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Nome:............................................................................................................ 

B.I. :....................................              Nº de Estudante: ............................... 

Curso: .......................................................................................................... 

Turma: .................. 
 

Unidade Curricular: História da Música Portuguesa 

Código: 31045                                                     Data:  

Assinatura do Vigilante: ............................................................................ 

Classificação 

(       ) ……………………… 

Assinatura do Docente:  
 

.................................................... 
 

 

 

 

Leia atentamente o enunciado. 

Verifique se o exemplar está completo, isto é, se tem X páginas e se termina com a palavra 

“FIM”. Se apresentar alguma anomalia dirija-se ao professor vigilante, a fim de resolver o 

problema.  

O P-Fólio deverá ser escrito a tinta azul ou preta.  

Não escreva o seu nome a não ser no cabeçalho, nem rubrique qualquer das folhas. 

Exclui-se, para efeitos de classificação, toda e qualquer resposta apresentada em folhas de 

rascunho. 

Organização e pontuação: O P-Fólio tem a cotação de 12 valores e é composto por duas 

partes, ou grupos, correspondendo a cada parte um tipo de perguntas: a primeira parte 

compreende três questões de resposta breve (6 valores; 2 valores/questão); a segunda parte 

é constituída por dois temas de desenvolvimento, de entre os quais responderá a apenas um 

(seis valores). 

O P-Fólio tem a duração de 1 hora e 30 minutos. 
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cotação 1ª Parte                                    TÓPICOS DE RESPOSTA 

Questões de resposta breve 

1. O que entende por “música alta”? 

 
Música de “ar livre”, cerimonial ou militar, caracterizada pela utilização de instrumentos de 

forte intensidade (trombetas, sacabuxas, atabales, tambores, etc.). 

 
2. Caracterize sumariamente a “batalha”, género de música para órgão cultivado, entre 

outros, por Pedro de Araújo no século XVII. 

         
Considerado um sub-género do vilancico religioso, a “batalha”, género para órgão, procurava 

recriar o ambiente de uma batalha através da utilização de frases musicais contrastantes 

tirando partido dos registos do órgão, em especial do “órgão ibérico”. O período religioso que 

se vivia levou a que o género fosse entendido como uma batalha entre o “bem” e o “mal”. 

3. Quais as intenções de João Domingos Bomtempo (1775 - 1842) com a criação, em 
1822, de uma "sociedade de concertos" em Lisboa? 

 

A criação de uma sociedade de concertos, por iniciativa de João Domingos Bomtempo, teve 

por objectivo dar a conhecer ao público português a música orquestral que então se fazia 

ouvir na Europa, tentando desse modo contrariar a hegemonia da ópera em Portugal. 

 

2ª Parte 

Dos dois temas de desenvolvimento, responda apenas a um. Não ultrapasse o espaço 
proposto. 

Tema A 

Desenvolva o tema: José Viana da Mota e a sua acção de renovação da vida musical e do 
ensino em Portugal nos finais do século XIX. 

 
Tópicos: 

- O percurso musical de Viana da Motta, desde os seus estudos em Berlim à sua carreira 

como pianista na Europa e na América do Sul; 

- A direcção do Conservatório de Música com a colaboração de Freitas Branco; 

- As tentativas de pôr cobro à hegemonia da ópera; 

- A reforma do ensino musical; 

- A contratação de músicos estrangeiros como professores 

- A música orquestral e as raízes nacionalistas. 

 

Tema B 

Desenvolva o tema: A música em Portugal no período do "Estado Novo".  

 
Tópicos: 

- O carácter nacionalista da música apoiada pelo regime; 

- A rádio e a sua influência na criação de uma música nacional (popular e erudita); 
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- A criação da Orquestra da Emissora Nacional e o seu papel na divulgação da música 

nacional apoiada pelo regime; 

- A criação do grupo “Verde-Gaio”; 

- O papel de divulgação musical da Fundação Gulbenkian; 

- Fernando Lopes-Graça, o seu percurso anti-regime e a sua obra (um outro nacionalismo) 

- A geração dos então músicos “contemporâneos” (Jorge Peixinho, p.e.). 

 

 

FIM 

 

 

 

 

 


