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Não vão os tempos que correm de molde a determinarem, 
relativamente àquele que à frente dos destinos do País se 
manteve ao longo de quase toda a primeira metade do século 
XVIII e à revolução na história da música portuguesa de 
que ele surge como protagonista, coros de uníssonas vozes 
enaltecedoras. Não seria de hoje, aliás, o tom crítico face ao 
sentido da reforma joanina das nossas instituições musicais; ele 
emerge cedo no curso das ideias musicais (conceito curioso, a 
merecer defi nição!) entre nós, pelo menos no que ao presente 
século diz respeito. Estribado em razões estritamente musicais 
nuns casos (desapreço pela técnica do baixo cifrado), mais 
ideológicas noutros (afi rmação nacionalista), conhecemo-lo 
em vários músicos da primeira metade deste século, como um 
Francisco de Lacerda ou um Luís de Freitas Branco. A defesa 
dos valores nacionais, a convicção da necessidade de criar uma 
arte que parta e musicalmente exprima condições locais é quase 
sempre a razão que fundamenta estas atitudes (1).

Por nós, encontramo-nos também mais predispostos a 
valorizar a diferença, olhando com desconfi ança toda a tentativa 
de normalização. Difi cilmente, por isso, o projecto joanino da 
fazer alinhar o País pelo gosto musical que tendia a hegemonizar 
a Europa, encontrará hoje apologistas incondicionais como, há 
algumas décadas, um Mário de Sampaio Ribeiro.

Sem pretendermos erguer-nos acima do sistema de 
valores dominante (se ele existe) e pôr em causa o direito 
(e a necessidade) do historiador ao juízo, tentaremos aqui 
eventualmente mostrar que tal não obsta ao entendimento de 
um tempo segundo ele próprio, com a serenidade que parece 
ser uma das exigências primeiras do labor científico. Não 
será, como veremos, o nosso fascínio pela música portuguesa 
anterior à voga italianizante propiciada pela política do monarca 
português, nem mesmo uma possível menor valia da música 
produzida no País durante o século XVIII, a impedir-nos de 
realizar tal desiderato no que respeita à interferência de D. João 
V na história da nossa música.

Não nos bastaremos, para tal, com o recurso aos factores 
explicativos que, desde os pioneiros da investigação musical 
em Portugal – desde os trabalhos de Joaquim de Vasconcelos 
e de Ernesto Vieira – se vem incansável e preguiçosamente 
repetindo. Excessivamente individualizadas, estribadas em 
aspectos de ordem subjectiva, essas explicações atinham-se 
geralmente ao gosto pessoal do monarca – nesse domínio 
habituado certamente, desde os seus primeiros dias, à tradição 
que ele procurou contrariar e substituir.
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Terá, de facto, a investigação deste período da história 
musical portuguesa de enveredar por outra via. Via que ela 
nem terá que desbravar sozinha e sem precedentes que menos 
árdua lhe tornem a tarefa. A história das artes plásticas e 
a chamada história geral anteciparam-se-lhe (como quase 
sempre!) internacionalmente, num esforço para repensar o 
barroco que entre nós tem vindo também a encontrar ecos e 
a dar alguns raros frutos. Continuará, pois, o historiador da 
música portuguesa a bastar-se com um medíocre enunciado de 
dados, avesso ao cuidado de recondução dos eventos musicais 
a todo um complexo cultural, sem o qual eles surgem privados 
do seu verdadeiro sentido epocal? Não é por apresentar-se 
incipientíssima que a historiografi a da música praticada entre 
nós escapa aos “ídolos” que a chamada Nova História vem, 
desde os seus precursores, denunciando na historiografia 
tradicional.

É excessivamente claro – para quem disponha de, 
conhecimentos sobre a nossa história musical e se encontre a 
par do que recentemente tem sido feito para a compreensão 
do barroco – que a reforma joanina das nossas instituições 
musicais não só é parte de uma política cultural global, com 
expressão ao nível da arquitectura, do urbanismo, das artes 
decorativas e mesmo da indumentária, mas ainda que, tal como 
essa reforma na totalidade, se explicará menos por força de 
gostos pessoais dos seus agentes do que por um projecto 
e concepções de natureza política. É por via de realidades 
de algum modo objectivas – determinado entendimento do 
poder, uma visão do mundo e ainda, na sua autonomia, uma 
concepção da arte – que há que avançar.

Quando a uma época histórica nos referimos, subentende-
mos a natureza de todo com que, sem detrimento de dimensões 
de confl itualidade que encerre, ela a nossos olhos se apresenta. 
Ao abordá-la, deverá o historiador encontrar os conceitos 
– os termos, pelo menos – que mais se lhe adequem, que 
melhor sirvam à sua compreensão, que convenientemente 
lhe exprimam a totalidade que é. Vejamos, muito brevemente, 
quais parecem ser, hoje, para a época em questão, esses 
conceitos.

O interesse do poder pela arte – que, podemos dizê-lo, é 
de quase sempre – ganha no absolutismo particular ênfase, o 
que não poderia deixar de traduzir-se, então, num incremento 
da produção artística. Esta visará tendencialmente toda uma 
estrutura social, de que um indivíduo apenas se destaca, um 
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poder único, o do monarca – ainda que “competindo” com 
outro, defi nido muito embora por diferente natureza (o poder 
eclesiástico). Signifi cativa, certamente, a relevância concedida 
a fenómenos sociais essencialmente integradores como o 
espectáculo e a festa. Política, sociedade e arte surgem 
intimamente articuladas numa concepção da existência como 
espectáculo. Assim, o que antes foi entendido como gratuita 
exibição de gosto perdulário vemo-lo hoje como uma “retórica 
do poder” que, visando de algum modo o estonteamento dos 
sentidos, força efectivamente à integração.

Talvez que boa parte dos factos que parecem resistir à 
compreensão da arte barroca que por esta via se vem ensaiando 
resulte, afi nal, da persistência com que no âmbito das ciências do 
homem vimos recorrendo a modelos provenientes das ciências 
da natureza – a velha pecha de um entendimento mecanicista 
da causalidade na história (circunstâncias económico-sociais 
semelhantes “produziriam” fenómenos culturais idênticos). A 
alternativa não a encontraremos necessariamente nos velhos 
pressupostos do historicismo (o carácter único e a irrepetibilidade 
do evento histórico). Deveremos, no mínimo, perguntar-nos se 
tais concepções mecanicistas ressalvam verdadeiramente 
a capacidade criadora de homens inseridos em tempos e 
lugares precisos; se a liberdade transformadora dos mesmos 
não é, nesses modelos, realmente diluída na pesada trama 
histórico-social.

Não pode dizer-se que a linguagem musical que, de 
proveniência italiana, se espalhou por toda a Europa setecentista 
constitua aquilo que de mais interessante nos legou, no 
domínio da arte dos sons, o século XVIII. Pelo contrário, 
tem-se salientado a quase ausência de obras-primas que a 
representem e que, persistindo até aos nossos dias ou sendo 
recentemente descobertas, consigam afi rmar-se numa vida 
musical diversifi cada como é a nossa.

Devemos, neste contexto, interrogar-nos mesmo se aquilo 
que de mais válido nos deixou todo o século XVIII musical se 
não explica, na sua maior parte, senão pela resistência aos 
ditames dessa linguagem musical internacionalizada, pelo 
menos pela capacidade que revelaram os compositores 
não italianos de, com liberdade, dela acolher apenas o que 
lhes servia, sem detrimento da efectivação, na sua obra, 
de características alheias a esse influxo, e que porventura 
significarão musicalmente traços da idiossincracia do povo 
a que pertenciam ou em que souberam representativamente 
inserir-se. Vejam-se, na primeira metade do século, em França, 
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o italiano – mas cedo, e bem agilmente “afrancesado” – Lully, em 
Inglaterra, o alemão Georg Friedrich Haendel e, na Alemanha, 
o grande Johann Sebastian Bach; vejam-se, na segunda, nos 
países de língua alemã, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz 
Joseph Haydn.

É signifi cativo que todos estes grandes nomes da história da 
música tenham, de um modo ou doutro, recebido determinante 
infl uência italiana, sem por isso deixarem de erguer uma arte 
que de maneira nenhuma se verga a dependências, antes nos 
surge hoje como consubstanciando características alheias às 
da música italiana de Setecentos.

Note-se ainda – não incorramos no risco de sermos mal 
compreendidos – que deverá distinguir-se, em parte, a melhor 
arte musical da Itália setecentista, de um estilo italiano que se 
internacionalizou e nos quatros cantos da Europa encontrou 
agentes e representantes (entre nós, um João de Sousa 
Carvalho). A Itália setecentista produziu um Corelli, um Pergolesi 
e um Vivaldi ao lado de um Alessandro Scarlatti e de um 
Jomelli (sem com isto pretendermos, naturalmente, que os 
músicos reunidos no primeiro grupo nada tenham a ver com 
os do segundo).

Importa lembrar aqui, igualmente, que o expansionismo 
musical italiano na Europa setecentista se opera sobretudo 
por via da adopção mais ou menos precoce, mais ou menos 
serôdia, por quase todas as cortes europeias, do que era tido 
na altura como o “espectáculo dos príncipes”. A chamada ópera 
de corte, a “ópera séria”, na sua grandiloquência efusiva e com 
a sua temática mitológica e “histórica”, é de facto o veículo 
privilegiado deste expansionismo musical – embora tal se não 
tenha verifi cado inicialmente em Portugal, dado um relativo 
atraso do aparecimento da grande ópera na corte portuguesa 
setecentista (2).

Prendem-se estes factos decerto com uma signifi cativa 
tendência, por parte dos poucos que da história da música por-
tuguesa se ocupam, para um quase desinteresse relativamente 
ao italianismo setecentista. Algum estudo sobre a ópera de 
corte parece confi rmar a natureza quase exclusivamente erudita 
da nossa aproximação a ele. E não terá, também o público 
melómano, acolhido com relativa frieza e recuperação historicista 
de alguma ópera portuguesa do século XVIII que nos tem sido 
proporcionada? Não basta, para o músico, para o musicólogo, 
e menos ainda para o simples melómano, uma aproximação 
técnica, ou meramente intelectual, à música; compreendemos, 
todos, a música do passado na medida em que a pudermos 
reviver, assumir, de um modo ou doutro, como nossa.
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Uma Cantata a tre voci concertata de António Teixeira 
ou a ópera Testoride Argonauta de João de Sousa Carvalho 
surgem-nos, pelo menos imediatamente, sempre prolixas, 
excessivamente longas, senão iguais e entediantes. Em vão 
procuramos a individualidade que parece diluída numa mesma 
linguagem omnipresente, que nos ocultaria a percepção de 
rostos concretos, de circunstâncias que não as da Roma ou 
da Nápoles setecentistas.

Em contrapartida, continuamos a assistir deslumbrados (o 
termo não é excessivo) à redescoberta das maravilhas sonoras 
dos nossos séculos XVI e XVII, que parecem teimar em impor-se 
aos nossos olhos como a idade de ouro da história musical 
portuguesa. Ao invés de um panorama de pelo menos aparente 
estandartização que oferece a nossa música no século XVIII, 
as duas centúrias anteriores continuam a enfeitiçar-nos, mercê 
de esporádicas descobertas (excessivamente esporádicas, 
absurdamente esporádicas, dados os tesouros que continuam 
a aguardar dias de menor indiferença, isto é, de mais inteligente 
programação da nossa vida musical!), ainda que servidas por 
deficientes interpretações, devidas a boas-vontades falhas 
porém de verdadeira qualifi cação profi ssional.

É assim que a revalorização urgente de um João Lourenço 
Rebelo se impõe à medida que vamos escutando mais alguma 
obra do grande mestre seiscentista. É assim que as notícias que 
nos guardaram os documentos sobre a fama que no seu tempo 
ganhou um António Marques Lésbio (1639-1709), mestre de 
capela do pai de D. João V, são confi rmadas sempre que mais 
uma das suas obras recebe confi guração viva.

A produção dos nossos polifonistas clássicos – inicialmente 
restaurados por de algum modo surgirem como contrapartida 
sonora de uma mítica idade de ouro portuguesa, a das 
Descobertas (embora boa parte desse período musical, e 
não o menos signifi cativo e fecundo, haja coincidido com o 
chamado

domínio fi lipino!) – continua, pois, a solicitar-nos, manan-
cial inesgotável que, repetimos, apenas a indiferença dos 
responsáveis pela programação da nossa vida musical, hoje, 
impede de nela ocupar o lugar que naturalmente lhe pertence. A 
autonomia, a especifi cidade musical da Península Ibérica surge 
então com todo o seu fulgor, mau grado relações e afi nidades 
com outras regiões europeias, ao norte (Flandres) ou ao sul 
(Reino de Nápoles).

O que dissemos de autores pode alargar-se às próprias 
formas musicais; ilustremos este aspecto com a referência 
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àquela que, sendo decerto a mais característica, melhor serve 
aqui as nossas intenções.

Parece o vilancico apostado, à medida que maior número 
de exemplares vamos conhecendo, em desmentir uma visão 
tradicional – imposta por via de investigação incidindo sobre a 
sua dimensão literária que não sobre a sua realidade musical 
– que, pelo menos num período fi nal da sua evolução, o dava 
como forma artística de decadência. Correspondendo a formas 
musicais coevas de outras zonas da Europa, ele como que 
aponta, por força do uso da língua vernácula e por aspectos 
musicais intrínsecos, para projectos que músicos de épocas 
mais próximas de nós defi niram como razão de vida e caminho 
para a expressão musical de um povo (na medida em que 
as dimensões de tal projecto sejam compatíveis com a sua 
defi nição por um único homem, por uma escola ou, mesmo, 
por uma época).

Vamo-nos, pois, predispondo a questionar o que alguns 
pelo menos (3) foram tornando verdadeiro lugar-comum, isto é, 
a ideia da decadência da nossa música nas últimas décadas 
do século XVII e no limiar da centúria seguinte. A declaração 
de que o gosto musical se degradara, de que a exigência de 
seriedade se havia perdido surge, ela própria, passível de crítica 
e desmontável em função dos seus próprios pressupostos. 
Chegara o vilancico, realmente, a um estádio de degradação? 
Conspurcava a nossa música religiosa o gosto da vulgaridade, 
do trivial, incompatível com os altos desígnios da sua função? 
Reger-se-ão tais juízos por padrões estritamente musicais ou 
por critérios e concepções de ordem religiosa, alheios à própria 
arte? Liberta esta da sua inicial função religiosa, restaurada 
pela sua exclusiva valia artística, serão essas apreciações 
ainda sustentáveis?

A circunstância a que acabámos de referir-nos, o interesse 
que nos suscita a música portuguesa dos séculos XVI e XVII, 
não deverá levar-nos a esquecer ou minimizar a importância 
das profundas transformações que na nossa história musical 
resultam da intervenção de D. João V. Correríamos, no caso 
contrário, o risco de ignorar o que parece ser o motor primus de 
mais de um século de arte musical entre nós.

Com efeito, D. João V parece operar, no curso da música 
portuguesa, uma viragem que, fazendo uso da linguagem 
da chamada Nova História, diríamos estrutural. Ao longo da 
segunda e terceira décadas do século XVIII morre uma grande 
época do nosso devir musical e outra se instaura, por acção 
de medidas devidas à decisão real, as quais prolongam as 
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suas sequelas pelo século XIX dentro. Instituições, concepções, 
formas musicais fenecem no espaço de alguns anos, substituídas 
por outras – uma revolução, efectivamente.

Têm estas alterações sido descritas como se a uma 
anterior “hegemonia espanhola” na vida musical portuguesa se 
substituisse uma “hegemonia italiana”. Embora com estas linhas 
visemos sobretudo esta última, refi ramo-nos de passagem à 
primeira expressão, aliás precisando questões já aqui aduzidas. 
Podemos falar, com rigor, duma dependência da música 
portuguesa relativamente à espanhola ao longo do século XVII? 
Não se revelará antes mais adequado – e sereno, visto por 
detrás da primeira expressão parecerem perfi lar-se seculares 
traumas políticos – considerar a integração da arte musical 
portuguesa no todo peninsular dessa época? É verdade que 
muitas das notícias que até nós chegaram sobre a vida musical 
portuguesa nas últimas décadas do século XVII e primeiras do 
século XVIII (4) apontarão talvez no sentido de dependência, 
que transpareceria na importância atribuída ao castelhano como 
língua musical. Mas, circunscrevendo-se essas notícias a Lisboa 
geralmente, deveremos lembrar-nos de que não faz a capital de 
um país as dimensões dele, cumprindo estudar a criação e a 
prática musicais noutros centros urbanos (Évora, por exemplo, 
onde pontifi cava, então, a fi gura de Diogo Dias Melgaz) sob este 
ponto de vista. Não podemos, aqui, ir além da mera referência 
a uma questão que, obviamente, depende de investigação e 
tratamento mais circunstanciados.

Com menor pertinência talvez, aplica-se esta última 
observação também ao segundo termo que acima aduzimos: 
a expressão “hegemonia italiana”. Se a cedência portuguesa 
à música italiana no trânsito da segunda à terceira década do 
século XVIII é nítida e rápida no que concerne às principais 
estruturas musicais do País, as que serviam a corte, já nos 
parece difícil supor que o alastramento a toda a capital (alguns 
anos depois de aplicada à Patriarcal, a proibição do vilancico 
nas demais igrejas de Lisboa só ocorreria em 1723) terá sido 
minimamente paulatino, o que, por maior força de razão, se 
verifi caria para todo o País.

Não devemos também incorrer na errada suposição de que 
os primeiros contactos dos portugueses com a música italiana 
tiveram que aguardar absolutamente pelas decisões com 
que D. João V transformou a nossa vida musical. (Não nos 
referimos a remotas infl uências italianas na arte de compositores 
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portugueses, como a de Monteverdi na de um João Lourenço 
Rebelo; pensamos, naturalmente, na linguagem musical que, 
ainda que marcada de alguma diversidade, irradiou de Itália para 
todos os países europeus ao longo do século XVIII). A opção 
do monarca português parece encontrar sinais prenunciadores 
em factos bastante anteriores.

Crê-se que os primeiros contactos da corte portuguesa 
com a música italiana teriam redundado em esporádica e 
traumatizante experiência. A embaixada italiana a Portugal no 
ano de 1682, para tratar o casamento da irmã do futuro João V, 
Isabel Luísa Josefa, com o duque de Sabóia Vittorio Amedeo 
II, incluiu manifestações musicais que aos ouvidos portugueses 
terão surgido verdadeiramente bizarras. O não cumprimento do 
casamento pelo duque e o subsequente clima de desconfi ança 
face a Itália têm sido invocados (5) para explicar o relativo 
atraso com que Portugal se rendeu ao expansionismo musical 
italiano.

A apetência para a música italiana não se terá esboçado 
completamente por força das decisões de D. João V. O que 
sabemos da biografi a do infante D. António, irmão do rei – 
esclarecido amador de música e aluno, em Roma, de Domenico 
Scarlatti – não terá sido caso único certamente, ainda que 
representativo de excepções.

Salvaguardados eventuais reparos, alertados para naturais 
limites, podemos sem dúvida proceder à descrição das principais 
medidas da política musical de D. João V e da sua incidência 
histórica.

É claramente o que hoje designaríamos como um esforço 
de modernização que determina essas medidas. Para os seus 
agentes, tratava-se de enterrar o velho e introduzir o novo, 
aquilo que de melhor se fazia “lá fora”. Tratava-se de colocar 
este mais ocidental recanto da Europa a par daquilo a que todo 
o continente vinha cedendo progressivamente: a avalanche 
musical que de Itália, por via da exportação de cantores, 
instrumentistas, mestres de capela, atingia a quase totalidade 
do continente, de S. Petersburgo até Lisboa.

Tudo parece confi rmar que o protagonista desta revolução 
é o próprio rei que, alguns anos depois de investido como senhor 
absoluto, avança resolutamente para ela, impondo-a com um 
dirigismo cultural que a nossa música talvez não haja conhecido 
em nenhum outro momento da sua história. Prosseguindo um 
esforço de afastamento da órbita espanhola, também no plano 
cultural, que é bem anterior ao seu reinado, estas medidas 
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adequam-se ao perfi l de um rei fascinado pela Europa de além-
Pirenéus, que ele desejou conhecer pessoalmente, projectando 
para si mesmo viagens que razões de estado acabariam por 
inviabilizar.

Apelando para a acção de protagonistas, estas medidas 
exigiam para a sua efectivação uma conjuntura sem a qual 
seriam certamente votadas ao fracasso. Voltada sobretudo para 
a consolidação da independência, a segunda metade do século 
anterior vira canalizada a parte maior do esforço nacional 
para a acção militar contra a Espanha. Restabelecida a paz 
(1668), assegurada a independência, a acção já de Pedro II, 
mas particularmente a de seu fi lho, prolongará este esforço de 
autonomização a outros níveis, procurando abrir o País aos 
ventos que sopravam para lá dos Pirenéus.

A situação económica é, felizmente, expansiva. Marcada 
pelo aumento das exportações do azeite e do vinho da Metrópole, 
será o comércio colonial que nela dominará, graças à exploração 
das minas do Brasil, que no último ano do século XVII trarão a 
Portugal o primeiro ouro sul-americano. As receitas da casa real 
não deixarão de aumentar durante todo o reinado de João V. 
Esta situação surge como a condição de base das realizações 
culturais do reinado joanino, tal como tradicionalmente vem 
acentuando a historiografi a portuguesa.

Se na indumentária e nas artes decorativas os modelos 
importados são os franceses, na música, como na arquitectura, 
o olhar do rei voltar-se-á, naturalmente, para Itália. De lá virão 
instrumentistas, cantores e um mestre de capela, arrancado 
nem mais nem menos que a posição idêntica na basílica de 
S. Pedro de Roma: Domenico Scarlati. Para lá serão enviados, 
como bolseiros, pelo menos três músicos portugueses – António 
Teixeira, Rodrigues Esteves e Francisco António de Almeida – 
encarregados de na “pátria da música”, absorver a linguagem 
musical italiana.

De Itália vêm, com os homens, concepções, formas – 
uma estética. Abre-se de facto, uma nova época no curso da 
música portuguesa. A “idade italiana” da nossa história 
musical é inaugurada e, como dissemos, persistiriam as suas 
marcas pelo século XIX dentro, até que pela mão de João 
Domingos Bontempo se ensaiasse, sem grande solidez, a 
lição germânica.

A instauração do novo é, sempre, inseparável da luta 
contra o velho, declarado inapto, ultrapassado – caduco. Este 
aspecto é, aqui, excelentemente ilustrado pela proibição real das 
tradicionais práticas do vilancico, na igreja patriarcal, primeiro 
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(1716), e nos demais templos de Lisboa, depois (1723), como já 
antes mencionámos. A incursão do monarca num domínio que, 
aos nossos olhos pelo menos, pareceria reservado às decisões 
das autoridades eclesiásticas, não deixa de ser eloquente.

A importação de instrumentistas e de cantores (estes, 
“inteiros ou mutilados’’, como dizia, com sabor, Ernesto Vieira 
(6)) e a contratação de Domenico Scarlatti, para além do 
que significavam como viragem estética, visavam garantir, 
naturalmente, a elevação do nível das manifestações musicais 
da corte portuguesa, seja no âmbito religioso seja no profano. 
Com efeito, distribuindo-se por um uso litúrgico na Patriarcal 
(no caso dos cantores sobretudo, visto que naquela igreja 
predominava pelo menos o canto a cappella, “à romana”, como 
se dizia) e pelas festas da corte, ou ainda por uma música do 
quotidiano (a corte portuguesa não escusou a sua musique 
de table), eram estes músicos excelentes profi ssionais que 
a condição de serventia não privava do prestígio inerente a uma 
função verdadeiramente considerada. A nobilitação de Domenico 
Scarlatti constitui certamente um facto de excepção, decorrente 
do valor do músico e, também, de um bom relacionamento com 
sua discípula Maria Bárbara, fi lha de D. João V e futura rainha 
de Espanha; não deixa, porém de signifi car simultaneamente 
a relevância que a determinada profissão era reconhecida 
no tecido social.

Não constituindo certamente razão suficiente para a 
Sampaio Ribeiro justifi car a hipótese de que D. João V visava 
a criação de uma arte musical caracteristicamente portuguesa, é 
conhecida a notável acção do monarca no que respeita ao ensino 
da música. Neste domínio, teve a sua acção como resultado 
mais relevante a organização da que, depois transformada no 
Real Conservatório de Lisboa pelo liberalismo, permaneceria 
a nossa mais importante escola de música: o seminário da 
Patriarcal. Para o ensino renovado do cantochão foi criada, 
igualmente, a escola de Santa Catarina de Ribamar, cuja 
direcção se confi ou ao monge veneziano João Jorge. Sabemos 
ainda que a preocupação do monarca nesta matéria se não 
fi cou por estas duas escolas, estendendo-se a outras mais 
afastadas da capital, como o Colégio dos Santos Reis Magos 
de Vila Viçosa (7).

A natureza do interesse de D. João V na reforma das 
estruturas musicais do País ressalta, não só quando inserida 
no âmbito mais vasto da sua política cultural, mas ainda pela 
consideração do modo como ele próprio acabou por fi car na 
história da música portuguesa. Compreendê-lo-emos melhor se 
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lhe compararmos o perfi l com o de outro monarca português 
que, mau grado uma mais íntima relação pessoal à música, 
de modo nenhum surge com o peso que na transformação da 
nossa história musical tem D. João V. Referimo-nos a seu avô 
e homónimo – “o quarto do nome”, como diziam os cronistas 
– que, como é sabido, foi, além do compositor, um dos nomes 
maiores da história da teoria musical em Portugal. João 
IV representa, na nossa história, o protótipo do aristocrata 
renascentista mais fascinado pelos valores do espírito – e muito 
particularmente pela música (8) – do que pelo exercício do 
poder, que parece haver aceite por imposição de circunstâncias 
que não por desejo ou alguma dose de esforço pessoal. Entre 
o dever da política e o prazer da música parece este monarca 
haver partilhado os seus dias (9).

Nada de semelhante se verifi ca no caso de D. João V. Ao 
contrário dos demais fi lhos de Pedro II, todos músicos amadores, 
ao que sabemos, e de sua própria fi lha Maria Bárbara, cravista 
e também compositora – não lhe conhecemos prática musical, 
não lhe devemos tratados ou composições. É como político que 
na história da música portuguesa surge D. João V, é de natureza 
política a sua intervenção nela.

Mau grado o dinamismo da política musical do rei, a festa 
barroca na corte portuguesa da primeira metade de Setecentos 
não parece igualar, em brilho, a das outras grandes cortes 
europeias, e não atinge as dimensões faustosas que assumirá 
no reinado de seu fi lho D. José. As apreciações dos viajantes 
estrangeiros no Portugal de então (César de Saussure, Carlos 
Frederico de Merveilleux e o anónimo autor da Description de 
la Ville de Lisbonne (10)) parecem confi rmá-lo, ao notarem a 
insufi ciência de formas de entertenimento para a aristocracia 
que gravitava em torno da casa real.

Enquanto na festa religiosa parecem haver dominado 
missas e Te Deum, os grandes momentos da festa musical 
profana encontravam ensejo nas comemorações onomásticas 
da família real. (11) A serenata, de algum modo sucedâneo 
menos dispendioso da ópera, era a forma músico-teatral a que 
mais frequentemente se recorria o que não deve induzir-nos na 
ideia de que teve a ópera de aguardar por meados do século 
para impor-se na corte e no principal centro populacional 
português.

Saliente-se, de qualquer modo, que o século XVIII musical 
português se deve a D. João V. Ainda que o apogeu da vida 
musical na corte portuguesa de Setecentos se situe, como 
parece, no reinado de seu filho – pela construção de um 
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monumental teatro de ópera anexo ao paço, pelo alargamento 
da orquestra real, que hoje sabemos a de maiores dimensões 
da Europa coeva e constituída por músicos com craveira de 
solistas (12) – temos de lembrar que tal circunstância se situa na 
continuidade da política musical de D. João V, dependendo da 
sua enérgica intervenção com vista à reforma das instituições 
musicais portuguesas.

É a efi cácia da política musical joanina, é a sua generosa 
amplitude que mesmo os investigadores da nossa história 
musical que, dependentes da visão liberal do perfi l de D. João 
V, o acusam de megalomania e fausto perdulário, não deixaram 
geralmente de reconhecer. Opõe-se-lhe, de algum modo, a 
inoperância da reforma liberal das nossas principais estruturas 
musicais cerca de um século depois, de facto incapaz de inverter 
uma tendência decadentista das duas ou três décadas que 
precederam o advento do regime constitucional português.

Não contradizemos aqui o que acima afi rmámos acerca da 
qualidade da música setecentista portuguesa, dependente do 
expansionismo musical italiano, pois esta surge, de qualquer 
modo, marcada de um profi ssionalismo de que na generalidade 
carece a nossa música de Oitocentos. Trata-se, com efeito, 
do lugar que na vida social é concedido à música (questão 
diferente do problema do estatuto social do músico!), do volume 
de solicitações que ao criador musical proporciona a sociedade 
envolvente, das exigências de profi ssionalismo que, por isso, se 
lhe colocam. Nesse aspecto, o contraste entre a circunstância 
musical portuguesa no século XVIII e no século XIX não podia 
ser maior, e à explicação do facto não serão alheias, por um lado, 
a efi cácia da política musical de D. João V e a inoperância das 
reformas que no mesmo âmbito devemos ao liberalismo.

Prende-se a análise da questão com a persistência, até 
ao presente, de certa “mitologia” liberal que, na esteira da 
interpretação da história nacional dos séculos XVII e XVIII por 
homens como Alexandre Herculano, Oliveira Martins e Antero 
de Quental (vejam-se, do último, as paradigmáticas Causas da 
decadência dos povos peninsulares), continua a reproduzir-se 
em boa parte da intelectualidade portuguesa ao longo do 
presente século.

A distância a que já nos situamos, temos decerto a 
obrigação de procurar ultrapassar o que obviamente representa 
a indexação ao passado de um presente preconceituoso. A 
laicização da vida social, a restrição da igreja ao seu verdadeiro 
foro, a tentativa de análise de como na nossa história social e 
cultural incidiu a Inquisição, surgem como valores devidos ao 
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liberalismo oitocentista; não nos devem, porém, levar a esquecer 
o preço que, senão a nível cultural em geral, pelo menos ao 
nível das estruturas musicais, parece haver sido pago. Não 
soube o regime liberal português substituir a acção de igrejas e 
conventos no domínio musical, pela criação de escolas e demais 
instituições que assegurassem uma presença da música na 
sociedade portuguesa idêntica à que ela parece haver ocupado 
ao longo do Antigo Regime. É claro para o investigador da 
história musical portuguesa – embora aqui se o diga pela 
primeira vez, ao que sabemos – o contraste que, em matéria 
de presença da música na vida social, fazem os séculos XVII e 
XVIII com os séculos XIX e XX.

Não podemos da gama de razões que explicam este facto 
excluir a impotência que um historiador como Vitorino MagaIhães 
Godinho (13) assinala na burguesia portuguesa oitocentista, 
incapaz de levar a cabo um projecto que a de outras paragens 
da Europa logrou cumprir. O que fazemos é apenas secundar 
uma outra voz, apontando a verificação do fenómeno num 
domínio que não o da história económica e social. A história da 
música portuguesa refl ecte, também aqui, uma circunstância 
global que marca ainda, em boa parte, a situação actual do País, 
e que por isso temos toda a vantagem em compreender.

Lisboa, Janeiro de 1989

* Musicólogo
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NOTAS:

(1) De Francisco de Lacerda, atente-se em determinada passagem 
da conferência A canção popular portuguesa (Cfr. Francisco de Lacerda, 
Escritos sobre música, a editar pela Direcção Regional dos Assuntos 
Culturais – Açores, com recolha, introdução e notas de J.M. Bettencourt 
da Câmara), onde, ao fazer-se o louvor da música portuguesa do 
século XVII, se recusa a do seguinte. De Luís de Freitas Branco 
veja-se A música e a casa de Bragança, Lisboa, Fundação da Casa 
de Bragança, 1953, p. 22.

Sobre os modos como ao longo da história da investigação 
musicológica em Portugal tem sido apreciada a política musical de 
D. João V permitimo-nos remeter para o nosso texto D. João V, o 
italianismo e a musicologia portuguesa (a publicar em número próximo 
de Colóquio/Artes). Aí se poderá verificar que tanto Joaquim de 
Vasconcelos como Ernesto Vieira, embora verberem os motivos que 
segundo eles determinaram a política musical do monarca português 
(gosto do luxo desmedido e da ostentação), não se escusaram a 
admirar-lhe a efi cácia e a ampla dimensão. Só algumas décadas mais 
tarde, nos anos Vinte e Trinta deste século, num contexto ideológico de 
mais acentuado nacionalismo, se erguerão algumas vozes refutando 
globalmente os resultados dessa política que, abrindo as portas 
ao expansionismo musical italiano, teria mutilado todo o vislumbre 
de identidade na nossa música. Tal seria a posição de Francisco 
de Lacerda.

(2) Domenico Scarlatti, que serviu como mestre de capela a corte 
portuguesa ao longo da terceira década do século XVIII, parece 
haver utilizado ou escrito, para o desempenho das suas funções, 
fundamentalmente música religiosa e serenatas, de acordo com as 
notícias que chegaram até nós (Gazeta de Lisboa). Tal não quer 
dizer que nenhuma ópera – de sua autoria ou doutro compositor 
– ele houvesse levado à cena para a corte portuguesa no referido 
lapso de tempo.

(3) É o caso de Mário de Sampaio Ribeiro. Cfr. EI-Rei D. João. 
O Quinto, e a música no seu tempo, in D. João V, Conferências 
e Estudos comemorativos do segundo centenário da sua morte 
(1750-1950). Lisboa. Publicações culturais da Câmara Municipal 
de Lisboa, 1952

(4) Vejam-se, por exemplo, as noticias veiculadas pela Gazeta 
de Lisboa.

(5) Robert Stevenson. Cfr. Introdução a Vilancicos portugueses. 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Col. “Portugaliae Musica”, 
vol. XXIX, 1976.

(6) Referia-se o musicólogo, naturalmente, aos castrati, por oposição 
aos cantores que não haviam sofrido a mutilação física para conservar 
qualidades da voz infantil.
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