
Tópicos de correcção 
HISTÓRIA DA MÚSICA PORTUGUESA 

1ª Época  
ANO LECTIVO 07/08 

 
 
1ª Parte (1 valor p/ cada questão = 5 valores) 

Leia com atenção as seguintes questões e responda de forma sucinta. 

 

1. Identifique os principais géneros de cantiga trovadoresca profana cultivados na    

Península Ibérica. (5 linhas). 

R: Cantigas de Amor, de Amigo, de Escárnio e Maldizer e ainda a pastorela, o pranto, 

a tenção e o elogio. 

 

2. Refira dois factos históricos reveladores da importância dada por D. Dinis aos 

   assuntos musicais. (3 linhas) 

R: A instituição da Capela Real, a criação da cátedra de música nos Estudos Gerais, a 

    composição de cantigas trovadorescas. 

 

3. Refira uma das danças populares portuguesas mais famosas da Renascença. 

(1linha) 

R: Ex: a folia. 

 

4. Qual a diferença entre “monodia” e “polifonia” (4 linhas) 

R:  Monodia: uma só linha melódica (uma só voz, ou uníssono) 

      Polifonia: várias linhas melódicas simultâneas sobrepostas (várias vozes) 

 

5. Nomeie três dos principais compositores da chamada “Escola de Évora” (3 linhas) 

R:  Ex: Duarte Lobo, Filipe de Magalhães, Frei Manuel Cardoso. 

 

 

 

 

 



 

 

2ª Parte (1 valor p/ cada questão = 5 valores) 

 

Das seguintes afirmações, assinale as verdadeiras (V) das falsas (F). 

 

1. “Menestrel”,  era o termo usado para designar o jogral instrumentista ao serviço das  
capelas reais ou catedralícias. Verdadeiro 
 
2. Mateus de Aranda foi o primeiro professor de música dos Estudos Gerais. Falso 
 

3. Durante o período filipino, a Capela dos Duques de Bragança foi mais influente do 

que a Capela Real . Verdadeiro 

 

4. O principal compositor português de música orquestral na segunda metade do 

século XVIII foi Pedro António Avondano. Verdadeiro 

 

5. Fernando Lopes-Graça, em 1973, assumiu as funções de Director Artístico da 

Academia dos Amadores de Música. Verdadeiro 

 

3ª Parte – Tópicos de correcção: 
  

Esta é a parte mais cotada do exame. Dos três temas de desenvolvimento, escolha 
apenas dois. Procure ordenar de forma clara as suas respostas. Não ultrapasse o 
espaço proposto. 
(Cada tema tem a cotação de 5 valores) 
 

Tema A 

Na época medieval, consideram-se duas categorias distintas de organização musical: a 
religiosa e a profana. Na hierarquia de uma Sé Catedral, logo a seguir ao Deão, surgia 
o chantre ou cantor. Na hierarquia musical da música profana encontramos no seu 
topo, durante o período trovadoresco, a figura do trovador. 
 
Descreva a forma de organização de cada uma das categorias, na época 
medieval, mencionando o papel das diversas figuras tanto na hierarquia religiosa 
(chantre, menestrel, etc.) como na hierarquia da música profana (trovador, 
jogral, etc.). 
 
R: Tópicos: 



Vide: http://www.univ-ab.pt/disciplinas/dchs/hmp31045/textos06cmm.htm 
 
 
Tema B 
 
“A capela da Rainha de Portugal é ainda a primeira da Europa; pelo que se refere a 
excelência vocal e instrumental, nenhuma outra instituição do género, incluíndo a do 
próprio Papa, se pode gabar de possuir uma tal colecção de admiráveis músicos.” 
 

Beckford, William, The History of the 
Caliph Vathek and European Travels, Londres, 

Ward, Lock and Co.,1891 
(citado por Brito, Manuel Carlos de e Cymbron, Luísa, 

História da Música Portuguesa, Lisboa, U. Aberta, 1992) 
 
Discorra livremente sobre o ciclo da ópera de corte nos reinados de D. José I e de 
D. Maria I 
(40 linhas) 
 
R: Tópicos: 
- com D. José I, início do processo de secularização da vida política e cultural 
- organização de um verdadeiro estabelecimento opeático de corte 
- contratação de arquitectos, cantores e músicos italianos 
- criação dos teatros do Forte, da Ajuda e de Salvaterra de Magos e da Ópera do 

Tejo 
- a imponência e importância da Real Câmara 
- óperas sérias e óperas cómicas 
- Pedro António Avondano e João de Sousa Carvalho 
- a decadência dos teatros e de todo o edifício musicaln durante o reinado de D. 

Maria I 
- a inauguração do Teatro de S. Carlos e o fim do ciclo da ópera de corte 
 
 
Tema C 
 
Desenvolva o tema “PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA MÚSICA PORTUGUESA 
NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX”, referindo os seguintes aspectos: 
 
a) correntes e compositores. 
 
b) política musical do Estado Novo 
 
( 40 linhas) 
 
      R:  
 
           - correntes e compositores 
 

a) Luís de Freitas Branco como introdutor do modernismo em Portugal 
b) Francisco de Lacerda e a tendência impressionista 
c) Cláudio Carneiro e a influência de Charles Widor e Paul Dukas 



d) Frederico de Freitas, director da Orquestra da Emissora Nacional, e a 
corrente nacionalista 

e) Armando José Fernandes e Jorge Croner de Vasconcelos como 
representantes de uma estética neoclássica 

f) Fernando Lopes Graça e a linha “folclorista” (na esteira de Bartok e 
Kodaly) 

g) Fazer notar o facto de muitos dos compositores haverem experimentado  as 
várias técnicas das variadas correntes musicais. 

            
            - política musical do Estado Novo 
           

a) Importância da criação da Emissora Nacional 
b) Criação da Orquestra Sinfónica 
c) Criação do Gabinete de Estudos Musicais, impulsionado por António Ferro 
d) Reabertura do Teatro de S. Carlos (1940) 
e) O papel da música como veículo de ideologia e a consequente apropriação 

do folclore 
f) Fernando Lopes Graça e a oposição ao regime 

 
FIM 
 

 

 


