quando	surge	com	a	voz	por	uma	questão	de	coerência	temática.	No	compasso	

seguinte	 há	mais	 uma	destas	 apogiaturas	notadas,	mas	desta	 vez	não	 só	 é	 coerente	

com	a	linha	vocal	como	a	função	harmónica	também	não	é	a	mesma.	Por	esta	razão	foi	

escolhido	 realizar	 neste	 ponto	 tanto	 pela	 voz	 como	 pelos	 instrumentos	 uma	

apogiatura	do	tipo	accento,	mais	rápida	e	com	apoio	na	nota	real.	
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Este	 tipo	 de	 incoerência	 e	 ambiguidade	 de	 notação	 como	 o	 caso	 acima	 exposto	 é	

bastante	 frequente	 ao	 longo	 desta	 partitura	 e	 das	 outras	 em	 geral	 do	 compositor	 e	

exige	por	parte	do	intérprete	um	constante	tomar	decisões	deste	género.			

	

Excerto	120,	idem,	fl.	109v	a	111v,	detalhe	da	linha	vocal	de	toda	a	primeira	frase.	

Esta	mesma	 linha	 vocal	 contém	 várias	 vezes	 os	 finais	 de	 secção	 de	 frase	 com	 nota	

repetida	 tal	 como	 Garcia	 refere	 e	 foi	 já	 mencionado.	 Estes	 três	 pontos	 estão	

assinalados	 no	 Excerto	 120	 e	 têm	 a	 particularidade	 de	 nos	 dois	 primeiros	 estar	

assinalado	 uma	 apogiatura	 sobre	 a	 primeira	 nota	 e	 no	 último	 não.	 A	 opção	 aqui	

tomada	e	foi	a	de	apoiar	de	forma	igual	as	três	ocorrências,	com	a	única	distinção	de	

no	final	da	primeira	parte	da	frase	o	realizar	com	uma	inflexão	menos	pronunciada.	A	

linha	vocal	fica	desta	forma	próxima	das	inflexões	naturais	da	prosódia	do	texto.		

A	política	geral	seguida	foi	portanto	a	de	optar	pela	versão	mais	simples	e	com	menos	

notas	por	sílaba.		O	facto	desta	escolha	vir	de	encontro	ao	defendido	por	Garcia	pode	

ser	 visto	 como	 uma	 consequência	 da	 estética	 reformista	 de	 compor	 uma	 nota	 por	

sílaba	estabelecida	por	Calzabigi	e	Gluck.	As	evidências	que	surgiram	nesta	pesquisa	

não	 produziram	mais	 detalhes	 neste	 aspecto,	mas	 as	 ambiguidades	 de	 notação	 são	

obviamente	 uma	 consequência	 da	 liberdade	 	 e	 autoridade	 intepretativa	 que	 era	

atribuída	 aos	 cantores.	 Se	 bem	 que	 tratando-se	 de	 um	 detalhe,	 o	 facto	 de	 tanto	 a	

coordenação	 artística	 como	 os	 próprios	 intépretes	 vocais	 de	 todo	 o	 projecto	 de	

realização	moderna	de	L'Angelica	terem	demonstrado	esta	tendência	pode	de	alguma	

forma	ser	consequência	de	sermos	também	produto	de	um	gosto	moderno185,	que	se	

																																																								
185 Segundo Butt um dos argumentos centrais da contribuição de Taruskin para o debate 
sobre a interpretação historicamente informada é precisamente a constatação de que 
qualquer interpretação actual terá sempre uma influência estética do universo sonoro e 
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encontra	descrita	nos	postulados	de	Calzabigi	e	Gluck	e	que	está	também	reflectido	no	

tratado	de	Garcia	de	1840.		

	

7.5 A	interpretação	dos	trilos	
	

Em	 relação	 à	 interpretação	 dos	 trilos	 e	 à	 respectiva	 inclusão	 destes	 ornamentos	

mesmo	quando	não	estão	notados,	Pedroso	é	bastante	específico	e	comparativamente	

mais	elaborado	do	que	na	questão	das	apogiaturas.	O	tratadista	aponta	no	entanto	que	

é	 a	 própria	 experiência	 que	 melhor	 pode	 transmitir	 a	 forma	 de	 execução	 destes	

ornamentos:	

Advertência	I		
Em	primeiro	lugar	se	deve	fazer	o	Trinado,	o	qual	senaõ	póde	bem	explicar	por	
escrito,	e	com	o	ouvir	fazer	mais	perfeitamente	se	aprende,	(...)186	

	
De	seguida	explica	que	é	geralmente	na	penúltima	nota	de	uma	frase	musical	que	se	

deve	realizar:	

(...)	e	o	mais	que	delle	se	póde	dizer	he	quando	se	deve	fazer,	que	he	no	
penultimo	ponto	de	todas	as	Cadencias(...)	

	
Menos	óbvia	é	a	referência	de	que	se	deve	realizar	um	trilo	quando	surgem	duas	notas	

repetidas:	

(...)e	tambem	quando	vierem	dous	pontos	no	mesmo	signo	em	differentes	
partes	do	compasso,	no	segundo	se	deve	fazer(...)	

	
Mais	 natural	 é	 a	 situação	 seguinte	 em	 que	 o	 autor	 refere	 que	 se	 deve	 realizar	 o	

ornamento	 em	 geral	 em	 notas	 longas,	 mais	 especificamente	 na	 respectiva	 segunda	

metade:	

	

																																																																																																																																																																									
artístico em que se insere, ou seja será sempre de alguma forma moderna. BUTT, J. (2002). 
Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. Cambridge University 
Press, Cambridge, p. 14 

186  PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina Episcopal do 
Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto, p. 11 
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(...)	e	tambem	se	fará	havendo	figuras	de	grãde	valor,	mas	nestas	naõ	se	
costuma	fazer	no	principio;	mas	devesse	cantar	a	primeira	parte	da	figura	sem	
o	Trinado,	e	as	mais	partes	com	elle(...)	

	
Em	relação	à	nota	de	início	e	final	da	execução	do	ornamento,	Pedroso	especifica	que	

se	 deve	 começar	 pela	 nota	 superior	 e	 alternar	 com	 a	 nota	 real,	 rápida	 e	

consecutivamente,	durante	o	maior	tempo	possível:	

O	Trinado	se	costuma	fazer	no	signo,	que	está	por	cima	da	figura,	que	o	há	de	
levar,	e	do	tal	signo	passar	ao	signo	da	figura,	e	repetir	isto	todas	as	vezes	que	
couber,	com	a	brevidade	possivel	que	se	puder	fazer,	em	quanto	dura	o	valor	
da	figura	em	que	se	faz.	

	
O	 que	 aparentemente	 surge	 fora	 do	 contexto	 estilístico	 que	 modernamente	

atribuímos	ao	período	em	questão	é	a	descrição	de	um	outro	ornamento	próximo	do	

"trilo",	que	é	por	vezes	actualmente	chamado	de	"trilo	de	Monteverdi"	e	que	consiste	

na	repetição	da	mesma	nota	consecutivamente:	

Advertência	II	
Em	segundo	lugar	se	deve	advertir,	que	tambem	há	Tremullo,	ou	Tremido,	e	he	
cantar	hum	ponto	com	a	vós	tremendo,	ou	tambem	com	o	instrumento,	o	que	
se	póde	usar	nos	pontos	em	que	se	usa	o	Trinado	exceptuando	no	penultimo	
ponto	das	Cadencias,	que	infalivelmente	há	de	ser	o	Trinado.	

	
Este	"tremullo"	a	que	o	autor	se	refere	pode	ser	também	simplesmente	uma	descrição	

de	 vibrato,	 se	 bem	 que	 é	 pouco	 claro	 que	 assim	 seja	 já	 que	 seria	 estranho	 que	 tal	

ornamento	só	se	use	em	momentos	em	que	seja	apropriado	também	"trinar".	

O	 discurso	 de	 Solano	 sobre	 os	 "Trinados"	 ou	 "Granidos"	 é	 em	 muitos	 pontos	

concordante	 com	 Pedroso.	 As	 suas	 considerações	 gerais	 sobre	 o	 assunto	 incluem	

também	a	possibilidade	de	o	 intérprete	 adicionar	 estes	ornamentos	mesmo	quando	

não	estão	escritos:	

Os	outros	finaes	(além	das	apogiaturas),	com	que	se	reveste	o	modo,	e	graça	de	
cantar,	são	o	Trinado,	ou	Granido,	e	o	Tremulo,	que	he	quando	sem	nótas	
expressas	ha	certo	movimento	de	Figuras	tacitas,	ou	intervallos,	com	que	o	
Cantor	fórma	o	Trillo,	ou	o	tremulo,	só	porque	he	seu	gosto,	ou	quando	para	o	
Trillo	se	assina	em	cima	de	qualquer	Figura	hum	tr.	que	significa	Trinar,		e	
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então	positivamente	Trilla;	e	fóra	deste	sinal	expresso	o	faz	todas	as	vezes	que	
lhe	parece	ser	proprio,	e	adequado.187	

	
Não	é	 clara	aqui	a	distinção	entre	 "Trillo"	e	 "Tremulo",	 esclarecendo	o	autor	mais	à	

frente	que	este	último	se	executa	com	a	nota	inferior	e	o	primeiro	com	a	nota	superior	

da	notada:	

O	Trillo	se	faz	granindo	o	Signo	expresso	com	o	immediato	de	cima	tacito,	ou	
seja	com	distancia	de	Ponto,	ou	de	meio	Ponto,	segundo	o	pedir	o	Tom,	e	nunca	
com	a	Figura	immediata	de	baxo,	que	então	não	he	Trillo,	e	será	Tremulo,	o	qual	
quando	se	queira	fazer	em	outro	lugar,	que	seja	proprio,	se	entenda	que	o	Trillo	
ás	avessas	he	propriamente	como	deve	ser	feito	o	Tremulo	ás	direitas.	

	

Este	 autor	 inclui	uma	 transcrição	nota	 a	nota	do	que	deverá	na	 sua	opinião	 ser	um	

trilo	no	final	do	exemplo	musical	que	surge	nesta	secção	do	seu	discurso.		

	

Excerto	121,	Solano	(1764),	pag.	173,	detalhe	do	exemplo	musical	impresso	 	

Excepto	no	1º,	e	ultimo	Compasso	do	Exemplo,	se	vê	nos	mais	o	final	do	Trillo,	
e	no	penultimo	se	mostra	o	modo	em	substancia,	com	que	se	Trilla.	Note-se:	
com	as	duas	Figuras	A.,	e	B.	principia	o	trillo	moderado,	e	para	o	fim	se	irá	
granindo,	e	apressando	o	mais	que	puder	ser.	

	
Este	exemplo	 tem	algumas	particularidades	que	 fogem	à	 regra	na	medida	em	que	o	

trilo	notado	por	extenso	começa	na	nota	real,	o	que	é	à	partida	contrário	ao	que	diz		

Pedroso.	 O	 ritmo	 pontuado	 no	 início	 e	 final	 do	 trilo	 é	 também	 bastante	 estranho	 e	

irrealista	em	termos	de	realização	prática.	Além	disso	a	última	nota	escrita	antes	da	

nota	de	resolução	da	cadência	é	um	"si"	criando	um	intervalo	de	3a	antes	da	última	
																																																								
187 SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa, 
P. 173 
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nota,	 o	 que	 é	melodicamente	 incoerente	 e	 não	 corresponde	 a	 descrições	 de	 outros	

tratados	da	 época188.	 	O	que	 é	 claro	não	 só	no	 exemplo,	mas	 também	na	 explicação	

correspondente	é	que	para	Solano	o	trilo	consiste	em	alternar	a	nota	impressa	com	a	

imediatamente	 superior	 e	 deve	 se	 iniciar	 um	 pouco	mais	 lentamente	 e	 acelerar	 ao	

longo	da	nota.	

Tal	 como	 no	 Capítulo	 das	 apogiaturas,	 o	 autor	 termina	 o	 assunto	 fazendo	 uma	

apreciação	estética	geral,	em	que	adverte	contra	o	uso	excessivo	destes	ornamentos	e	

especifica	que	não	é	próprio	respirar	no	momento	de	realizar	o	trilo	aconselhando	o	

executante	planear	bem	a	respiração	antes	do	momento	de	realização	do	ornamento:	

Ha	de	se	Trinar	com	discrição,	aonde	o	pedir	o	gosto,	em	modo	que	não	cause	
fastio,	ou	não	pareça	mais	bater	o	queixo,	do	que	propriamente	Trinar;	e	nas	
Cadencias	quanto	maior	for	o	Trillo,	tanto	ficará	com	maior	realce	a	Cadencia;	e	
em	quanto	esta	durar,	ou	se	bater	o	Trillo,	não	deve	o	Cantor	tomar	
sensivelmente	a	respiração,	na	qual	ha	de	ter	grande	advertencia,	e	se	deve	
muito	anticipadamente	prevenir,	para	que	na	Cadencia,	ou	Trillo	a	Voz	não	
acabe	sovocada.	Advirto	que	Trinado,	Trillo,	ou	Granido	he	para	nós	tudo	o	
mesmo	na	prática,	pelo	que	sempre	tenho	usado	de	hum,	ou	outro	termo,	para	
que	assim	não	se	ignorem	todos	os	que	são	praticaveis.	

	
O	que	torna	o	discurso	de	Solano	algo	ambíguo	é	o	facto	de	ele	incluir	a	realização	de	

"Trillos"	 nas	 instruções	mais	 gerais	 de	 emissão	 vocal,	 não	 ficando	 claro	 que	 ele	 se	

refira	 a	 notas	 que	 tenham	 o	 ornamento	 notado	 ou	 a	 notas	 longas	 em	 geral.	 A	

possibilidade	que	se	 levanta	neste	caso	é	de	ele	se	referir	também	ao	vibrato	nestes	

termos,	pois	o	conceito	de	vibrar	apenas	quando	uma	nota	é	longa	o	suficiente	para	a	

aplicação	de	tal	efeito	ou	ornamento	é	comum	em	outros	tratados	setecentistas189.		No	

subcapítulo	"Em	que	se	trata	do	melhor	Modo,	Portamento,	ou	Consistencia	de	lançar	

a	Voz,	Solano	refere:	

Os	pontos,	ou	Figuras,	que	tiverem	mais	valor,	como	a	Breve,	a	Semibreve,	e	
outras,	segundo	a	pressa,	ou	vagar	do	Tempo,	não	são	todas	proprias	para	se	

																																																								
188  Tal como refere Tarling, este tipo de terminação de trilo apenas se encontra em 
exemplos italianos do séc. XVII TARLING, J. (2013). Baroque String Playing for Ingenious 
Learners. Corda Music, St Albans, p. 51 

189  ibid., p. 58-62 
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Trinar	no	valor	de	toda	a	Figura,	antes	só	metade,	ou	a	ultima	parte	he	que	
propriamente	ha	de	caber	ao	Trillo.190	

	

	
Excerto	122,	Solano	(1764),	pag.	174,	detalhe	do	exemplo	musical	impresso	

	
A	primeira	descrição	após	este	exemplo	musical	aparenta	fazer	uma	descrição	de	um	

"mezza	di	voce"	convencional:	

Esta	Breve		em	cada	meio	Compasso	de	seu	valor	ha	de	conter	differente	
Consistencia	de	Voz,	principiando	a	entoação	muito	branda	no	1º	meio	com	
Compasso,	no	outro	meio	do	ar	mais	fortezinha,	no	outre	meio	do	chão	já	mais	
forte,	e	no	ultimo	meio	Compasso,	que	completa	o	seu	calor,	fortissima;	isto	he,	
que	se	ha	de	regular	a	Voz	a	pouco,	e	pouco	com	tal	suavidade,	e	Modo,	que	
principiando	com	brandura,	e	docilidade,	se	ha	de	it	largando	por	intervallos	
do	esforço	até	á	sua	perfeita	consistencia;	e	o	mesmo	di	de	todas	as	Figuras	de	
maior	valor	entre	as	suas	menores.	

	
No	parágrafo	seguinte	é	que	se	torna	menos	claro	a	que	é	que	se	refere	o	autor	com	o	

verbo	"Trinar",	no	 final	do	qual	voltamos	mais	uma	vez	a	encontrar	advertências	de	

planeamento	das	respirações:	

Na	Breve	não	he	proprio	alli	Trinar:		no	A.	seguinte,	depois	de	guardar	o	mesmo	
Portamento	de	Voz	em	toda	a	Semibreve,	póde-se	Trinar	no	bater	da	Ligadura,	
aonde	aponto	o	commum	final	do	Trillo,	prevenindo	a	respiração	sempre	que	
se	puder	sem	defeito,	para	que	a	Voz	Trille	vigorosa,	e	a	não	se	perceba	na	
ultima	nóta	cançada,	e	oprimida;	e	a	mesma	se	deve	tambem	muito	refazer,	e	
esforçar	nas	Volatas,	e	Passagens,	para	que	o	Cantor	se	haja	de	portar	sempre	
muito	senhor	de	si.	

	

No	texto	musical	de	L'Angelica	a	maioria	dos	trilos	cadenciais	estão	notados,	havendo	

necessidade	 de	 acrescentar	 apenas	 alguns	 destes	 ornamentos.	 Em	 geral	 a	 reflexão	

necessária	 para	 a	 respectiva	 interpretação	 é	 simples	 quando	 comparada	 com	 a	

questão	 das	 apogiaturas.	 Além	 do	 contexto	 expressivo	 e	 afecto	 que	 se	 pretende	

transmitir	que	deverá	estar	reflectido	na	velocidade,	articulação	e	dinâmica	do	trilo,		a	

																																																								
190 SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa, 
p. 174 
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principal	opção	que	é	necessário	tomar	tem	a	haver	com	a	nota	de	 início	e	apoio	do	

ornamento.	Tomando	como	exemplo	a	ária	"Io	dico	all'antro	addio"	encontramos	no	

total	 4	 trilos	 notados,	 sempre	 na	 penúltima	 nota	 antes	 do	 final	 de	 uma	 frase	 ou	

cadência.		

A	 opção	 tomada	 neste	 caso	 foi	 a	 de	 apoiar	 o	 trilo	 na	 nota	 superior,	 seguindo	 as	

instruções	 de	 Pedroso	 neste	 aspecto	 e	 as	 de	 Solano	 no	 pormenor	 de	 começar	 o	

ornamento	mais	 lento	e	acelerar	de	seguida.	Qualquer	um	destes	preceitos	faz	parte	

da	 linguagem	da	música	barroca	em	geral	e	é	a	 forma	mais	comum	de	realizar	estes	

ornamentos	no	meio	da	prática	historicamente	informada	hoje	em	dia191.	No	entanto	

importa	referir	que	tanto	melódica	como	harmonicamente	o	apoio	na	nota	real	seria	

também	válido	neste	caso,	pois	a	nota	que	precede	o	trilo	é	imediatamente	inferior	à	

nota	 ornamentada	 e	 no	 momento	 de	 início	 do	 trilo	 a	 nota	 real	 cria	 um	 intervalo	

dissonante	com	os	segundos	violinos.	

	
Excerto	123,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Metastasio	P-La	48-I-35,	fl.63v,	ária	de	Angelica	"Io	dico	all'antro	
addio",	detalhe	onde	surge	notado	um	triolo	cadencial.	

	

Na	parte	"B"	desta	mesma	ária	as	duas	principais	cadências	não	têm	trilo	notado,	mas	

é	bastante	claro	a	nota	em	que	ele	deve	ser	realizado	e	corresponde,	tal	como	Pedroso	

refere,	à	penúltima	nota	cadencial.	Mais	uma	vez	a	opção	 tomada	 foi	a	de	realizar	o	

trilo	pela	nota	superior	se	bem	que	com	apoio	menos	pronunciado,	mais	leve	e	curto	

que	os	da	secção	anterior.	Melódica	e	harmonicamente	é	também	válida	a	respectiva	

realização	na	nota	real,	pelas	razões	já	citadas.	

																																																								
191 TARLING, J. (2013). Baroque String Playing for Ingenious Learners. Corda Music, St 
Albans, p. 45 
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Excerto	124,	Idem,	fl.71	detalhe	onde	na	gravação	foi	realizado	um	trilo	que	não	vem	notado	originalmente	

	
	

7.6 Os	mordentes	e	os	recitativos	
	
Ambos	 os	 tratadistas	 lusitanos	 dão	 instruções	 para	 a	 realização	 de	 mordentes.	

Segundo	 estes	 autores	 trata-se	 de	 um	 ornamento	 bastante	 distinto	 do	 significado	

actual	do	respectivo	termo.	Pedroso	adverte	que:	

Em	terceiro	lugar	se	deve	advertir,	que	há	o	Mordente;	e	este	naõ	tem	sinal	na	
Musica,	e	se	faz	descendo	com	a	vóz	cinco	pontos	antes	de	dár	afigura,	que	leva	
o	tal	Mordente,	usasse	delle	quando	ao	cantor	lhe	parece	melhor,	com	
particularidade	porem	em	Recitativos	se	deve	usar.	Alguns	Mordentes		se	fazem	
com	o	proferir	da	bocca,	e	estes	como	senão	podem	explicar	por	escripto,	o	
ouvir	executar	o	enssina	melhor.192	

	
Ou	seja	este	ornamento	não	vem	notado	e	é	aplicado	segundo	o	critério	do	intérprete	

vocal.	Consiste	em	descer	com	a	voz	"cinco	pontos"	ou	uma	5a	antes	de	realizar	a	nota	

escrita,	o	que	nas	palavras	deste	autor	resulta	algo	ambíguo	na	medida	em	que	não	se	

percebe	 se	 a	 voz	 desce	 este	 intervalo	 abaixo	 da	 nota	 final	 antes	 de	 subir	 para	 a	

realizar,	ou	se	desce	antes	de	 lá	chegar	ou	seja,	começa	uma	5a	acima	 .	De	qualquer	

forma	é	um	recurso	em	especial	apropriado	para	se	utilizar	em	recitativos.	Solano	dá	a	

este	 respeito	 um	 explicação	 bastante	 mais	 alargada,	 começando	 por	mais	 uma	 das	

suas	 apreciações	 estéticas	 e	 especificando	 que	 este	 ornamento	 não	 tem	 notação	

própria	e	também	que	é	no	recitativo	que	se	deve	aplicar	mais	frequentemente:	
																																																								
192 PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina Episcopal do 
Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto, p. 11 
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O	Mordente	he	o	unico	modo	de	cantar,	que	sem	demonstrativo	sinal	se	pratíca	
na	Musica,	e	de	que	eu	ultimamente	fallarei	neste	Discurso.	
He	o	Mordente	hum	modo	estimativo	,	com	que	se	exprimem	bellissimas	
expressões,	principalmente	nos	Recitativos,	aonde	tem	seu	mais	proprio	lugar;	
mas	ainda	cantando-se	a	tempo,	se	póde	muito	bem,	e	com	graça	usar	delle.193	

	
Ao	concretizar	esta	definição,	este	autor	inclui	também	a	possibilidade	de	se	realizar	o	

"mordente"	com	um	intervalo	de	4ª	e	considera	este	ornamento	como	algo	parecido	a	

uma	apogiatura	só	que	vindo	de	baixo.	

Consiste	o	Mordente	em	hum	certo	desvio,	que	faz	a	Voz	daquelle	ponto,	que	
havia	de	dizer,	e	em	seu	lugar	tocar	huma	4ª,	ou	5ª	abaxo	daquelle	ponto,	e	
logo	subir	ao	outro	immediato,	quando	são	duas	colcheas	no	proprio	Signo,	
descartando-se	da	primeira,	ou	ao	mesmo	ponto,	se	he	Seminima.	Este	ultimo	
he	com	muita	imitação	dos	Apojos,	que	se	fazem	de	salto	de	cima	para	baxo,	
mas	o	Mordente	só	póde	ser	feito	de	baxo	para	cima.	

	
Há	 também	 um	 exemplo	 musical	 no	 qual	 vem	 notada	 a	 forma	 de	 execução	 destes	

ornamentos,	assim	como	a	respectiva	explicação:	

	

Excerto	125,	Solano	(1764),	pag.	178,	detalhe	do	exemplo	musical	impresso	

Quando	a	Voz	neste	1º	Compasso	do	Signo	de	B.	quizer	passar	para	a	Figura	
immediata	de	C.,	faça	huma	quéda,	ou	desvio	ao	tom	de	G.	4ª	abaxo	do	C.,	e	este	
desvio,	e	tom	ficará	supprindo	o	1º	C;	e	quando	a	Voz	for	acima,	firme-se	no	2ª	
C.:	o	mesmo	se	observará	no	2º	Compasso	com	o	Mordente	de	5ª,	que	faço	
entender	em	D.:	neste	torna	o	Mordente	ao	proprio	D.,	por	ser	Seminima,	depois	
de	fazer	a	quéda,	ou	desvio	a	G.	5ª	abaxo	de	D.,	e	a	harmonia	demonstrará	
certamente	quando	deve	ser	feito	de	4ª,	ou	5ª	abaxo	do	ponto,	em	que	se	firma	
o	Mordente.	

	
Solano	 também	 considera	 que	 é	 da	 iniciativa	 do	 cantor	 que	 devem	 originar	 estes	

ornamentos.	

																																																								
193  SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: Com 
a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo methodo. DaCosta, Lisboa, 
p. 177 
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Em	fim	aquelle	sinal,	ou	cabeça	de	Figura,	com	que	demonstro	no	Exemplo	o	
desvio,	em	que	se	fórma	o	Mordente,	vai	expresso	para	a	intelligencia,	e	não	
porque	se	use	na	prática,	porque	o	fazer	Mordentes	na	Musica	está	só	ao	
arbitrio	do	Cantor	

	
A	abordagem	desta	questão	 termina	com	mais	uma	apreciação	estética	e	pessoal	do	

autor	sobre	a	interpretação	dos	recitativos	em	geral:	

(...)	na	verdade	que	este	modo	he	de	summa	graça,	e	com	elle	se	exprime	com	
valentia	o	conceito	pelo	affecto,	que	sem	este	não	ha	cantar	com	gosto;	e	assim	
como	ha	lagrimas	eloquentes,	não	se	fação	as	Vozes	mudas:	bem	se	explica	
quem	se	dá	a	entender,	e	nada	diz	quem	no	que	diz	nada	se	explica:		a	valentia,	
e	affecto	no	cantar	dá	alma	ao	dizer:	o	dizer	com	alma	he	dar	alma	ao	affecto;	
mas	não	se	degenere	em	odiosa	affectação,	pois	são	os	movimentos,	e	géstos	de	
quem	canta	tão	desagradaveis	á	vista,	quanto	póde	ser	estimavel	a	seriedade,	e	
prudente	circunspecção:	devem	ser	os	movimentos	proporcionados	ás	Vozes,	
mas	nunca	sejão	Vozes	os	movimentos:	no	meio	dos	extemos	consiste	a	
virtude,	tome-se	este	meio,	será	louvavel	o	fim,	que	he	o	de	cantar	sem	
affectação.	

	
Nos	tratados	de	Garcia,	Tosi	e	Mancini	não	se	encontram	descrições	ou	instruções	que	

se	assemelhem	a	este	ornamento	com	estas	características.	Aquilo	que	é	descrito	é	o	

acrescento	de	 apogiaturas	 e	 outros	 ornamentos	 em	vários	pontos	 ou	 figuras	 típicas	

dos	recitativos,	nomeadamente	a	realização	da	penúltima	nota	de	cada	cadência	uma	

4a	acima	do	que	está	notado	e	a	realização	de	apogiaturas	em	outros	finais	conforme	o	

afeto	 que	 se	 pretende	 transmitir.	 Os	mordentes	 segundo	 Agricola194	também	 fazem	

parte	 dos	 ornamentos	 a	 aplicar	 em	 algumas	 circunstâncias	 em	 recitativos,	 mas	

consistem	em	pequenos	trilos	que	podem	começar	na	nota	superior	ou	inferior,	algo	

claramente	distinto	da	definição	de	Pedroso	e	Solano.	

A	hipótese	que	se	pode	colocar	neste	caso	é	que	Solano	tenha	construído	todo	o	seu	

discurso	 a	 este	 respeito	 baseado	 numa	 interpretação	 equivocada	 do	 texto	 do	 seu	

antecessor,	 que	 como	 já	 foi	 apontado	 é	 ambíguo	 em	 relação	 à	 voz	 subir	 ou	 descer	

antes	 de	 chegar	 à	 nota	 escrita.	 Facto	 é	 que	 a	 interpretação	 oposta	 à	 de	 Solano	

corresponde	 a	 algo	 relativamente	 próximo	 da	 descrição	 da	 descida	 de	 4a	 perfeita,	

bastante	mais	frequente	em	cadências	de	recitativos	e	claramente	descrita	em	outros	

tratados.	 Importa	 também	 referir	 que	 Pedroso	 ainda	 refere	 a	 existência	 outros	

"mordentes"	que	se	fazem	com	a	boca	e	que	não	se	podem	explicar	senão	na	prática.	É	

																																																								
194 PACHECO, A. J. V. (2006). Canto Antigo Italiano. ANNABLUME, São Paulo, p. 275 
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possível	que	aqui	ele	se	esteja	a	 referir	aos	restantes	ornamentos	comuns	de	serem	

introduzidos	 pelos	 cantores	 em	 recitativos,	 descritos	 em	 outros	 tratados 195	

contemporâneos,	 nomeadamente	 as	 apogiaturas	 de	 intervalos	 de	 segunda	 cuja	

qualidade	da	inflexão	tem	uma	grande	influência	expressiva.	O	que	fica	por	esclarecer	

é	qual	a	razão	de	lhe	ter	dado	o	nome	de	"mordente",	se	bem	que	é	também	possível	

que	 tenha	 origem	 numa	 interpretação	 de	 textos	 de	 terceiros	 sobre	 o	 assunto,	

nomeadamente	nas	notas	de	rodapé	de	Agricola	ao	tratado	de	Tosi196.	

A	aplicação	prática	destes	princípios	na	interpretação	de	L'Angelica	não	se	limitou	às	

instruções	de	Solano	e	Pedroso.	Embora	tenha	de	facto	3	ocorrências	claras,	a	versão	

de	 Solano	 dos	 mordentes	 ascendentes	 é	 relativamente	 	 rara	 de	 encontrar	 nos	

recitativos	de	L'Angelica.	Por	outro	lado	a	maioria	das	cadências	escritas	por	JSC	têm	

já	 a	 4a	 descendente	 escrita	 por	 extenso.	 O	 que	 foi	 introduzido	 muito	 mais	

frequentemente	 foram	 apogiaturas	 em	 notas	 repetidas,	 tal	 como	 instruído	 por	

Agricola197.	 Em	 termos	práticos	 a	 experiência	 prévia	 em	 teatro	musical	 setecentista	

por	 parte	 dos	 intérpretes	 teve	 um	 papel	 muito	 importante	 na	 interpretação	 dos	

recitativos.	O	propósito	foi	de	criar	nos	recitativos	uma	"declamação	musical	livre"198	

dando	prioridade	à	prosódia	do	texto	escrito	e	não	ao	ritmo	notado.	

Um	 dos	 efeitos	 que	 se	 tornaram	 evidentes	 com	 a	 experiência	 de	 dar	 vida	 a	 este	

repertório	 foi	 a	 reacção	 dos	 intérpretes	 vocais	 com	mais	 prática	 em	 produções	 de	

ópera	encenada,	que	 logo	após	os	primeiros	ensaios	 se	 tornaram	difíceis	de	manter	

"quietos"	 em	 particular	 nos	 recitativos.	 Mais	 especificamente,	 estes	 solistas	

começaram	a	tomar	a	iniciativa	de	interagir	gestualmente	tal	com	num	palco	de	teatro	

musical,	além	de	reagir	vocal	e	expressivamente	às	situações	do	drama.	Sabendo	que	

eram	precisamente	 este	 o	 tipo	 de	 interpretes	 que	 existiam	na	 altura	 que	 a	 obra	 foi	

criada	 torna-se	 pertinente	 a	 hipótese	 de	 que	 originalmente	 este	 tipo	 de	 expressão	

dramatúrgica	 tenha	existido	 também.	Nos	espetáculos	 realizados	modernamente,	os	

cantores	 apresentaram	 os	 recitativos	 de	 memória	 e	 foram	 realizadas	 entradas	 e	

saídas	de	acordo	com	as	cenas	assim	como	utilizados	pequenos	adereços,	como	uma	
																																																								
195 Ibid.pag 272 

196 Ibid., p. 276 

197 Ibid., p. 274 

198 GARCIA, M. (1894). Hints on Singing. E. Ascherberg, New York, p. 73 
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cadeira	na	primeira	cena	de	entrada	de	Angelica	e	Medoro	e	uma	pulseira	no	momento	

em	que	Licori	é	presenteada	 com	uma	 joia	 dourada	de	Angelica.	 Longe	de	 se	 poder	

considerar	 uma	 versão	 encenada	 ou	 semi-encenada	 da	 obra,	 estes	 detalhes	 foram	

ainda	complementados	com	a	projecção	de	uma	tradução	para	português	em	tempo	

real	do	texto	cantado.		

Ao	 tomar	consciência	do	significado	do	 texto	cantado	e	da	acção	que	ele	 implica,	os	

cantores	criaram	uma	interpretação	que	naturalmente	ultrapassa	e	transcende	aquilo	

que	está	escrito	na	partitura,	 em	particular	nos	 recitativos.	 Isto	 implica	não	 só	uma	

grande	liberdade	e	variedade	rítmica	em	relação	à	respectiva	notação	como	também	a	

criação	 de	 muitas	 pequenas	 apogiaturas,	 na	 sua	 grande	 maioria	 de	 intervalos	 de	

segunda.	

Se	 no	 caso	 das	 apogiaturas	 e	 dos	 trilos	 houve	 negociação	 e	 discussão	 entre	 os	

intérpretes	 e	 a	 direcção	 artística	 a	 um	 nível	 relativamente	 pormenorizado,	 no	 caso	

dos	ornamentos	dos	recitativos	ficou	em	geral	mais	ao	critério	dos	intérpretes,	sendo	

que	 a	 concepção	 interpretativa	que	 serviu	de	base	procurou	 a	 coerência	 expressiva	

com	o	significado	do	texto	cantado.	Mesmo	assim	a	tendência	geral	foi	de	apoiar	com	

apogiaturas	as	sílabas	Tónicas	que	surgem	mais	para	o	final	de	cada	frase,	sendo	que	

as	que	 surgem	mais	no	 início	 foram	geralmente	deixadas	 sem	mudança	de	nota.	Ao	

evitar	 alguns	 dos	 possíveis	 apoios,	 os	 gestos	 da	 prosódia	 ganharam	 em	 leveza,	

elegância	e	variedade	rítmica.		

No	primeiro	recitativo,	Angelica	surge	em	cena	chamando	por	Medoro	que	está	dentro	

da	gruta.	Ela	tenta	convencê-lo	a	sair	dizendo-lhe	que	o	ar	fresco	e	a	luz	do	dia	o	vão	

animar.	 Observando	 mais	 ao	 pormenor,	 foram	 apoiadas	 com	 um	 intervalo	 de	 2a	

superior	3	dos	5	possíveis	finais	ou	semi-finais	de	frase.	
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Excerto	126,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Metastasio,	P-La	48-I-35,	fl.23v,	recitativo	de	Angelica	e	Medoro,	
detalhe	da	primeira	frase	de	Angelica.	

Medoro	 responde	 prontamente	 revelando	 a	 sua	 faceta	 	 de	 amante	 de	 Angelica.

	

Excerto	127,	idem,	detalhe	da	primeira	frase	de	Medoro	

Nestes	 dois	 excertos	 estão	 assinalados	 a	 azul	 os	 pontos	 onde	 poderia	 ter	 sido	

realizado	 alguma	 apogiatura,	 a	 vermelho	 os	 pontos	 em	 que	 foram	 realizadas	

apogiaturas	 e	 a	 amarelo	 o	 ponto	 de	 final	 de	 frase	 em	 que	 o	 próprio	 compositor	

escreveu	a	apogiatura	a	realizar,	neste	caso	o	típico	salto	de	4a	descendente.	A	nível	

cénico,	 nos	 espetáculos	 realizados	 os	 solistas	 foram	 surgindo	 na	 sua	 vez	 diante	 da	

orquestra,	quer	vindo	de	fora	do	palco	ou	de	alguma	cadeira	posta	de	lado,	conforme	

as	condições	logísticas.	Após	estas	duas	frases	a	donzela	convida	Medoro	a	se	sentar,	

momento	que	é	 intercalado	por	duas	células	da	 linha	do	baixo.	Estes	dois	pequenos	

intervalos	 foram	respectivamente	aproveitados	para	Angelica	 trazer	para	o	meio	do	

palco	 um	 assento	 e	 para	 Medoro	 obedientemente	 aceder	 ao	 seu	 convite,	 tendo	 a	

restante	cena	sido	realizada	com	o	guerreiro	sentado.	
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Excerto	128,	idem,	detalhe	da	primeira	cena	de	L'Angelica		

No	Excerto	 22	 estão	 assinalados	mais	 uma	 vez	 os	 pontos	 em	que	 poderiam	 e	 onde	

foram	 realizadas	 apogiaturas	 com	 intervalo	 de	 2ª	 superior.	 O	 último	 ornamento	

assinalado	 neste	 Excerto	 é	 a	 primeira	 vez	 que	 é	 realizado	 um	 ornamento	 vindo	 da	

nota	 inferior,	 que	 como	 se	 pode	 verificar	 acontece	 por	 uma	 questão	 de	 coerência	

melódica,	à	semelhança	das	instruções	já	referidas	de	Garcia.	

A	 primeira	 vez	 que	 surge	 a	 possibilidade	 de	 realizar	 o	 ornamento	 tal	 como	 Solano	

descreve	é	logo	após	a	ária	de	introdução	de	Licori,	quando	ela	chama	pelo	seu	amado	

Tirsi	de	quem	se	acaba	de	aperceber	da	presença.		

	

Excerto	129,	idem,	fl.	77	primeiro	recitativo	seco	de	Licori	e	Tirsi	

No	Excerto	129,	o	segundo	ornamento	apontado	é	aquele	que	pela	primeira	vez	surge	

após	um	salto	de	4a	ascendente,	razão	pela	qual	se	pode	aplicar	o	ornamento	descrito	

por	 Solano	 de	 realizar	 a	 primeira	 das	 duas	 notas	 repetidas	 uma	4ª	 abaixo.	O	 efeito	

expressivo	 resultante	 neste	 caso	 é	 o	 de	 sublinhar	 ainda	 mais	 a	 interrogação	 da	

pastora.	É	precisamente	em	outras	perguntas	directas	entre	personagens	que	volta	a	

surgir	mais	tarde	esta	situação	na	partitura.	Trata-se	do	recitativo	em	que	Angelica	e	
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Medoro	têm	a	sua	discussão	conjugal	que	vai	culminar	no	dueto	do	final	da	primeira	

parte	da	obra.	O	compositor	levou	esta	equivalência	ainda	mais	longe	na	medida	em	

que	 toda	 a	 primeira	 frase	 tem	 material	 temático	 com	 semelhanças	 claras	 com	 o	

momento	em	que	Licori	também	procurava	o	seu	amado.	

	

	

Excerto	130,	idem,	fl.	107,	detalhes	do	início	do	recitativo	que	precede	o	dueto	de	Angelica	e	Medoro	

Estes	 são	 em	 toda	 a	 obra	 os	 três	 únicos	momentos	 em	que	 se	 apropria	 a	 aplicação	

deste	ornamento	não	escrito.	Apesar	de	ser	claramente	menos	frequente	que	o	salto	

de	4ª	descendente	do	final	das	frases	é	relevante	apontar	que	em	relação	a	este	último	

o	compositor	o	deixa	sempre	notado,	ao	contrário	do	de	4ª	ascendente.	Isto	acaba	por	

vir	 precisamente	 ao	 encontro	 do	 que	 vem	descrito	 por	 Pedroso	 e	 Solano,	 já	 que	na	

prática	o	intérprete	deve	aplicar	quando	necessário	este	ornamento	da	4ª	ascendente	

além	das	apogiaturas	de	intervalo	de	2ª.	

Embora	 se	 tratem	 de	 detalhes	 e	 ocorrências	 escassas,	 não	 deixa	 de	 ser	 relevante	

apontar	aqui	a	coerência	entre	a	descrição	precisa	dos	 tratados	e	este	 texto	musical	

em	particular.	Sendo	que	subsiste	a	dúvida	em	relação	ao	que	pretendem	descrever	

Solano	 e	 Pedroso,	 não	 é	 difícil	 encontrar	 uma	 lógica	 pertinente	 entre	 estes	 textos	

musicais	e	as	fontes	com	informação	de	prática	performativa	aqui	mencionadas.	
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7.7 Disposição	do	agrupamento	e	direcção	musical	
	
No	 Capítulo	 sobre	 a	 troca	 das	 princesas	 são	 mencionadas	 as	 várias	 descrições	

contemporâneas	que	colocam	a	família	real	num	"palco"	no	meio	da	sala	e	a	orquestra	

quase	toda	de	pé	na	sua	frente.	Entre	estes	dois	elementos	está	uma	fila	de	assentos	

onde	os	intérpretes	vocais	se	sentam,	levantando-se	na	sua	vez	de	cantar.	Há	também	

a	pintura	da	"Serenata	Hespañola"	que,	apesar	de	se	referir	a	um	evento	na	embaixada	

portuguesa	em	Madrid,	está	perfeitamente	em	linha	com	estas	descrições.	A	fonte	que	

ainda	não	foi	referida	neste	contexto	trata-se	do	esquema	realizado	pelo	Marquês	de	

Bombelles	sobre	a	disposição	de	toda	a	sala	onde	o	evento	da	serenata	de	corte	tem	

lugar.	Isto	é	consequência	de	um	pequeno	acidente	diplomático	no	qual	o	embaixador	

francês	demonstra		seu	desagrado	pela	localização	em	que	normalmente	é	colocado	o	

corpo	 diplomático	 nas	 serenatas	 de	 corte.	 Isto	 acontece	 quando	 pela	 primeira	 vez	

Bombelles	assiste	a	uma	destas	apresentações,	a	de	Alcione	de	JSC	e	Martinelli	a	25	de	

Julho	de	1787:	

"Le	soir	nous	nous	sommes	rendus	à	huit	jeures	au	palais.	Dès	que	nous	avons	
été	rassemblés	dans	la	salle	de	concert,	la	Reine	et	la	famille	royale	y	sont	
venues	prendre	leur	place.	A	mon	grand	étonnement	celle	du	corps	
diplomatique	était	séparée	des	Leurs	Majestés	et	Altesses	royales	par	toute	
l'orchestre;	tandis	que	cinq	châtrés	nous	tournant	le	dos	étaient	assis	en	face	
de	la	Reine,	nous	étions	debout	à	dix	pas	plus	loin.	M.	de	Melo	s'est	joint	à	nous	
et	nous	a	renouvelé	ses	excuses	de	ce	que	nous	étions	si	mal.	Ce	n'était	pas	le	
moment	de	faire	une	scène(...)"199	

	
Nesta	descrição,	temos	mais	uma	vez	a	orquestra	disposta	à	vista	do	público,	com	os	

cinco	 cantores	 sentados	 defronte	 da	mesma.	 Bombelles	 declara	 no	 seu	 diário	 a	 sua	

resolução	 de	 jamais	 voltar	 ao	 paço,	 caso	 não	 seja	 corrigido	 este	 protocolo	 de	

disposição,	 no	 qual	 o	 corpo	 diplomático	 está	 atrás	 da	 orquestra,	 olhando	 para	 as	

costas	dos	músicos.	Vendo	chegar	a	data	da	próxima	serenata,	desta	vez	Telemaco	de	

João	Cordeiro	da	Silva	realizada	a	21	de	Agosto	do	mesmo	ano,	o	embaixador	descreve	

as	várias	iniciativas	de	protesto,	das	quais	faz	parte	uma	sugestão	de	disposição	por	si	

esquematizada.	 É	 aqui	 que	 vamos	 encontrar	 mais	 detalhes	 sobre	 a	 disposição	 dos	

músicos	e	de	toda	a	sala:	

																																																								
199 BOMBELLES, M., & KANN, R. (1979). Journal d'un ambassadeur de France au Portugal, 
1786-1788. Presses universitaires de France, Paris, p. 153 
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Imagem	13,	esquema	de	disposição	da	sala	do	Palácio	da	Ajuda	onde	foi	realizado	Telemaco,	elaborado	
pelo	Marques	de	Bombelles	

É	 notável	 que,	 mesmo	 na	 forma	 de	 disposição	 da	 sala,	 nos	 apercebemos	 que	 o	

objectivo	principal	 destes	 eventos	 continua	 a	 ser	 o	 da	 representação	da	 realeza.	De	

facto	 a	 família	 real	 é	 a	 que	 está	 num	palco	 acima	 da	 audiência	 e	 toda	 a	 sala	 se	 lhe	

dirige	o	olhar,	indiferentemente	se	essa	posição	é	ou	não	favorável	para	disfrutar	do	

espetáculo	musical.	
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Se	bem	que	o	objectivo	do	diplomata	fosse	conquistar	um	lugar	de	mais	prestígio	do	

que	 o	 que	 lhe	 era	 normalmente	 reservado,	 este	 esquema	 deixa	 referências	 aos	

instrumentos	de	uma	precisão	considerável.	As	semelhanças	com	a	pintura	de	Puzzi	

são	significativas.	

	

Imagem	14,	detalhe	da	orquestra	do	esquema	elaborado	por	Bombelles	

	

Imagem	15,	detalhe	da	orquestra	na	pintura	de	Domenico	Puzzi	da	serenata	de	1785	

Do	ponto	de	vista	da	prática	moderna	os	dois	aspectos	mais	notáveis	desta	disposição	

é	 o	 facto	 de	 os	 violinos	 e	 sopros	 estarem	dispostos	 em	duas	 filas	 e	 o	 de	 o	 director	

musical	sentado	ao	cravo	estar	de	frente	para	a	audiência	principal,	ou	seja	a	família	

real.	 Isto	 estará	 com	 certeza	 relacionado	 com	 a	 etiqueta	 de	 não	 virar	 as	 costas	 à	
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realeza.	 Ao	 considerar	 todas	 as	mudanças	 de	 andamento	 e	 carácter	 nos	 recitativos	

acompanhados	 deste	 repertório	 torna-se	 também	 claro	 que	 teria	 de	 haver	 bastante	

disciplina	dos	instrumentistas	com	o	Maestro	al	cembalo	e	que	este	teria	de	conseguir	

seguir	e	antecipar	as	intenções	dos	solistas	vocais.	Um	maestro	de	ópera	convencional	

pode,	desde	o	centro	do	fosso	da	orquestra,	olhar	de	frente	para	os	cantores	e	ser	ele	a	

planear	 e	 indicar	 as	 entradas	 e	 coordenar	 com	 a	 orquestra,	 ou	 seja,	 é	 possível	

modernamente	serem	os	cantores	a	seguir	o	maestro.	Esta	diferença	podem	também	

estar	reflectida	na	diferente	relação	laboral	e	de	hierarquia	artística	que	existia	entre	

cantores	e	maestros	na	altura,	na	qual	os	principais	solistas	tinham	uma	remuneração	

equivalente	à	do	maestro	e	compositor.	

O	outro	aspecto	de	direcção	musical	aqui	considerável	é	o	facto	de	o	cravo	ser	o	ponto	

central	de	todo	o	agrupamento	e	para	o	qual	todos	os	instrumentistas	dirigem	o	olhar.	

Considerando	a	escrita	frequente	de	longas	passagens	de	colcheias	na	linha	do	baixo	

nos	andamentos	rápidos	em	quaternário,	há	muitos	momentos	em	que	o	cravista,	sem	

precisar	de	mais	indicações	de	andamento,	tem	de	facto	um	grande	domínio	do	tempo	

de	todo	o	agrupamento	ao	simplesmente	tocar	a	sua	parte.	Em	termos	práticos,	se	o	

cravo	é	ouvido	por	 todos	os	 instrumentistas,	a	própria	realização	do	baixo	contínuo	

pode	servir	de	"batuta"	e	de	instrumento	de	direcção	mesmo	para	os	cantores	que	têm	

as	costas	voltadas	para	o	director	musical.	

Na	 realização	moderna	 de	L'Angelica	 o	 que	 se	manteve	 da	 disposição	 original	 foi	 o	

cravo	 	 e	 os	 violoncelos	 ao	 centro	 e	 os	 cantores	 à	 frente	 da	 orquestra.	 Os	 restantes	

instrumentos	ficaram	num	semicírculo	à	volta	do	naipe	do	baixo	contínuo.	Em	termos	

de	 direcção	 foi	 experimentado	 duas	 opções,	 nomeadamente	 a	 de	 dispor	 o	 director	

musical	de	uma	forma	convencional,	ou	seja	de	costas	para	o	público	embora	ficando	

entre	os	cantores	e	a	orquestra.	Foi	também	experimentada	a	acumulação	de	funções	

entre	oboísta	e	maestro.	Esta	última	revelou-se	a	mais	eficaz	e	simples	de	gerir,	apesar	

de	obviamente	estar	 longe	da	realidade	original.	Qualquer	das	opções	foi	distinta	do	

conceito	moderno	de	maestro,	principalmente	pelo	facto	de	os	cantores	terem	ficado	

sempre	à	frente	do	agrupamento	e	muitas	vezes	fora	do	campo	visual	do	responsável	

artístico.		
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O	que	também	pode	se	considerado	distinto	da	realidade	actual	de	uma	produção	com	

orquestra	 é	 o	 facto	 de	 a	 política	 geral	 seguida	 em	 termos	 de	 construção	 artística	

também	 não	 ter	 sido	 centrada	 no	 director.	 Este	 teve	 como	 prioridade	 a	 mediação	

entre	os	vários	intérpretes	de	forma	a	encontrar	os	tempos	e	caracteres	que	melhor	se	

adequavam	 a	 cada	 uma	 das	 vozes,	 na	 convicção	 de	 que	 diferentes	 intérpretes	

poderiam	ter	interpretado	andamentos	distintos	dos	resultantes	neste	caso.		

No	 final	 do	 período	 de	 concepção	 e	 nas	 apresentações	 públicas	 todos	 os	 inícios	 e	

mudanças	 de	 andamento	 foram	 indicadas	 pelo	 director	 artístico.	 Nos	 recitativos	

acompanhados	muitas	das	entradas	foram	da	iniciativa	dos	solistas	vocais,	sendo	que,	

para	 coordenação	 de	 todos,	 a	 metodologia	 seguida	 foi	 a	 de	 os	 instrumentistas	

seguirem	o	gesto	do	director,	que	por	sua	vez	seguia	e	antecipava	as	entradas	vocais.	

Em	termos	práticos	isto	é	mais	trabalhoso	e	tecnicamente	difícil	de	concretizar	para	o	

director	e	orquestra	do	que	serem	os	cantores	a	seguirem	o	maestro,	mas	não	só	está	

mais	 próximo	 do	 que	 aparentemente	 foi	 realizado	 originalmente	 como	 permite	 aos	

solistas	 vocais	 concentrarem-se	 mais	 na	 coerência	 dramatúrgica	 e	 expressiva	 das	

respectivas	respirações	e	fraseados.	

Todo	o	gesto	procurou	transmitir	não	só	os	diferentes	andamentos,	como	também	as	

dinâmicas,	o	tipo	de	articulação	e	o	carácter	pretendido.	Os	recitativos	seco	não	foram	

dirigidos.	
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7.8 As	limitações	financeiras	e	respectivas	consequências	
	
Foi	 após	a	 realização	da	dissertação	de	mestrado	que	o	projecto	artístico	de	estreia	

moderna	da	serenata	L'Angelica	começou	a	tomar	forma.	Foi	continuado	o	trabalho	de	

transcrição	da	partitura	que	já	tinha	sido	iniciado	no	trabalho	académico.	Foi	também	

realizado	 um	 dossier	 de	 apresentação	 para	 vender	 o	 espetáculo	 junto	 de	 festivais	

nacionais.	 Além	 disso	 foi	 elaborada	 uma	 candidatura	 a	 apoios	 financeiros	 da	 então	

Direcção	Geral	das	Artes	através	da	Associação	Cultural	Capella	Mundi.	Para	tornar	o	

projecto	 mais	 elegível	 segundo	 os	 critérios	 destes	 concursos	 o	 orçamento	 foi	

calculado	desde	o	início	o	mais	contido	possível	e	sem	margem	que	possibilitasse	um	

fundo	de	maneio.	

Para	 a	 realização	 de	 7	 apresentações	 da	 obra	 por	 todo	 o	 país,	 incluindo	 todo	 o	

trabalho	de	produção	e	transcrição	da	partitura,	foi	concendido	um	apoio	de	15.000€,	

cerca	de	70%	do	que	constava	no	projecto	apresentado	e	que	ganhou	o	concurso.	O	

orçamento	 total	 do	 projecto	 artístico,	 incluindo	 o	 espetáculos	 vendidos	 foi	 de	

30.000€.	Tendo	a	noção	da	ordem	de	valores	das	candidaturas	que	normalmente	são	

apoiados	nestes	concursos	e	dos	valores	que	os	festivais	nacionais	conseguem	pagar	a	

agrupamentos	 portugueses,	 a	 opção	 tomada	 foi	 a	 de	 apresentar	 desde	 o	 início	 uma	

versão	de	 câmara	da	partitura	e	 reduzir	 significativamente	o	 tamanho	da	orquestra	

que	sabemos	ter	 tocado	a	obra	originalmente.	Além	de	se	 ter	optado	por	ter	apenas	

um	instrumento	de	corda	por	parte,	o	naipe	dos	metais	ficou	reduzido	às	trompas.	A	

parte	dos	trompetes	foi	realizada	pelas	trompas	e	nos	momentos	em		que	surgem	em	

simultâneo	foi	feito	um	arranjo	entre	as	duas	partes.	Foi	necessário	também	resolver	

a	 questão	 das	 partes	 de	 violeta	 quando	 se	 dividem.	No	 contexto	 de	 um	 violino	 por	

parte,	 ter	 duas	 violetas	 a	 tocar	 toda	 a	 obra	 seria	 claramente	 desequilibrado	 e	

demasiado	forte	comparativamente.	A	solução	encontrada	foi	mais	um	compromisso	

de	 instrumentação,	 que	 consistiu	 na	 colaboração	 de	 uma	 viola	 da	 gamba	 que	

normalmente	 tocou	a	 linha	do	baixo	contínuo	e	passando	para	a	parte	de	2ª	violeta	

quando	 a	 respectiva	 divisão	 surge	 na	 partitura.	 Este	 instrumento	 foi	 também	

aproveitado	para	dar	mais	variedades	de	cor	ao	baixo	contínuo	nos	recitativos,	onde	

tocou	nos	momentos	correspondentes	aos	personagens	 femininos	em	diálogo	com	o	

violoncelo	que	tocou	com	os	restantes.	
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Todas	 estas	 opções	 foram	 compromissos	 consequentes	 do	 facto	 de	 não	 ter	 sido	

possível	encontrar	melhor	e	mais	completo	financiamento	para	o	respectivo	projecto	

artístico.	 Infelizmente,	desde	2009	em	que	 foi	estreado	o	espetáculo,	as	dificuldades	

em	encontrar	forma	de	realizar	este	tipo	de	produção	continuam	a	aumentar	e	teria	

sido	hoje	em	dia	muito	mais	difícil,	senão	impossível,	reunir	as	condições	necessárias	

para	uma	estreia	desta	natureza.	

Em	termos	de	sonoridade	geral	do	grupo	a	diferença	mais	notória	entre	esta	versão	e	

a	 instrumentação	 que	 sabemos	 ter	 sido	 a	 original	 é	 provavelmente	 a	 falta	 dos	

trompetes.	O	facto	de	ter	apenas	dois	violinos	também	confere	um	resultado	bastante	

distinto	 de	 um	 naipe	 de	 10,	 além	 de	 que	 nas	 passagens	 de	 uníssono	 é	

significativamente	 mais	 difícil	 para	 os	 instrumentistas	 já	 que	 é	 geralmente	 mais	

confortável	conseguir	uma	sonoridade	coesa	com	3	ou	mais	violinos	a	tocar	a	mesma	

linha	 pela	 natureza	 acústica	 do	 instrumento.	 Já	 a	 inclusão	 da	 viola	 da	 gamba	 é	 um	

arranjo	mais	subtil	e	que	no	contexto	do	agrupamento	não	transparece	a	não	ser	para	

ouvidos	mais	 treinados.	Em	 termos	de	 resultado	 final	do	produto	artístico	qualquer	

uma	 destas	 soluções	 revelou-se	 eficaz,	 em	 particular	 a	 da	 viola	 da	 gamba,	

curiosamente	aquela	que	historicamente	terá	estado	mais	longe	da	realidade.	O	único	

requisito	que	surgiu	na	primeira	versão	de	espetáculo	 foi	no	sentido	de	aumentar	o	

naipe	dos	violinos.	Os	dois	festivais	que	receberam	o	espetáculo	na	reposição	de	Junho	

de	 2010	mostraram	 interesse	 e	 disponibilidade	 para	 custear	 este	 "upgrade",	 tendo	

sido	realizados	os	concertos	de	Junho	de	2010	com	um	naipe	de	6	violinos.	

Ainda	 sobre	 a	 instrumentação,	 não	 seria	 descabido	 argumentar	 que	 a	 realização	 da	

obra	 sem	 os	 trompetes	 vai	 de	 certa	 forma	 ao	 encontro	 do	 carácter	mais	 pastoril	 e	

campestre	 deste	 texto	 em	 particular,	 principalmente	 quando	 comparado	 às	 obras	

dedicadas	ao	rei	e	à	rainha	no	mesmo	período.	Mesmo	a	execução	da	obra	apenas	com	

um	 violino	 por	 parte	 é	 possível	 e	 até	 provável	 que	 em	 pelo	menos	 alguns	 excertos	

tenham	acontecido	na	época,	a	julgar	pelas	descrições	de	Beckford200	sobre	os	serões	

musicais	que	 aconteciam	em	casa	da	nobreza	nos	quais	que	 colaboravam	pequenos	

agrupamentos	de	músicos	da	real	câmara.	Também	é	interessante	notar	a	existência	

																																																								
200 BECKFORD, W. (2005). The Journal of William Beckford in Portugal & Spain, 1787-1788. 
Nonsuch, Stroud 
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de	uma	cópia	manuscrita	do	dueto	"Ah	non	Dirmi"201	cuja	partitura	inclui	o	recitativo	

que	 o	 precede,	mas	 apenas	 contem	as	 partes	 de	 violino	 e	 nos	 leva	 a	 supor	 ter	 sido	

preparada	ou	copiada	para	integrar	algum	destes	serões	culturais.	A	falta	das	violetas	

neste	 Excerto	 da	 obra	 é	 na	 verdade	 bastante	 significativo	 em	 termos	musicais	 nos	

ritornelos	instrumentais	da	primeira	parte.	

Desde	 os	 primeiros	 concertos	 que	 foram	 efectuados	 esforços	 no	 sentido	 de	 vir	 a	

realizar	 uma	 gravação	 da	 obra.	 Foram	 elaboradas	 várias	 candidaturas	 a	 projectos	

pontuais	e	apoios	sustentados	dos	Instituto	das	Artes	que	incluíam	esta	iniciativa	no	

seu	 plano	 de	 actividades.	 Todas	 sem	 sucesso.	 Quando	 surgiu	 o	 convite	 do	 festival	

"Tempestade	 e	 Galanterie"	 da	 Parques	 de	 Sintra	 para	 o	 concerto	 realizado	 em	

Outubro	 de	 2014	 foram	 realizadas	 mais	 uma	 série	 de	 candidaturas	 para	

complementar	 o	 concerto	 com	 a	 gravação	 da	 obra.	 Foi	 nessa	 ocasião	 também	

realizadas	 candidaturas	 aos	 apoios	 da	 GDA.	 Todas	 mais	 uma	 vez	 sem	 sucesso.	 O	

objectivo	era	complementar	a	 instrumentação	com	os	trompetes	e	a	segunda	violeta	

que	 seria	 mais	 correcta	 em	 relação	 à	 partitura	 original	 e	 acrescentar	 mais	 uma	

semana	de	trabalho	à	que	já	estava	contratada	e	à	partida	paga	para	a	realização	do	

concerto	 em	 Queluz.	 O	 único	 esforço	 bem	 sucedido	 nesta	 altura	 foi	 o	 contacto		

realizado	 com	 a	 editora	 Naxos	 que	 demonstrou	 interesse	 em	 eventualmente	 vir	 a	

realizar	a	edição	distribuição	mundial	da	gravação	da	obra,	caso	o	resultado	viesse	a	

ser	bem	sucedido	artistica	e	tecnicamente.		

Tendo	 a	 consciência	 de	 que	 esta	 seria	 uma	 oportunidade	 de	 juntar	 todo	 o	

agrupamento	 e	 equipe	 artística	 muito	 provavelmente	 irrepetível,	 mais	 uma	 vez	

acabou	por	se	encontrar	uma	solução	de	compromisso	para	ter	ainda	a	possibilidade	

de	ter	a	obra	gravada.	Manteve-se	a	 instrumentação	com	a	viola	da	gamba	e	sem	os	

trompetes	e	fez-se	uma	tentativa	de	gravar	durante	os	ensaios	para	o	concerto,	tendo-

se	 cancelado	 com	 os	 músicos	 a	 semana	 extra	 de	 sessões	 de	 gravação	 que	 tinha	

chegado	a	 estar	 reservada.	Os	músicos	 concordaram	 também	em	 fazer	o	 esforço	de	

realizar	um	dia	de	 gravação	 logo	 após	o	 concerto.	Entre	 as	disponibilidades	da	 sala	

que	 se	 encontrou	 a	 custo	 zero,	 o	 grande	 auditório	da	Escola	 Superior	de	Música	de	

Lisboa,	conseguiu-se	um	total	de	3	dias	e	meio	de	sessões	de	gravação.	Para	uma	obra	

																																																								
201  depositada na Biblioteca Nacional de Portugal com a cota M.M. 336/5 
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de	120	minutos	de	música	com	esta	complexidade	e	com	o	pouco	 tempo	de	ensaios	

prévios	 disponível	 foi	 uma	 tarefa	 bastante	 difícil	 tecnicamente.	 O	 facto	 de	 existir	

previamente	 uma	 concepção	 artística	 da	 obra	 por	 parte	 de	 quase	 todo	 elenco	 foi	

fundamental.	 A	 questão	 de	 se	 valia	 a	 pena	 o	 esforço	 de	 tentar	 gravar	 dadas	 as	

condições	 foi	 colocada	muitas	vezes	durante	o	processo;	mesmo	após	as	 sessões	de	

gravação	 subsistiu	 a	 dúvida	 de	 se	 o	 produto	 resultante	 conseguiria	 vir	 a	 ser	 bem	

sucedido.	

Mesmo	a	nível	de	equipamento	de	gravação	foi	alugado	e	contratado	um	mínimo	de	

material	para	fazer	face	às	limitações	financeiras,	tendo	sido	realizada	a	captação	com	

apenas	8	microfone	em	8	faixas.	 	Além	disso	apenas	foi	possível	contratar	técnico	de	

som	para	as	sessões	de	gravação,	 ficando	a	 faltar	orçamento	para	a	mão	de	obra	de	

realização	de	todos	os	cortes	de	edição	e	masterização	de	som.	Esta	laboriosa	parte	do	

trabalho	de	produção	 foi	 realizada	pelo	director	artístico	de	 todo	o	projecto	e	autor	

desta	dissertação.	Havia	já	alguma	experiência	em	termos	de	edição	e	realização	dos	

cortes,	 mas	 foi	 necessário	 procurar	 ajuda	 e	 aconselhamento	 na	 parte	 de	mistura	 e	

masterização.	 Por	 um	 lado	 este	 trabalho	ultrapassa	 em	 larga	medida	 as	 respectivas	

competências	de	um	normal	 responsável	 artístico,	mas	 existe	 também	 interesse	 em	

poder	controlar	este	processo	que	tanta	influência	tem	no	produto	auditivo	final.	No	

que	 diz	 respeito	 aos	 cortes	 necessários,	 foi	 também	 necessária	 muita	 minúcia	 e	

paciência	para	juntar	todos	os	melhores	momentos,	dado	o	curto	espaço	de	tempo	que	

houve	para	gravar,	 sendo	que	mesmo	recorrendo	a	mão	de	obra	mais	especializada	

teria	sido	difícil	encontrar	alguém	com	disponibilidade	para	tão	laborioso	trabalho.		

Tal	 como	 esperado	 foram	 necessários	 vários	 meses	 e	 muitas	 horas	 de	 trabalho	 na	

montagem	das	 várias	 tomas	 de	 som.	O	 programa	 informático	 utilizado	 foi	 o	 LOGIC.	

Sendo	um	dos	programas	mais	utilizados	a	nível	profissional	de	produção	audio,	na	

indústria	discográfica	de	música	erudita	em	particular	não	é	o	mais	comum.	Por	outro	

lado	 não	 só	 foi	 possível	 adquiri-lo	 a	 um	 valor	 acessível,	 como	 existia	 previamente	

acesso	a	profissionais	com	larga	experiência	neste	software	específico	e	que	serviram	

de	consultores	técnicos	em	todo	o	processo.	O	que	demorou	mais	tempo	do	que	estava	

previsto	 foi	 a	mistura	 final	 e	masterização,	 dado	 o	 facto	 de	 não	 existir	 experiência	

prévia	 neste	 campo.	 Realizou-se	 a	 escuta	 comparada	 com	muitas	 outras	 gravações	

discográficas	com	instrumentação	e	géneros	musicais	de	alguma	forma	relacionados	
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com	 o	 desta	 serenata,	 de	 forma	 a	 criar	 um	 som	 e	 mistura	 finais	 próximo	 do	

convencional	 e	dos	parâmetros	da	 indústria.	 Para	 isso	 foi	necessária	 a	utilização	de	

alguns	efeitos	e	processamento	audio	digital	tais	como	compressores,	equalizadores,	

reverberação	simulada,	entre	outros.		

O	 equilíbrio	 final	 foi	 também	 inspirado	no	que	 sabemos	 sobre	 a	disposição	original		

dos	músicos	em	relação	à	principal	parte	da	audiência,	ou	seja	a	família	real.	Por	essa	

razão	 houve	 o	 cuidado	 de	 ter	 as	 vozes	 à	 frente	 da	 orquestra,	 ou	 seja	 num	 nível	

dinâmico	 ligeiramente	superior,	por	vezes	um	pouco	acima	em	termos	relativos	que	

os	 de	 outras	 gravações	 comerciais	 de	 ópera.	 A	 respectiva	 escuta	 foi	 realizada	

principalmente	 com	 auscultadores	 do	 tipo	 fechado,	 mas	 também	 foram	 utilizados	

monitores	 de	 estúdio.	 Na	 fase	 de	 ajustes	 finais	 foi	 também	 realizada	 a	 escuta	 em	

vários	 tipos	 de	 dispositivos	 de	 reprodução	 comuns	 e	 nos	 vários	 formatos	 de	

compressão	dos	ficheiros	de	audio	digitais,	no	sentido	de	encontrar	uma	versão	que	

funcione	bem	em	vários	contextos.	

O	produto	final,	o	chamado	"master",	ou	conjunto	de	ficheiros	audio	prontos	a	serem	

utilizados	 nos	 cd's	 comerciais	 foram	 enviados	 para	 o	 principal	 produtor	 desta	 casa	

discográfica,	que	atestou	as	 respectivas	qualidades	 técnicas	e	artísticas	e	 concordou	

em	 editar	 e	 distribuir	 a	 obra.	 	 Foram	 então	 elaboradas	 as	 respectivas	 notas	 ao	

programa	segundo	os	padrões	e	tamanho	solicitados	e	completadas	as	fichas	técnicas	

de	produção.	Após	todos	estes	dados	esclarecidos	foi	assinado	o	contrato	e	realizado	

em	Abril	2016	o	respectivo	lançamento.	

Neste	processo	acabou	por	recair	uma	enorme	quantidade	de	tarefas	e	funções	num	

só	 elemento.	 Importa	 reflectir	 que	 este	 fenómeno	 não	 só	 é	 próprio	 da	 realidade	

artística	do	nosso	país,	mas	da	realidade	da	indústria	discográfica	em	geral	nos	nossos	

dias,	já	que	cada	vez	mais	surgem	maestros	e	músicos	a	acumularem	grande	parte	do	

trabalho	 de	 edição	 técnica	 e	 montagem202.	 Tanto	 artística	 como	 tecnicamente	 as	

condições	de	trabalho	estiveram	longe	de	ser	as	ideais.	Infelizmente	este	facto	acabou	

por	ter	uma	influência	concreta	o	produto	artístico	final,	pois	tornou-se	claro	que	se	

																																																								
202 Este fenómeno não é apenas consequência do emagrecimento financeiro nas últimas 
décadas da indústria de produção de música erudita, mas é também uma consequência da 
democratização de meios técnicos e de equipamento capaz de realizar estas tarefas que 
cada vez é mais acessível. 
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tivesse	havido	mais	tempo	de	ensaio	e	melhores	condições	técnicas	de	captação,	esta	

equipa	 artística	 teria	 conseguido	 um	 resultado	 significativamente	 melhor.	 Mesmo	

assim	o	nível	atingido	foi	ainda	suficiente	para	cativar	o	interesse	de	uma	editora	de	

distribuição	mundial,	cujas	contrapartidas	exigidas	possibilitaram	que	o	trabalho	seja	

editado	de	uma	forma	economicamente	viável.		
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7.9 Desafios	Actuais	
	

O	que	se	tornou	claro	em	todo	este	processo	é	que	os	maiores	desafios	actuais	para	

este	 repertório	 são	 encontrar	 financiamento	 para	 montar	 um	 espetáculo	 e	 o	

respectivo	 público.	 Essa	 é	 a	 realidade	 do	 repertório	 à	 margem	 do	 que	 é	 o	 “main	

stream”	da	programação	das	 salas	 de	 concerto	 em	geral.	 Acresce	 o	 facto	de,	 na	 sua	

grande	maioria,	o	repertório	que	JSC	realizou	ao	serviço	da	corte	portuguesa	é	sobre	

textos	 sérios,	 pois	 mesmo	 em	 óperas	 de	 "repertório"	 os	 programadores	 sentem-se	

tradicionalmente	mais	seguros	a	colocar	em	cena	as	óperas	cómicas.	Este	 facto	é	do	

conhecimento	 geral,	 mas	 pode	 também	 ser	 comprovado	 ao	 observar	 a	 listagem	 de	

produções	 levadas	 à	 cena	 no	 Teatro	 Nacional	 de	 S.	 Carlos	 nos	 deus	 primeiros	 200	

anos	de	existência203.	Numa	breve	consideração	do	repertório	"mainstream"	que	tem	

subido	ao	palco	desta	casa	de	ópera,	conforme	se	pode	observar	no	Gráfico	11,	esta	

tendência	torna-se	clara.	

	

Gráfico	13,	número	de	produções	no	Teatro	S.	Carlos	1793-1993	

		

Curiosamente	 em	 2016	 foi	 realizada	 uma	 estreia	moderna	 no	 teatro	 nacional	 de	 S.	

Carlos	de	ópera	portuguesa	setecentista,	precisamente	de	um	dos	raros	textos	cómico	

																																																								
203 MOREAU, M. (1999). O teatro de S. Carlos: dois séculos de história. Hugin Editores, Lisboa 
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do	tempo	de	D.	Maria	I,	posto	em	música	por	João	Cordeiro	da	Silva	em	1789,	Lindane	

e	Dalmiro.	Neste	principal	teatro	de	ópera	nacional	as	recentes	produções	com	música	

de	compositores	portugueses	do	sec.	XVIII	são	também	sobre	textos	cómicos204.	É	em	

iniciativas	 pontuais	 que	 se	 encontram	 outras	 importantes	 produções	 recentes	 de	

música	portuguesa	setecentista,	conforme	se	pode	verificar	na	Tabela	42.	

Esta	 listagem	 não	 pretende	 ser	 exaustiva,	 se	 bem	 que	 pelo	 menos	 até	 1993	 está	

completa	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 teatro	 S.	 Carlos.	 Verifica-se	 mais	 uma	 vez	 que	 a	

tendência	 de	 evitar	 os	 textos	 sérios	 na	 escolha	 do	 repertório	 setecentista	 é	 uma	

tradição	da	casa.	A	única	excepção	a	esta	regra	é	Penelope,	precisamente	a	única	obra	

do	 período	 de	 D.	 Maria	 I	 estreada	 modernamente	 no	 principal	 teatro	 de	 ópera	

português,	se	é	que	podemos	considerar	1955	e	69	dessa	forma.	

Esta	 produção	 de	 Penelope	 em	 1955	 tem	 ainda	 a	 particularidade	 de	 ter	 incluído	

encenação	de	Ricardo	Moresco	e	cenários	de	Alfredo	Furiga,	apesar	de	na	produção	

original	de	1782	não	haver	menção	clara	que	 tenha	existido	esta	dimensão	plástica.	

Há	no	entanto	as	comuns	descrições	de	cenários	e	indicações	de	acção	dramática		no	

respectivo	 libreto	 impresso,	que	curiosamente	é	dos	poucos	com	a	menção	ambígua	

de	“per	celebrare”	no	frontispício.	

Mais	recentemente,	em	1987,	Testoride	Argonauta,	outro	texto	sério	posto	em	música	

por	 JSC	do	 tempo	de	D.	Maria	 I	 foi	 também	realizado	 com	cenários	e	 guarda	 roupa,	

desta	vez	no	grande	auditório	da	Fundação	Gulbenkian.	Esta	produção	teve	ainda	uma	

reposição	no	Theatre	des	Champs	Elysees	em	Paris	e	deu	origem	a	uma	gravação	ao	

vivo	e	à	primeira	edição	discográfica	de	uma	obra	lírica	de	JSC.	

	

																																																								
204 O Basculho da chaminé de Marcos Portugal teve a sua estreia moderna a 23 de Março de 
2012 no Teatro S. Carlos. 
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Tabela	42,	listagem	de	produções	modernas	de	teatro	musical	português	setecentista	

ano	 título	 compositor	 agrupamento	 Libretista	 Instituição	
1943	 (66,	
VP,80,	VO)	

L’Amore	
Industrioso	
(versão	 em	
português)	

JSC	 	 G.	Casori		

	

Teatro	 S.	
Carlos	

1955	(69)	 Penelope	 JSC	 	 G.	
Martinelli	

Teatro	S.	
Carlos	

1965	 La	Spinalba	 F.	A.	Almeida	 	 A.	Tedeschi	 Teatro	S.	
Carlos	

1972	(78)	 As	Guerras	do	
Alecrim	e	da	
Manjerona	

A.	Teixeira	 	 A.	J.	da	
Silva	

Teatro	S.	
Carlos	

1982	 As	Variedades	
de	Proteu	

A.	Teixeira	 	 A.	J.	da	
Silva	

Teatro	S.	
Carlos	

1985	 Lo	Spirito	di	
Contradizione	

J.F.	de	Lima	 	 G.	
Martinelli	

Teatro	S.	
Carlos	

1987	 (90	
no	TCE)	

Testoride	
Argonauta	

JSC	 Clemencic	
Consort	

G.	
Martinelli	

FCG	

2001	
(incluiu	
récitas	 em	
Londres)	

L’Amore	
Industrioso	

JSC	 Remix	
ensemble	

G.	Casori		

	

Teatro	 Rivoli,	
Porto	

2006	 As	 guerras	 do	
Alecrim	 e	 da	
Manjerona	

António	
Teixeira	

Capela	Real	 A.	 J.	 da	
Silva	

Teatro	 D.	
Maria	

2005	 As	variedades	de	
Proteu	

António	
Teixeira	

A	 Escola	 de	
Rhetorica,	
Metrica	 e	
Harmonia	

A.	 J.	 da	
Silva	

Arte	em	Rede	

2008	 La	Spinalba	 F.	 A.	 de	
Almeida	

Músicos	do	Tejo	 	 CCB	

2012	 O	 Basculho	 de	
Chaminé	

Marcos	
Portugal	

OSP	 G.M.	Foppa	 Teatro	 S.	
Carlos	

2011	 Antigono	 António	
Mazzoni	

Divino	Sospiro	 	 CCB	

2012	 Ippolito	 F.	 A.	 de	
Almeida	

Orquestra	
Barroca	Casa	da	
Música	

	 Casa	da	Música	

2013	 Trionfo	d’Amore	 F.	 A.	 de	
Almeida	

Os	 Músicos	 do	
Tejo	

	 CCB	

2014	 Il	 Mondo	 de	 la	
luna	

P.A.	
Avondano	

Os	 Músicos	 do	
Tejo	

	 Cistermúsica	

2015	 L’isola	
Disabitata	

David	Perez	 Divino	Sospiro	 	 Parques	 de	
Sintra	

2016	 Lindane	 e	
Dalmiro	

João	Cordeiro	
da	Silva	

OSP	 	 Teatro	 S.	
Carlos	

	

É	 interessante	 tentar	 perceber	 o	 que	 levou	 a	 escolher	 estas	 peças	 em	 particular.	 A	

reputação	de	JSC	não	foi	deixada	ao	acaso	em	relação	aos	seus	contemporâneos,	já	que	

comparativamente	 é	 o	 compositor	que	mais	 atenção	 e	 revivalismo	 suscitou,	 se	bem	

que	numa	proporção	muito	pequena.	L’Amore	Industrioso	é	a	primeira	escolha	óbvia	

no	contexto	da	tradição	e	hábito	de	programação	do	teatro	S.	Carlos,	já	que	se	trata	do	
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único	texto	cómico	posto	em	música	por	JSC.	Já	a	escolha	de	Penelope	não	é	tão	óbvia	e	

leva-me	a	especular	que	tenha	sido	pela	própria	estrutura	dramática,	pois	de	facto	a	

obra	 tem	 um	 final	 antes	 da	 licenza.	 Antes	 desta	 obra,	 apenas	 Everardo	 e	 Testoride	

Argonauta	 têm	esta	característica.	Neste	contexto	e	comparativamente,	a	história	de	

Penelope	é	também	mais	facilmente	identificável	com	a	de	outros	clássicos	da	história	

da	ópera	e	que	em	meados	do	sec.	XX	tinham	também	já	subido	ao	palco	do	S.	Carlos.	

É	 relevante	 apontar	 que,	 do	 legado	 de	 JSC,	 a	 sua	maior	 e	mais	 importante	 obra	 do	

tempo	de	D.	Maria	 I	continua	por	repor	nos	dias	de	hoje.	A	razão	desta	 lacuna	pode	

também	 estar	 relacionada	 com	 o	 facto	 de	 na	 principal	 fonte	 deste	 repertório,	 a	

Biblioteca	do	Palácio	Nacional	da	Ajuda,	do	respectivo	manuscrito	de	Nettuno	ed	Egle	

aí	depositado	apenas	existe	a	primeira	parte	da	obra.	Este	obstáculo	entretanto	pode	

ser	 ultrapassado	 já	 que	 a	 cópia	 da	 partitura	 que	 D.	 Maria	 I	 mandou	 enviar	 para		

Madrid	 se	 encontra	 disponível	 e	 bem	 conservada.	 Apenas	 será	 necessário	 corrigir	

pequenas	lacunas	do	copista.		
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8 Notas conclusivas 
	

O	 que	 se	 foi	 tornando	 evidente	 nesta	 pesquisa	 em	 termos	 de	 caracterização	 da	

serenata	 de	 corte	 no	 reinado	 de	 D.	 Maria	 I	 é	 a	 existência	 de	 várias	 facetas	 de	

representação	da	 realeza	que	estão	 implícitas	neste	 repertório	de	uma	 forma	muito	

clara.	 A	 dialética	 produto	 artístico/audiência	 dos	 nossos	 dias	 está	 muito	 longe	 da	

realidade	da	altura.	Desde	a	disposição	e	decoração	da	sala	em	que	as	serenatas	eram	

apresentadas,	nas	quais	o	palco	armado	era	para	própria	família	real,	até	às	evidentes	

relações	entre	os	personagens	dos	dramas	e	os	dedicatários,	passando	pela	disposição	

dos	 músicos,	 tudo	 	 se	 relacionava	 e	 orbitava	 em	 volta	 da	 Casa	 de	 Bragança.	 Em	

qualquer	um	dos	dramas	o	personagem	principal	estava	sempre	do	lado	da	audiência	

e	o	enredo,	ou	era	claramente	feito	à	medida	da	ocasião	pelo	poeta	da	corte,	ou	teria	

uma	 leitura	 mais	 ou	 menos	 sub-entendida	 que	 se	 poderia	 relacionar	 com	 o	

homenagiado.	Este	faceta	deste	repertório	pode	ser	vista	à	partida	como	um	elemento	

limitador	do	ponto	de	vista	artístico,	mas	a	sua	tomada	de	consciência	pode	potenciar	

e	abrir	um	mar	de	possibilidades	criativas	na	concepção	de	objectos	artísticos	actuais	

a	partir	destes	textos	literários	e	musicais.	

A	 instrumentalização	 desdes	 objectos	 artísticos	 como	 uma	 ferramenta	 política	

também	se	tornou	clara	no	repertório	observado	em	1785.	Se	tal	não	é	novidade	nos	

reinados	 anteriores,	 o	 padrão	 que	 se	 encontra	 neste	 e	 nos	 restantes	 casos	 deste	

reinado	levam-nos	para	a	personalidade	e	sensibilidade	política	da	soberana	de	uma	

forma	particularmente	subtil	e	incisiva	em	Ester	e	possivelmente	também	em	Nettuno	

ed	Egle.		

Ao	mesmo	tempo	que	serviam	estes	propósitos,	os	textos	musicais	observados	deixam	

claro	que	a	realidade	de	produção	composicional	era	significativamente	rica	e	variada.	

JSC	 revela	 uma	 grande	 sensibilidade	 e	 talento	 em	 sublinhar	 musicalmente	 os	

sentimentos	 dos	 personagens	 e	 da	 palavra	 cantada.	 Revela	 também	 uma	 busca	

permanente	 por	 novas	 estruturas	 e	 formas	 de	 composição	 dentro	 da	 evolução	

estilística	 que	 se	 ia	 fazendo	 sentir	 nos	 restantes	 centros	 artísticos	 e	 do	 qual	 ele	

demonstra	 não	 estar	 de	 todo	 alheado.	 A	 amostra	 observada	 de	 música	 dos	 seus	

contemporâneos,	 apesar	 de	 marginal	 em	 quantidade,	 demonstra	 que	 haviam	
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diferentes	 talentos	 e	 qualidades	 nos	 restantes	 compositores	 do	 seu	 meio,	

nomeadamente	na	elegante	capacidade	de	síntese	de	Leal	Moreira	e	no	virtuosísmo	de	

escrita	instrumental	de	Lima.	

A	síntese,	contextualização	e	análise	da	informação	de	prática	performativa	existente	

nos	tratados	editados	em	portugal	no	sec.	XVIII	demonstrou	como	esses	dados	podem	

ser	 aplicáveis	 na	 prática	 em	 casos	 concretos.	 Apesar	 das	 óbvias	 limitações	 de	

realização	 deste	 repertório,	 a	 gravação	 resultante	 desta	 pesquisa	 e	 anexa	 a	 esta	

dissertação	deixa	clara	a	validade	artística	deste	processo.	O	 interesse	demonstrado	

pelo	 respectivo	 produto	 artístico	 por	 parte	 de	 uma	 editora	 de	 distribuição	

internacional	é	também	relevante	no	sentido	em	que	sinaliza	a	lacuna	que	existe	hoje	

em	dia	na	valorização	e	exposição	deste	património.		

Ao	sinalizar	as	características	particulares	da	serenata	de	corte	no	tempo	de	D.	Maria	I	

e	 demonstrar	 o	potencial	 artístico	de	uma	 recriação	historicamente	 informada,	 este	

trabalho	torna-se	desta	forma	numa	ferramenta	científica	que	pode	ser	utilizada	para	

sensibilizar	 politicamente	 os	 meios	 de	 decisão	 a	 favorecer	 o	 indispensável	

investimento	público	que	possibilite	continuar	a	dar	vida	a	este	repertório.	
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9 Anexos 
	
No	 suporte	 digital	 anexo	 a	 esta	 dissertação	 encontra-se	 a	 colecção	 de	 documentos	

consultados	listada	nas	Tabelas	43	e	44.	

Tabela	43,	lista	de	libretos	anexos	

Ano	 Título	do	libreto	
1703	 Tagídias	
1722	 Gl'Amorosi	Avvenementi	
1724	 Aci	e	Galatea	
1728	 La	Fama	Trionfante	
1729	 L'Amore	Vuol	Somiglianza	
1737	 Anagilda	
1737	 Artaserse	
1753	 Demofoonte	
1755	 Alessandro	nell'Indie	
1755	 Antigono	
1755	 La	Clemenza	di	Tito	
1761	 La	Vera	Felicita	
1763	 Il	Dottore	
1763	 Il	Mercato	di	Marmantille	
1763	 L'Amante	Ridiculo	Deluso	
1764	 L'Arcadia	in	Brenta	
1765	 Demetrio	
1765	 Ercole	Sul	Tago	
1765	 O	Mercado	de	Malmantile	
1766	 L'Amore	in	Musica	
1766	 La	Cascina	
1767	 L'Isola	Disabitata	
1767	 La	Notte	Critica	
1768	 Il	Tempio	dell'Eternita	
1768	 Le	Due	Serve	Rivalli	
1769	 Fetonte	
1769	 La	Finta	Astrologa	
1769	 Le	Cinesi	
1770	 Il	Matrimonio	per	concorso	
1770	 Il	Re	Pastore	
1771	 Il	Casciatore	Deluso	
1771	 Semiramide	
1773	 Armida	
1773	 Eumene	
1773	 La	Fiera	di	Sinigaglia	
1773	 La	Finta	Amalata	
1773	 Le	Lavandarine	
1774	 Creusa	in	Delfo	
1774	 Il	Ritorno	di	Ulisse	in	Itaca	
1774	 L'Inimico	delle	Donne	
1774	 L'Olimpiade	
1775	 Demofoonte	
1775	 L'Accademia	di	Musica	e	Conversasione	
1775	 L'incostante	
1775	 Li	Napoletanni	in	America	
1776	 Alessandro	nell'Indie	
1776	 Il	filosofo	Amante	
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1776	 Il	tutore	Inganato	
1776	 La	Cameriera	per	Amore	
1776	 La	Contadina	Superba	
1777	 La	Pace	fra	la	Virtu	e	la	Bellezza	
1778	 Gioas	Re	di	Giuda	
1778	 Il	Natal	di	Giove	
1778	 Il	Ritorno	di	Ulisse	in	Itaca	
1778	 L'Angelica	
1779	 Ati	e	Sangaride	
1779	 Gli	Orti	esperidi	
1779	 La	Galatea	
1779	 Perseo	
1780	 Edalide	e	Cambise	
1780	 L'Endimione	
1781	 Amore	e	Psiche	
1781	 Enea	In	Tracia	
1781	 Il	Natal	d'Apolo	
1781	 Palmira	di	Tebe	
1781	 Seleuco	
1782	 Bireno	ed	Olimpia	
1782	 Caliroe	
1782	 Everardo	
1782	 Penelope	
1783	 L'Endimione	
1783	 Teseo	
1784	 Adrasto	
1784	 DSal	finto	il	Vero	
1784	 Esione	
1784	 I	Ritorno	di	Tobia	
1785	 Archelao	
1785	 Ascanio	in	Alba	
1785	 L'Amor	Costante	
1785	 La	Vera	Costanza	
1785	 Le	Nozze	d'Ercole	ed	Ebe	
1785	 Nettuno	ed	Egle	
1786	 Ester	
1786	 Li	Frattelli	
1787	 Alcione	
1787	 Artemisia	
1788	 Gli	Eroi	Spartani	
1788	 L'Italiana	in	Londra	
1788	 Megara	Tebana	
1789	 Bauce	e	Palemone	
1789	 Numa	Pompiglio	
1790	 Axur	
1790	 La	Virtuosa	in	Mergelina	
1791	 Atalo	re	di	Bitinia	
1791	 La	bella	Pescatrice	
1791	 Li	due	Baronni	di	Rocca	Azzura	
1792	 Il	Finto	Astrologo	
1792	 La	Modista	Ragiatrice	
1792	 Riccardo	cor	de	Leone	
1793	 Il	Natale	Augusto	
1793	 La	Ballerina	Amante	
1794	 Cantata	para	recitarse	em	música	
1794	 Hipollyto	
1794	 La	vendemmia	
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1794	 Una	Cosa	Rara	
1795	 Il	Mercato	di	Monfregoso	
1796	 Le	due	Gemelli	
1799	 Giulio	Sabino	
1803	 Gli	Sciti	
1804	 Teresa	e	Claudio	
1807	 Ines	de	Castro	
	

Tabela	44,	lista	de	partituras	anexas	

Ano	 Compositor	 Obra	
1755	 Antonio	Mazzoni	 Antigono	
1767	 David	Perez	 L'Isola	Disabitata	
1778	 JSC	 L'Angelica	
1779	 JSC	 Perseo	
1781	 JSC	 Everardo	
1782	 JSC	 Penelope	
1783	 JSC	 Endimione	
1783	 JSC	 Tomiri	
1783	 Jeronimo	Francisco	de	Lima	 Teseo	
1784	 JSC	 Adrasto	
1785	 JSC	 Netuno	ed	Egle	
1786	 António	Leal	Moreira	 Ester	
1787	 JSC	 Alcione	
1789	 JSC	 Numa	Pompiglio	
	

Anexo	a	esta	dissertação	encontra-se	também	o	trabalho	discográfico	com	o	número	

de	catálogo	8.573554-55	da	editora	NAXOS,	cuja	capa	está	reproduzida	na	imagem	15.	

	

Imagem	16,	capa	do	cd	de	L'Angelica	



	 268	

10 Índice de gráficos 
	
Gráfico	1,	Menção	da	realização	de	Serenatas	desde	o	início	do	reinado	de	D.	João	V	até	à	

abertura	do	Teatro	S.	Carlos	......................................................................................................................	20	
	Gráfico	2,	Menção	na	folha	de	rosto	dos	libretos	no	tempo	de	D.	Maria	..............................................	21	
Gráfico	3,	Relação	dos	dedicatários	com	os	compositores	no	periodo	1777-92	................................	37	
Gráfico	4,	percentagem	de	recitativos	seco	..................................................................................................	160	
Gráfico	5,	comparação	de	percentagens	dos	recitativos	seco	e	acompanhados,	*	obra	encenada;	

**	obra	encenada	no	reinado	de	D.	José	I.	...........................................................................................	161	
Gráfico	6,	relação	harmónica	entre	os	números	musicais	de	L'Angelica	............................................	165	
Gráfico	7,	Média	de	distância	harmónica	entre	números.	*obra	encenada;**	ópera	de	Mazzoni

	...........................................................................................................................................................................	166	
Gráfico	8,	dimensão	das	árias	de	duas	estrofes	...........................................................................................	173	
Gráfico	9,	dimensão	das	árias	de	duas	estrofes	e	Ester	............................................................................	181	
Gráfico	10,	comparação	de	percentagens	dos	vários	tipos	de	números	musicais	entre	Ester,	

Teseo	a	as	obras	de	JSC.	.............................................................................................................................	184	
Gráfico	11,	comparação	de	percentagens	dos	vários	tipos	de	números	musicais	entre	L’Isola	

Disabitata	a	as	obras	de	JSC.	....................................................................................................................	187	
	Gráfico	12,	dimensão	das	árias	de	duas	estrofes	de	L’Isola	Disabitata	..............................................	188	
Gráfico	13,	número	de	produções	no	Teatro	S.	Carlos	1793-1993	.......................................................	259	
	
	

11 Índice de imagens 
Imagem	1,	detalhe	do	tecto	da	sala	das	talhas	do	palácio	de	Queluz	onde	se	presumem	estar	

retratadas	ao	centro	D.	Maria		Ana	Francisca	Josefa	(1736	-	1813)	e	Maria	Francisca	
Doroteia	(1739	-	1771)	segurando	uma	partitura,	foto	do	autor	....................................................	5	

Imagem	2,	detalhe	do	tecto	da	sala	das	talhas	do	palácio	de	Queluz	onde	se	presume	estar	
retratado	D.	Pedro	III	dirigindo	com	um	rolo	de	papel,	estando	a	futura	D.	Maria	I	à	sua	
esquerda,	foto	do	autor.	.................................................................................................................................	6	

Imagem	3,	detalhe	do	tecto	da	sala	das	talhas	do	palácio	de	Queluz	onde	se	presume	estar	
retratado	D.	José	I	ao	lado	de	D.	Mariana	Vitória	e	de	D.	Maria	Francisca	Benedita.	................	7	

Imagem	4,	Frontispício	do	libreto	de	Allesandro	nell’Indie,	Lisboa,	1755	...............................................	9	
Imagem	5,	Gravura	do	libreto	de	Allessandro	nell’Indie,	Lisboa,	1755	..................................................	10	
Imagem	6,	Gravura	do	libreto	de	La	Clemenza	di	Tito,	Lisboa,	1755	......................................................	10	
Imagem	7,	Frontispício	do	libreto	de	La	Clemenza	di	Tito,	Lisboa,	1755	..............................................	11	
Imagem	8,	frontispício	de	Creusa	in	Delfo,	1774	...........................................................................................	14	
Imagem	9,	frontispício	do	libreto	de	La	Galatea,	1779	...............................................................................	17	
Imagem	10,	registo	de	óbito	de	João	de	Sousa	Carvalho	a	3	de	Agosto	de	1798	no	Livro	de	Óbitos	

da	Freguesia	da	Santa	Igreja	Patriarcal	(1782-1805).	......................................................................	34	
Imagem	11	................................................................................................................................................................	202	
Imagem	12,	representação	de	uma		“serenata	hespañola”,	por	ocasião	da	troca	das	princesas,	

possivelmente	“Il	Parnaso”	de	Pittichio,	Madrid	1785,	obra	atribuída	a	Domenico	Muzzi,	
actualmente	na	colecção	Maria	Keil.	....................................................................................................	205	

Imagem	13,	esquema	de	disposição	da	sala	do	Palácio	da	Ajuda	onde	foi	realizado	Telemaco,	
elaborado	pelo	Marques	de	Bombelles	................................................................................................	249	

Imagem	14,	detalhe	da	orquestra	do	esquema	elaborado	por	Bombelles	........................................	250	
Imagem	15,	detalhe	da	orquestra	na	pintura	de	Domenico	Puzzi	da	serenata	de	1785	...............	250	
Imagem	16,	capa	do	cd	de	L'Angelica	..............................................................................................................	267	
	



	 269	

12 Índice de tabelas 
Tabela	1,	calendário	de	apresentações	de	música	teatral	em	1772	.......................................................	12	
Tabela	2,	resumo	das	principais	datas	festivas		da	corte	de	D.	Maria	I	.................................................	14	
Tabela	3,	resumo	das	apresentações	de	teatro	musical	em	1778	...........................................................	15	
Tabela	4,	lista	de	obras	mencionadas	na	conta	elaborada	por	Cervellezza	em	1793	......................	34	
Tabela	5,	esquema	simplificado	de	estrutura	de	um	primeiro	andamento	de	uma	abertura.	.....	45	
Tabela	6,	análise	do	primeiro	andamente	da	abertura	de	L'Angelica	(1778),	

Carvalho/Metastasio,	P-La	48-I-34,	fl.	1v	-	9v	......................................................................................	46	
Tabela	7,	análise	do	segundo	andamento	da	abertura	de	L'Angelica	(1778),	

Carvalho/Metastasio,	P-La	48-I-34,	fl.	10	-	14	.....................................................................................	47	
Tabela	8,	análise	do	2º	andamento	da	abertura	de	Everardo	(1782)	Carvalho/Martinelli,	fl.	15v	-	

26v	......................................................................................................................................................................	48	
Tabela	9,	análise	do	1º	andamento	da	abertura	de	L'Amore	Industrioso	(1769),Carvalho/Casori,	

P-La	48-I-13,	fl.	1v	-	10v	...............................................................................................................................	49	
Tabela	10,	Análise	do	primeiro	andamento	da	abertura	de	Nettuno	ed	Egle	(1785),	

Carvalho/Sertor,	fl.	1v	-	31v	.......................................................................................................................	50	
Tabela	11,	resumo	das	aberturas	de	JSC	analisadas	neste	estudo	..........................................................	51	
Tabela	12,	resumo	das	instruções	de	Pedroso	para	a	composição	de	uma	ária	solo	.......................	61	
Tabela	13,	análise	da	ária	Tu	m'involasti	un	regno	da	ópera	Antigono	(1755),	P-la	45-I-9,	fl.	55-

67v	......................................................................................................................................................................	63	
Tabela	14,	resumo	das	árias	solo	de	L’Angelica	(1778)	.............................................................................	64	
Tabela	15,	resumo	da	análise	da	primeira	ária	de	Angelica	(1778),	P-la	48-I-34,	fl.	26	-	33v	.......	67	
Tabela	16,	resumo	da	análise	da	ária	Terrore	m'inspira,	L'Angelica	(1778),	P-La	48-I-34,	fl.	35-

60v	......................................................................................................................................................................	70	
Tabela	17,	resumo	da	ária	Vanne	felice	rio,	L'Angelica	(1778),	P-La	48-I-34,	fl.	84	-	106v	.............	71	
Tabela	18,	resumo	das	árias	a	solo	de	Perseo,	1779,	Martinelli/Carvalho,	Pla	48-I-46/47	...........	75	
Tabela	19	....................................................................................................................................................................	78	
Tabela	20	....................................................................................................................................................................	80	
Tabela	21	....................................................................................................................................................................	83	
Tabela	22,	resumo	das	estruturas	das	árias	de	Penelope	(1782),	Carvalho/Martinelli	.................	84	
Tabela	23	....................................................................................................................................................................	87	
Tabela	24,	resumo	das	árias	solo	de	L’Endimione	(1783),	Carvalho/Martinelli	...............................	88	
Tabela	25	....................................................................................................................................................................	90	
Tabela	26,	resumo	das	estruturas	das	árias	solo	de	Adrasto	(1784),	Carvalho/Martinelli,	P-La	

48-I-8/9	............................................................................................................................................................	94	
Tabela	27	....................................................................................................................................................................	97	
Tabela	28	..................................................................................................................................................................	100	
Tabela	29	resumo	da	estrutura	das	arias	de	Nettuno	ed	Egle	................................................................	102	
Tabela	30	..................................................................................................................................................................	106	
Tabela	31	..................................................................................................................................................................	108	
Tabela	32,	resumo	das	árias	a	solo	de	Numa	Pompiglio	(1789),	Carvalho/Martinelli	..................	109	
Tabela	33,	análise	harmonica	do	encadeamento	entre	cada	número	de	L’Angelica.	.....................	164	
Tabela	34,	tabela	de	classificação	de	distância	tonal	................................................................................	165	
Tabela	35,		resumo	da	análise	do	primeiro	andamento	da	abertura	de	Teseo	.................................	171	
Tabela	36,	análise	da	ária	de	Medea	“Dal	furor	dall’odio	acesa”	...........................................................	174	
Tabela	37,	resumo	das	árias	de	Ester	.............................................................................................................	181	
Tabela	38,	resumo	das	árias	de	L’Isola	Disabitata	.....................................................................................	188	
Tabela	39,	lista	das	obras	identificadas	como	tendo	sido	dedicadas	à	dupla	boda	de	1785	.......	191	
Tabela	40,	lista	dos	cantores	mencionados	nos	libretos	das	obras	dedicadas	à	troca	das	

princesas	de	1785	.......................................................................................................................................	197	
Tabela	41,	resumo	dos	dados	recolhidos	nos	textos	musicais	das	obras	dedicadas	à	troca	das	

princesas	de	1785	.......................................................................................................................................	198	
Tabela	42,	listagem	de	produções	modernas	de	teatro	musical	português	setecentista	.............	261	
Tabela	43,	lista	de	libretos	anexos	..................................................................................................................	265	
Tabela	44,	lista	de	partituras	anexas	..............................................................................................................	267	



	 270	

13  Índice de excertos 
Excerto	1,	detalhe	do	primeiro	andamento	da	abertura	de	L'Angelica	(1778)	em	que	se	pode	

identificar	o	choque	dramático/harmónico	atribuível	à	personagem	de	Orlando.		P-la	48-I-
34,	fl.	8	...............................................................................................................................................................	58	

Excerto	2,	detalhe	do	3o	andamento	da	abertura	de	L'Angelica	(1778)	em	que	se	pode	identificar	
o	caracter	auspicioso	do	início,		P-la	48-I-34,	fl.	14	...........................................................................	58	

Excerto	3,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Metastasio,	P-La	48-I-34,	fl.26,	ária	de	Angelica,	detalhe	
da	linha	vocal	..................................................................................................................................................	65	

Excerto	4,	idem,	fl.29v	............................................................................................................................................	65	
Excerto	5,	idem,	fl.28	..............................................................................................................................................	66	
Excerto	6,	idem,	fl.32	..............................................................................................................................................	66	
Excerto	7,	Pla	48-I-34,	fl	35;	Ária	de	Medoro,	linha	do	baixo	com	o	tema	tocado	em	uníssono	por	

todos	os	instrumentos	.................................................................................................................................	68	
Excerto	8,	idem,	fl	38	–	39,	Ária	de	Medoro,	tema	inicial	na	parte	vocal.	..............................................	68	
Excerto	9,	P-la	48-I-34,	fl	39v-40,	Ária	de	Medoro,	partes	das	cordas	e	da	voz	...................................	68	
Excerto	10,	Pla	48-I-34,	fl	7v,	Abertura,	linha	dos	violinos	.......................................................................	69	
Excerto	11,	idem,	detalhe	da	ária	de	Medoro	fl	53,	linha	dos	violinos	...................................................	69	
Excerto	12,	idem,	fl	45	............................................................................................................................................	69	
Excerto	13,	idem,	fl	105v	.......................................................................................................................................	73	
Excerto	14,	idem,	fl.92-92v	...................................................................................................................................	73	
Excerto	15,	Pla	48-I-46,	fl.	28,	início	da	ária	de	Perseo,	"Ah	Spiegarti"	..................................................	76	
Excerto	16,	idem,	fl.	29v	........................................................................................................................................	77	
Excerto	17,	Perseo	(1779)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-47	fl	45v,	detalhe	(parte	de	oboé)	.......	79	
Excerto	18,	Idem,	fl	46,	detalhe	(parte	de	Cassiope)	...................................................................................	80	
Excerto	19,	idem,	fl.	67,	detalhe	da	ária	de	Cassiope	...................................................................................	82	
Excerto	20,	idem,	fl	67v,	detalhe	da	ária	de	Cassiope	..................................................................................	82	
Excerto	21,	Penelope	(1782),	Carvalho/Martinelli,	E-Mp	DIG/MUS/MSS/165_B,	fl	132	.................	85	
Excerto	22,	idem,	fl132v-133,	detalhe	da	linha	vocal	e	das	duas	violas	...............................................	86	
Excerto	23,	idem,	fl	144,	detalhe	da	linha	vocal	e	partes	das	cordas	.....................................................	86	
Excerto	24,	L’Endimione	(1782)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-36,	fl.94	...............................................	91	
Excerto	25,	idem,	fl	102,	primeira	vez	que	a	voz	canta	o	final	da	segunda	estrofe.	..........................	92	
Excerto	26,	idem,	fl.	103v	......................................................................................................................................	92	
Excerto	27,	“Adrasto”	1784,	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-8/9,	fl.	78v,	inicio	do	recitativo	

acompanhado	de	Polinice.	.........................................................................................................................	95	
Excerto	28,	idem,	fl.	85,	detalhe	na	parte	de	primeiro	oboé	.....................................................................	95	
Excerto	29,	idem,	fl.	79,	segundo	sistema	do	início	do	acompanhado,	linhas	dos	oboés	................	96	
Excerto	30,	idem,	fl.	108v	e	109,	detalhe:	linhas	dos	oboés	......................................................................	96	
Excerto	31,	idem,	fl.26,	inicio	do	recitativo	acompanhado	de	Adrasto.	................................................	98	
Excerto	32,	idem,	inicio	da	ária	de	Adrasto	....................................................................................................	99	
Excerto	33,	“Nettuno	ed	Egle”	1785,	Carvalho/Martinelli,	fl.139v-140,	detalhe:	células	temáticas	

pela	primeira	vez	apresentadas	no	recitativo	acompanhado,	linha	dos	violinos	1.	............	103	
Excerto	34,	idem,	fl.	141	e	141v,	neste	início	da	ária	de	Aminta	podem	identificar-se	as	duas	

células	temáticas	já	expostas	no	recitativo	acompanhado	acima	mencionado	.....................	105	
Excerto	35,	idem,	fl	155-155v,	início	da	segunda	exposição	da	primeira	estrofe	onde	surge	

material	temático	do	início	da	ária	mas	num	novo	contexto	rítmico.	.......................................	107	
Excerto	36,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-34,	fl.25,	recitativo	acompanhado	

de	Angelica	.....................................................................................................................................................	113	
Excerto	37,	idem,	fl.	79,	recitativo	acompanhado	de	Medoro	.................................................................	114	
Excerto	38,	idem,	fl.	80,	recitativo	acompanhado	de	Medoro	.................................................................	115	
Excerto	39,	idem,	P-La	48-I-35,	fl	72v,	recitativo	acompanhado	de	Orlando	....................................	115	
Excerto	40,	idem,	P-La	48-I-35,	fl	75,	recitativo	acompanhado	de	Orlando	.......................................	116	
Excerto	41,	idem,	fl	91v,	transição	da	ária	para	a	“licença”	....................................................................	117	
Excerto	42,	idem,	fl	95,	intervenção	instrumental	no	primeiro	momento	em	que	é	referido	o	

aniversário	da	princesa	e	que	pode	ter	correspondido	a	movimentação	cénica.	.................	117	
Excerto	43,	Perseo,	Pla	48-I-46,	fl	68v,	primeiro	recitativo	acompanhado	da	obra;	as	duas	células	

temáticas	principais	são	apresentadas	nos	compassos	1	e	3.	......................................................	118	
Excerto	44,	idem,	fl	70-70v,	recitativo	acompanhado	de	Andrómeda,	passagem	das	cordas	de	

quando	é	referida	Medusa.	.......................................................................................................................	119	



	 271	

Excerto	45	idem,	fl	92v,	recitativo	acompanhado	de	Perseo	..................................................................	120	
Excerto	46,	idem,	fl.76v,	detalhe	.......................................................................................................................	121	
Excerto	47,	Penelope	(1782),	Carvalho/Martinelli,	E-Mp	DIG/MUS/MSS/165_B,	fl.	73,	último	

sistema	do	acompanhado	que	precede	a	ária	....................................................................................	122	
Excerto	48,	idem,	fl.	73v,	início	da	ária	de	Penelope	onde	se	repete	a	célula	temática	do	final	do	

acompanhado	anterior.	.............................................................................................................................	122	
Excerto	49,	idem,	fl.	83,	final	da	ária	de	Penelope	onde	surge	pela	terceira	e	última	vez	a	célula	

temática	apresentada	no	acompanhado.	............................................................................................	123	
Excerto	50,	idem,	fl.	84v,	início	do	acompanhado	de	Erigone	.................................................................	123	
Excerto	51,	idem,	fl.	88	e	90v,	detalhe:	início	da	parte	dos	violinos	e	da	parte	vocal	na	ária	de	

Erigone	onde	se	pode	identificar	a	célula	temática	inicial	do	acompanhado	numa	versao	
transformada	ritmicamente.	...................................................................................................................	124	

Excerto	52,	idem,	fl.	98,	célula	temática	do	acompanhado	quando	surge	na	ária	e	na	parte	vocal	
pela	primeira	vez	.........................................................................................................................................	124	

Excerto	53,	idem,	fl.152v,	acompanhado	de	Icario	....................................................................................	125	
Excerto	54,	idem,	fl.	154,	detalhe	da	parte	dos	violinos,	tema	do	acompanhado	que	é	citado	mais	

tarde	na	ária	..................................................................................................................................................	125	
Excerto	55,	fl.	157,	detalhe	da	parte	dos	violinos	1	no	primeira	introdução	instrumental,	citação	

na	ária	de	Icario	do	tema	que	surge	pela	primeira	vez	no	acompanhado.	..............................	125	
Excerto	56,	L’Endimione	(1782)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-36,	fl.	51v,	início	do	acompanhado	

de	Diana	..........................................................................................................................................................	126	
Excerto	57,	idem,	fl.	54v,	detalhe	na	ária	de	Diana	e	que	surge	a	citação	da	célula	temática	

apresentada	no	acompanhado	da	mesma	cena.	...............................................................................	126	
Excerto	58,	idem,	fl.	84,	início	do	acompanhado	de	Endimione	que	....................................................	128	
Excerto	59,	L’Endimione	(1782)	Carvalho/Martinelli,	Pla	48-I-37,	fl.	12v,	início	do	acompanhado	

de	Amore	.........................................................................................................................................................	129	
Excerto	60,	idem,	fl.	33v,	detalhe	da	parte	dos	violinos	na	ária	de	Amore	onde	se	identifica	a	

primeira	vez	que	surge	sem	nenhuma	mutação	a	célula	temática	apresentada	no	início	do	
acompanhado	anterior	..............................................................................................................................	129	

Excerto	61,	idem,	fl.	35,	início	do	acompanhado	de	Nice	..........................................................................	130	
Excerto	62,	idem,	fl.	37v,	final	do	acompanhado	de	Nice	em	que	surge	pela	primeira	vez	o	tema	

da	vingança	....................................................................................................................................................	131	
Excerto	63,	idem,	fl.39,	detalhe	da	ária	de	Nice	em	que	surge	a	célula	temática	apresentada	no	

acompanhado	anterior.	.............................................................................................................................	131	
Excerto	68,	idem,	fl.	160v,	início	do	segundo	grupo	temático	do	acompanhado.	............................	134	
Excerto	70,	idem,	fl.	161v,	início	do	terceiro	grupo	temático	.................................................................	136	
Excerto	71,	idem,	fl.	190v,	início	da	cena	de	Argia	.....................................................................................	137	
Excerto	72,	idem,	fl.	195,	detalhe:	momento	em	que	surgem	as	escalas	alternadas	referindo	o	

vento	impetuoso	que	entra	pela	gruta.	................................................................................................	137	
Excerto	73,	idem,	fl.	197,	detalhe:	momento	no	segundo	“arioso”	em	que	os	intrumentos	

reflectem	o	tremor	e	frio	que	o	personagem	sente	.........................................................................	138	
Excerto	74,	idem,	fl.	201v,	detalhe	do	final	do	acompanhado	de	Argia	quando	os	intrumentos	

reflectem	pranto	a	que	o	personagem	se	quer	abandonar.	..........................................................	138	
Excerto	75,	idem,	fl.	201,	início	da	ária	de	Argia	onde	se	pode	identificar	a	célula	temática	citada	

do	recitativo	..................................................................................................................................................	139	
Excerto	76,	idem,	fl.	244v,	momento	da	Licenza	em	que	Polinice	refere	a	luz	de	alegria	da	face	do	

homenageado	e	há	uma	intervenção	instrumental	que	faz	prefer	alguma	movimentação	
cénica.	..............................................................................................................................................................	140	

Excerto	77,	“Nettuno	ed	Egle”	1785,	Carvalho/Sertor,	fl.	32,	início	da	primeiro	acompanhado	de	
Aminta	.............................................................................................................................................................	142	

Excerto	78,	idem,	fl.	39,	detalhe	da	parte	das	flautas	onde	surge	a	célula	temática	citada	na	ária.
	...........................................................................................................................................................................	143	

Excerto	79,	idem,	fl.	39v,	início	da	ária	“Senza	te	mio	caro	bene”,	onde	se	pode	identificar	a	
célula	temática	citada.	...............................................................................................................................	144	

Excerto	80,	idem,	fl.	78v,	início	da	do	acompanhado	de	Montano	onde	se	pode	identificar	o	tema	
que	será	citado	na	ária.	.............................................................................................................................	146	

Excerto	81,	idem,	fl.	139v,	acompanhado	de	Aminta,	detalhe	da	primeira	célula	temática	com	
correspondência	na	ária	...........................................................................................................................	147	

Excerto	82,	idem,	fl.	140,	segunda	célula	do	acompanhado	citada	na	ária.	.......................................	147	



	 272	

Excerto	83,	idem,	fl.	184-184v,	início	do	acompanhado	de	Aminta	e	Egle	onde	é	exposto	quase	
todo	o	material	temático	utilizado	e	citado	na	primeira	parte	do	acompanhado	................	148	

Excerto	84,	idem,	fl.	186v,	momento	em	que	Aminta	vê	chegar	Egle	e	em	que	surge	a	respectiva	
célula	temática	.............................................................................................................................................	148	

Excerto	85,	idem,	fl.	188,	final	de	uma	das	frases	de	Egle	em	que	surge	a	respective	célula	
temática	..........................................................................................................................................................	149	

Excerto	86,	idem,	fl.	190,	final	do	acompanhado	de	Aminta	e	Egle	onde	se	pode	identificar	a	
transformação	do	tema	de	Egle	e	a	introdução	do	motivo	principal	do	dueto	que	se	segue.
	...........................................................................................................................................................................	149	

Excerto	87,	idem,	2o	volume	fl.	3v,	início	do	acompanhado	de	Tirsi	...................................................	150	
Excerto	88,	idem,	fl.	5,	detalhe	da	linha	dos	violinos	onde	se	pode	encontrar	o	tema	citado	na	

ária	...................................................................................................................................................................	150	
Excerto	89,	idem,	fl.	8v,	ária	de	Tirsi,	detalhe	da	linha	dos	violinos	onde	se	pode	identificar	a	

célula	temática	que	mais	se	consegue	aproximar	do	material	exposto	no	acompanhado.	151	
Excerto	90,	idem,	fl.	17v,	acompanhado	de	Montano,	momento	em	que	ele	se	lembra	que	

também	a	filha	está	angustiada	com	o	destino	do	estrangeiro	e	há	uma	modulação	brusca	e	
uma	secção	em	trémulo	das	cordas	......................................................................................................	152	

Excerto	91,	idem,	fl.	30v,	início	do	acompanhado	de	Egle	.......................................................................	153	
Excerto	92,	idem,	fl.	32v,	detalhe	do	acompanhado	de	Egle	onde	surge	uma	pequena	secção	em	

arioso	acompanhada	pela	marcha	inicial.	..........................................................................................	154	
Excerto	93,	idem,	fl.	34,	detalhe	da	parte	dos	violinos	com	a	figura	temática	que	surge	no	

momento	em	que	a	personagem	refere	o	horror	que	lhe	assalta	a	alma	.................................	154	
Excerto	94,	idem,	fl.	39v,	detalhe	da	parte	de	violinos	na	ária	de	Egle	com	o	material	temático	

que	surge	na	primeira	frase	vocal	em	que	o	personagem	refere	a	nuvem	irada	que	lhe	
ensombra	o	coração.	..................................................................................................................................	155	

Excerto	95,	idem,	fl.71v,	momento	da	introdução	instrumental	do	acompanhado	de	Aminta	em	
que	surge	o	a	citação	temática	da	sua	outra	cena,	acima	referida	nos	excertos	76	e	77.	...	155	

Excerto	96,	idem,	fl.	73,	momento	no	acompanhado	de	Aminta	em	que	o	suspiro	de	Egle	é	
caracterizado	musicalmente.	..................................................................................................................	156	

Excerto	97,	idem,	início	da	licenza	com	uma	introdução	instrumental	em	carácter	de	marcha	
solene	..............................................................................................................................................................	157	

Excerto	98,	idem,	primeira	citação	da	célula	temática	de	caracter	de	marcha	quando	Proteo	
refere	a	celebração	nupcial	de	Nettuno	...............................................................................................	158	

Excerto	99,	idem,	fl.	162v,	ária	de	Proteu,	detalhe	do	momento	em	surge	a	citado	na	ária	a	
segunda	célula	temática	do	acompanhado.	........................................................................................	158	

Excerto	100,	idem,	fl.	156,	detalhe	od	acompanhado	de	Proteu	em	que	surge	a	célula	temática	
neste	caso	associada	à	ansia	pela	vinda	de	um	futuro	abençoado.	............................................	159	

Excerto	102,	Teseo	(1782)	Lima/Martinelli,	P-La		48-II-6,	fl.	78v,	início	do	acompanhado	de	
Medea	onde	se	pode	identificar	o	material	temático	utilizado	também	na	introdução	da	
ária,	.	................................................................................................................................................................	175	

Excerto	103,idem,	fl.		83	início	da	ária	“Dal	furor	ti	desti	in	seno”	de	Medea	onde	se	pode	
identificar	o	tema	já	apresentado	no	acompanhado	anterior.	....................................................	175	

Excerto	104,	idem,	P-La	48-II-7,	fl.	75v,	início	da	última	ária	de	Medea	onde	está	assinalado	a	
citação	temática	da	ária	anterior	e	se	pode	identificar	a	instrumentação	e	tonalidade	
correspondentes	..........................................................................................................................................	177	

Excerto	105,	idem,	P-La	48-II-6,	fl.	83v,	detalhe	do	início	la	linha	vocal	da	primeira	grande	ária	
de	Medea	.........................................................................................................................................................	177	

Excerto	106,	idem,	P-La	48-II-7,	fl.	76v,	detalhe	do	início	da	linha	vocal	da	última	ária	de	Medea,	
onde	se	pode	verificar	a	utilização	de	um	tema	vocal	com	material	temático	da	primeira	
ária.	..................................................................................................................................................................	177	

Excerto	107,	Perseo	1779,	início	do	coro	final,		P-la	48-I-47,	fl.109	.....................................................	214	
Excerto	108,	Nettuno	ed	Egle	(1785),	fl.	53,	detalhe	do	inicio	da	ária	Non	mi	parlar	de	Egle.	....	221	
Excerto	109,	Solano	(1764),	exemplo	musical	da	pag.	169	.....................................................................	223	
Excerto	110,	Nettuno	ed	Egle	(1785),	fl.	115	detalhe	da	ária	Se	per	lei	de	Tirsi	..............................	223	
Excerto	111,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Martinelli,	P-La	48-I-34,	fl.26,	ária	de	Angelica	..........	227	
Excerto	112,	idem,	fl	26v	.....................................................................................................................................	228	
Excerto	113,	transcrição	de	Excerto	da	linha	vocal	da	ária	Mentre	rendo	a	te	la	vita	com	

exemplificação	das	várias	possibilidades	de	interpretação	das	apogiatura	do	final	da	frase
	...........................................................................................................................................................................	229	



	 273	

Excerto	114,	GARCIA,	Manuel:	"Traité	complet	de	l'art	du	chant,	par	Manuel	Garcia	fils"	in	Mainz,	
1840,		Pag.	61	................................................................................................................................................	230	

Excerto	115,	GARCIA,	Manuel:	"Traité	complet	de	l'art	du	chant,	par	Manuel	Garcia	fils"	in	Mainz,	
1840,	pag.	62	.................................................................................................................................................	230	

Excerto	116,	início	da	ári	"Lascia	Chío	pianga"	da	ópera	Rinaldo	de	Haendel,	numa	coletânea	
editada	por	Walsh	em	1711,	pag.	40	.....................................................................................................	230	

Excerto	117,	início	da	ária	"Che	faró	senza	Euridice"	da	ópera	Orfeo	ed	Euridice		de	Gluck	na	
edição	da	Barenreiter	1962,	pag.	149	..................................................................................................	231	

Excerto	118,	idem,	fl.	108v,	dueto	Ah	non	dirmi	compassos	4	e	5	da	introdução	instrumental.	232	
Excerto	119,	idem,	fl.		compassos	19	e	20	do	dueto	Ah	non	Dirmi,	4	e	5		da	primeira	intervenção	

vocal.	................................................................................................................................................................	232	
Excerto	120,	idem,	fl.	109v	a	111v,	detalhe	da	linha	vocal	de	toda	a	primeira	frase.	.....................	233	
Excerto	121,	Solano	(1764),	pag.	173,	detalhe	do	exemplo	musical	impresso	.................................	236	
Excerto	122,	Solano	(1764),	pag.	174,	detalhe	do	exemplo	musical	impresso	.................................	238	
Excerto	123,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Metastasio	P-La	48-I-35,	fl.63v,	ária	de	Angelica	"Io	

dico	all'antro	addio",	detalhe	onde	surge	notado	um	triolo	cadencial.	....................................	239	
Excerto	124,	Idem,	fl.71	detalhe	onde	na	gravação	foi	realizado	um	trilo	que	não	vem	notado	

originalmente	...............................................................................................................................................	240	
Excerto	125,	Solano	(1764),	pag.	178,	detalhe	do	exemplo	musical	impresso	.................................	241	
Excerto	126,	L’Angelica	(1778)	Carvalho/Metastasio,	P-La	48-I-35,	fl.23v,	recitativo	de	Angelica	e	

Medoro,	detalhe	da	primeira	frase	de	Angelica.	................................................................................	245	
Excerto	127,	idem,	detalhe	da	primeira	frase	de	Medoro	........................................................................	245	
Excerto	128,	idem,	detalhe	da	primeira	cena	de	L'Angelica	....................................................................	246	
Excerto	129,	idem,	fl.	77	primeiro	recitativo	seco	de	Licori	e	Tirsi	......................................................	246	
Excerto	130,	idem,	fl.	107,	detalhes	do	início	do	recitativo	que	precede	o	dueto	de	Angelica	e	

Medoro	.............................................................................................................................................................	247	
	
	



	 274	

14 Bibliografia 
	

14.1 Fontes	primárias	

Carta dirigida a João de Sousa Carvalho. (1774). Documentos para a História do Teatro 
em Portugal,  (Livro 2997, f. 37-37v, AHMF - Casa Real). Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo - AHMF. 

14.2 Impressos	

ALEGRIA, J. A. (1983). Historia da Capela e Colégio dos Santos Reis de Vila Viçosa. 
Fundação Calouste Gulbenkian,  

ALGAROTTI, F. (1755). Saggio Sopra L'Opera in Musica. M. Coltellini, Livorno 

BECKFORD, W. (2005). The Journal of William Beckford in Portugal & Spain, 1787-
1788. Nonsuch, Stroud 

BEIRÃO, C. (1944). D. Maria I, 1777-1792: subsidios para a revisão da história do seu 
reinado. Emprêsa nacional de publicidade, Lisboa 

BLUTEAU, R. (1728). Vocabulario Portuguez E Latino: Supplemento ; pt.2. Collegio das 
Artes da Companhia de Jesu, Coimbra 

BOMBELLES, M., & KANN, R. (1979). Journal d'un ambassadeur de France au 
Portugal, 1786-1788. Presses universitaires de France, Paris 

BRITO, M. C. d. (1989). Opera in Portugual in the eighteenth century. Cambridge 
University Press, Cambridge 

BURNEY, C. (1789). A General History Of Music: From The Earliest Ages to the Present 
Period. Robson, Londres 

BUTT, J. (2002). Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. 
Cambridge University Press, Cambridge 

CAPPELLETTO, S. (1995). La voce perduta: vita di Farinelli, evirato cantore. Edizioni 
di Torino, Torino 

CARVALHO, M. V. d. (1993). Pensar é morrer, ou, O Teatro de São Carlos: na mudança 
de sistemas sociocomunicativos desde fins do séc. XVIII aos nossos dias. Impr. 
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 

FELDMAN, M. (2010). Opera and Sovereignty: Transforming Myths in Eighteenth-
Century Italy. University of Chicago Press, Chicago 

FERNANDES, C. (2005). Devoção e teatralidade: as Vésperas de João de Sousa 
Vasconcelos e a prática litúrgico-musical no Portugal pombalino. Edições Colibri, 
Lisboa 

GARCIA, M. (1840). Traité complet de l'art du chant, par Manuel Garcia fils. Schott, 
Mainz 

GARCIA, M. (1894). Hints on Singing. E. Ascherberg, New York 



	 275	

GLUCK, C. W., & CALZABIGI, R. d. (1777). Alceste Tragedia Messa in Musica. 
Giovanni Tomaso de Trattnern, Viena 

HEARTZ, D. (2003). Music in European Capitals: The Galant Style, 1720-1780. W.W. 
Norton, Nova Iorque 

KOCH, H. C. (1782). Versuch einer Anleitung zur Composition. Rudolstadt, Leipzig 

 

LÁZARO, A. (2014). Como mais fino amor: cartas íntimas da rainha dona Maria I para a 
filha (1785-1787). Chiado Editora, Lisboa 

LUIZ, C. S. (1999). João de Sousa Carvalho: catálogo comentado das obras existentes nos 
principais arquivos e bibliotecas de Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa 

MARTELLI, M. (1778). Il ritorno di Ulisse in Itaca, Componimento Drammatico per 
musica da rappresentarsi. Stamperia Reale, Lisboa 

MARTINELLI, G. (1781). Palmira di Tebe, Serenata per Musica da Cantarsi. Stamperia 
Reale, Lisboa 

MARTINELLI, G. (1782). Teseo, Dramma per musica da cantarsi. Stamperia Reale, 
Lisboa 

MARTINELLI, G. (1786). Ester, Oratorio sacro da cantarsi. Stamperia Reale, Lisboa 

METASTASIO, P. (1737). Opere drammatiche oratorj sacri, e poesie liriche del signor 
abbate Pietro Metastasio. Pietro Leone, Roma 

METASTASIO, P. (1820). Azioni e Feste Teatrali. Società Tipografica de' Classici 
Italiani, Milano 

MOREAU, M. (1999). O teatro de S. Carlos: dois séculos de história. Hugin Editores, 
Lisboa 

NERY, R. V., & CASTRO, P. F. d. (1991). História da música. Comissariado para a 
Europalia 91, Lisboa 

No 2.o centenário da morte do Príncipe D. José: 1761 - 1788 ; Palácio de Queluz, 1988, 
Dezembro - Fevereiro, 1989 ; exposição organizada pela Sociedade Portuguesa de 
Estudos do Século XVIII. (1988). 

PACHECO, A. J. V. (2006). Canto Antigo Italiano. ANNABLUME, São Paulo 

PEDROSO, M. d. M. (1751). Compendio musico, ou Arte abbreviada em que se contém as 
regras mais necessarias da cantoria, acompanhamento, e contraponto. na Officina 
Episcopal do Capitão Manoel Pedroso Coimbra, Porto 

QUANTZ, J. J., & REILLY, E. (1985). On Playing the Flute. Northeastern University 
Press, Londres 

RAMOS, L. d. O. (2010). D, Maria I 1734-1816. Temas e Debates, Lisboa 

RATNER, L. G. (1980). Classic Music: Expression, Form, and Style. Schirmer, New 
York 

Ruders, C. I. (2002). Viagem em Portugal, 1798-1802. Biblioteca Nacional,  



	 276	

SCHERPEREEL, J. (1985). A orquestra e os instrumentistas da Real Câmara de Lisboa de 
1764 a 1834: documentos inéditos. Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de 
Música,  

SEQUEIRA, G. M. (1933). Teatro de outros tempos: elementos para a história do teatro 
português. Olissiponense, Lisboa 

SERTOR, G. (1785). Nettuno ed Egle, Favola pastorale per musica da rapresentarsi. 
Stamperia Reale, Lisboa 

SOLANO, F. I. (1764). Nova instrucção musical, ou theorica pratica da musica rythmica: 
Com a qual se forma, e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum novo 
methodo. DaCosta, Lisboa 

SULZER, J. G. (1774). Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzeln: nach 
alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln 
abgehandelt. Weidemann, Leipzig 

SULZER, J. G., BLAKENBURG, C. F. v., Schulz, J. A. P. S., & KIRNBERGER, J. P. 
(1799). Allgemeine Theorie der schönen Künste in Einzeln: nach alphabetischer 
Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt. In der 
Weidmannschen Buchhandlung, Leipzig 

TARLING, J. (2013). Baroque String Playing for Ingenious Learners. Corda Music, St 
Albans 

TOSI, P. F. (1723). Opinioni de’ cantori antichi e moderni. L. della Volpe, Bologna 

TOSI, P. F., & AGRICOLA, J. F. (1757). Anleitung zur Singkunst. G. L. Winter  

VIEIRA, E. (1900). Diccionario biographico de musicos portuguezes: historia e 
bibliographia da musica em Portugal. Typ. M. Moreira & Pinheiro, Aveiro 

WRAXALL, N. W. (1815). Historical memoirs of my own time. T. Cadell and W. 
Davies, Londres 

 

 

 

14.3 Teses	
ARSHAGOUNI, M. H. (1994). Aria Forms in Opera Seria of the Classic Period: Settings 

of Metastasio's Artaserse from 1760 - 1790 (Dissertação de Doutoramento), 
University of California, Berkeley 

Bernardes, R. (2012). The Musical Farc ̧a “A Saloia Namorada” (1793) by Anto ́nio Leal 
Moreira and Domingos Caldas Barbosa in the Context of late Eighteeth-Century 
Opera in Portugal (Dissertação de Doutoramento), Austin, Texas 

BORRECHO, M. d. C. d. B. V. (1993). D. MARIA I : A FORMAÇÃO DE UMA 
RAINHA (Dissertação de Mestrado), Universidade Nova de Lisboa, Lisboa 

CASTRO, P. (2008). A Serenata "L'angelica"de João de Sousa Carvalho (1745-c1800): 
uma reflexão performativa (Dissertação de Mestrado), Universidade Nova de 
Lisboa, Lisboa 



	 277	
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