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Preâmbulo
O texto que aqui se apresenta resultou de uma série de conferências, profusamente
ilustradas com música e imagens, proferidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da
Universidade do Porto, ao longo do primeiro semestre de 2009. Este ciclo de conferências,
organizado pela secção do Porto da Juventude Musical Portuguesa e pela Faculdade, contou
com a presença de grande número de descendentes das personalidades focadas.
Dada a impossibilidade material de transpor toda a realização tal como aconteceu em
palco, optou-se por manter o conteúdo do programa para que seja possível relacionar o texto
com a ilustração musical que lhe correspondeu, tendo ainda em consideração que, deste
modo, ficam registadas execuções de peças que, salvo raras excepções, já não eram ouvidas há
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mais de um século.
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Introdução
Um Património Feito em Foguetes
Em resultado da revolução cultural operada pela atitude de João de Almada e Melo, o
século XIX portuense revelou um vigor criativo de tal modo amplo que fascinou eruditos
estrangeiros como o geógrafo Adriano Balbi, por volta de 1820, e o diplomata e artista Atanazy
Raczyoski, ou Athanasius von Raczynski, Embaixador Prussiano em Lisboa, em 1844, que
observaram pormenorizadamente o Porto e sobre esta cidade deixaram importantes
reflexões.
Para eles, os Portuenses revelavam um fortíssimo pendor artístico que os levava a criar,
a coleccionar e a conviver quotidianamente com a arte, não sendo, por isso, de estranhar que
A. de Magalhães Basto fale na existência de um verdadeiro mare-magnum de literatos e
Camilo Castelo Branco tivesse escrito que

[…] aqui terra das auras,
Espontâneas brotam Lauras
Por entre sacas de arroz.
E, quais férteis cogumelos,
Nascem Dantes de chinelos,
E Petrarcas de albornoz.

No entanto, entre os meios de expressão artística, a música era praticada com especial
entusiasmo, de tal modo que abundavam os cursos de música, quer particulares, quer em
instituições como as Ordens Terceiras e as associações sócio-profissionais, havia salas de
concertos, quantas vezes abertas ao público, em casas particulares, associações dedicadas à
promoção de espectáculos musicais e teatros onde a programação era variada em extremo.

autóctone, associados a um são convívio entre profissionais e não profissionais e a uma
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Deste modo, a música, que se caracterizava tanto pela variedade da programação como
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ausência total de autocentramento, foi motivo de fixação de cidadãos estrangeiros de grande
mérito profissional que aqui se sentiam acarinhados e muito contribuíram para o progresso
musical da cidade. Eram também numerosas as casas comerciais e os editores dedicados à
música que, em alguns casos, eram eles próprios músicos de valor.
O património que resultou de toda esta actividade foi vasto e valiosíssimo mas, em
grande parte perdeu-se ou encontra-se, neste momento, ausente em velhos baús há muito
esquecidos e totalmente menosprezados. Entre as causas de perda confirmada de manuscritos
está o incêndio da biblioteca do Real Teatro de S. João e a prática, referida por um muito
indignado Joaquim de Vasconcelos, de os fogueteiros darem preferência, sobre qualquer
outro, ao papel de música usado para o fabrico dos foguetes.
Resta, em grande parte, a música impressa e a renovada vontade de procurar as
partituras, de as estudar e promover a sua divulgação seguindo os padrões de qualidade
tradicionalmente associados a este património em vias de ser descoberto e que é um espólio
criado por pessoas que faziam parte de um meio culturalmente identificado, cujos membros
sentiam o presente, não como fruição do passado, mas como motor do futuro, manifestando,
assim, uma atitude eminentemente construtiva perante a vida.
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Real Teatro de S. João (1833)

João-Heitor Rigaud | Meloteca 2009

Do Romantismo Portuense

I – A Família Ribas

Nicolau Ribas

Programa
Na sequência da criação da região vinícola demarcada do Douro, em 1756, gerou-se, no
Porto, uma revolta que viria a ser combatida por João de Almada e Melo, nomeado
Governador-de-Armas da cidade, que, como individualidade culta e de grande visão militar,
promoveu o bem-estar e o progresso daqueles que veio para pacificar. Tendo-se tornado
Portuense por adopção por parte dos próprios Portuenses, promovido amplas melhorias
urbanísticas, encanado o foco de doenças que era a ribeira da cidade, transformou a cavalariça
fronteira ao palácio do governo, no Largo do Corpo da Guarda, em sala de teatro lírico e, a
partir daí e das reuniões em palácio, revolucionou a vida cultural da cidade. Seu filho mais
novo, Francisco de Almada e Mendonça, deu continuidade aos seus projectos e, ao longo da
segunda metade do século XVIII, o Porto tornou-se num pólo de atracção artística que viria a
frutificar ao longo do século seguinte transformando a cidade num vulcão de criatividade onde
os estrangeiros se sentiam bem e para cujo enriquecimento patrimonial muito contribuíram,
tendo em consideração que o enriquecimento cultural, onde o aspecto artístico se inclui, é
parte integrante do enriquecimento genericamente encarado.
Deste modo, no fim da primeira década do século XIX, o músico espanhol José Mariano

instalou na cidade a sua família. Dos seus filhos até hoje conhecidos, o mais velho José Maria
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idade, tendo já conquistado a cidade pela competência profissional e afabilidade de carácter,
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Ribas, natural de Barcelona e falecido no Porto, em 15 de Janeiro de 1835, com 64 anos de
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del Carmen, nascido em Burgos a 16 de Julho de 1796 e falecido no Porto a 1 de Julho de 1861,
foi um eminente flautista e compositor que conquistou Londres, cidade onde viveu de 1826 a
1851, onde se notabilizou como primeiro flauta da Royal Opera House Covent Garden e da
Sociedade Filarmónica, e partir da qual, em parceria
com o construtor escocês Scott, de quem viria a ser
genro, promoveu decisivos melhoramentos na flauta,
aproximando-a da actual flauta sistema Boehm, com tal
sucesso que espantou Felix Mendelssohn quando este
dirigiu em Londres, em 24 de Junho de 1848, a música
de cena para a peça Sonho de uma Noite de Verão, de
Shakespeare, cujo célebre solo de flauta do scherzo foi
executado de tal modo que o compositor, durante os
ensaios, pediu três vezes para repetir. A sua Oitava
Fantasia para flauta e piano está dedicada ao seu
Felix Mendelssohn

amigo e ilustre Portuense João Eduardo de Brito e
Cunha (1807-1849), um dos Bravos do Mindelo.

O outro filho de José Mariano, João António, nascido em El Ferrol, em 17 de Janeiro de
1799, e falecido no Porto, em 15 de Agosto de 1869, compositor, chefe-de-orquestra e
violoncelista, foi uma das personalidades mais decisivas na consolidação cultural portuense.
Sucessor de José Francisco Edolo à frente da orquestra do Real Teatro de S. João, foi de uma
eficácia e abnegação exemplares em prol da música e dos músicos portuenses, para além de
ter sido um educador de grande mérito, tanto no que se refere aos seus filhos como na acção
que desenvolveu no Colégio da Formiga: todo o espaço é pouco para tratar esta riquíssima
personalidade que o grande crítico musical Camilo Castelo Branco tanto, e tão justamente,
reverenciou. Dos seus oito filhos, sete da Portuense Teresa Emília Medina e uma da Espanhola
Carmen Riche, quase todos foram músicos de grande craveira internacional e dois deles,
Hipólito e Nicolau tiveram um papel decisivo na evolução musical portuense.
Hipólito Medina Ribas, nascido em Miragaia, em 12 de Setembro de 1823, e falecido no
Real Teatro de S. João, em 15 de Novembro de 1883, foi casado, em primeiras núpcias, com
Margarida Antónia Arroyo de quem teve uma filha, Margarida Isabel, cujo falecimento, em

deixou grata memória e vasta obra musical que urge recuperar.
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1872, aos 17 anos de idade, consternou o Porto. Hipólito Ribas, flautista e compositor,
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Nicolau Medina Ribas (Madrid, 15-3-1832, Porto, 3-3-1900), violinista e compositor que
contribuiu fortemente para o enriquecimento da tradição portuense do género musical que é
o estudo, iniciada com João Parado e José Maria Ribas, procurou contribuir para o
desenvolvimento uma escola portuense de violino, conjuntamente com Augusto Marques
Pinto, Francisco Pereira da Costa, João Nepomuceno Medina de Paiva, os irmãos Landeau e
outros. Na composição musical, Nicolau diferiu de seu irmão Hipólito porque foi um violinista
que compôs, enquanto que este foi um compositor que tocava flauta, tal como antes se
observara com seu Pai e Tio, este foi um flautista que compôs e aquele foi um compositor, e
chefe-de-orquestra, que tocava violoncelo, para além de outros instrumentos.
José Maria Ribas
– Oitava Fantasia, em ré maior, para flauta e
piano.
João António Ribas
– Sonata nº 1, em sol maior, para flauta e
guitarra.

Jorge Salgado Correia,
flauta.
Afonso Fesch e Lourenço Sampaio,
violino.
Mário Carreira,
guitarra.

Hipólito Medina Ribas
– Guilhermina, para piano.

Cândido Fernandes e Rosgard Lingardsson,
piano.

Nicolau Medina Ribas
– Élégie, op. 34, nº 1, para violino.
– La Plainte, op. 34, nº 4, para violino.
– Le Rebec, op. 33, nº 1, para violino.
– Le Tourbillon, op. 33, nº 5, para violino.
– La Précieuse, op. 38, para violino e piano.
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– Souvenir d'Amitié, op. 35, para violino e piano.
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Com a chegada de João de Almada e Melo ao Porto, em 1757, na sequência da revolta
que eclodira, a 23 de Fevereiro, contra a Real Companhia Velha, a cidade entrou num período
de progresso como até então nunca tinha acontecido. João de Almada, que exercia, de início,
um cargo governativo de natureza militar, pacificada a revolta, demonstrou especial
sagacidade ao consolidar a paz através da promoção do progresso da cidade, quer estimulando
melhorias urbanísticas necessárias a um maior conforto dos cidadãos e à eficácia da vida
profissional, quer criando ele próprio as situações indutoras de actividade cultural que foram a
transformação das cavalariças fronteiras ao Palácio do Governo, no Largo do Corpo da Guarda,
em sala de espectáculos, sobretudo líricos, e a utilização do salão do Palácio como local de
tertúlia aberto a todos os Portuenses interessados no desenvolvimento cultural da cidade.
Falecido em 16 de Outubro de 1786, a continuidade da sua obra foi assegurada pelo
filho mais novo, Francisco de Almada e Mendonça, que, entre outros, teve o mérito de
conduzir a substituição do teatro do Largo do Corpo da Guarda, provisório e já
manifestamente desajustado do progresso da programação, pela obra dos Portuenses em
conjunto que foi o Real Teatro de S. João.
Durante os cinquenta anos de influência directa dos Almada, os Portuenses
desenvolveram uma apetência artística cuja fase inicial se prolongaria até ao vintismo, daí até
à Regeneração, que se deu em 1 de Maio de 1851, o gosto pela arte afirma-se de tal modo que
eruditos estrangeiros como o geógrafo Adriano Balbi, no início da década de vinte, e o pintor e
diplomata Conde Atanazy Raczyoski, embaixador prussiano em Lisboa, que visitou a cidade no
Verão de 1844, descreveram o Porto como um meio urbano de vigor intelectual fora do
comum.
A partir da década de cinquenta, até se observarem os primeiros sinais de decadência, já
no século XX, as características culturais do meio portuense mantiveram-se, embora o
voluntarismo das épocas anteriores, sem deixar de existir, tivesse passado a revelar a
contenção própria da maturidade.
Este vigor intelectual, a apetência artística e a nítida definição das características sócioculturais, entre as quais foi sempre valorizada a ausência de autocentramento, por oposição
ao autocentramento alemão tão deplorado por Raczyoski, fizeram com que personalidades
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estrangeiras e Portugueses de outras terras, ao passarem pelo Porto, optassem por aqui
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favor do progresso do meio adoptado que, por seu lado, também os adoptou sem qualquer
reserva.
Foi neste quadro de favorável acolhimento social e artístico que, no fim da primeira
década do século XIX, o músico militar catalão José Mariano Ribas aqui instalou a mulher,
Maria Crespo, e os dois filhos, José Maria del Carmen e José António.
José Mariano Ribas, natural de Barcelona, morreu no Porto, em 15 de Janeiro de 1835,
com 64 anos de idade. Filho de um alfaiate, recusou seguir a profissão paterna para se dedicar
à música. Os primeiros anos da actividade profissional deste clarinetista, compositor e mestre
de banda, caracterizaram-se por constantes viagens, de tal modo que, tendo casado em
Palencia, o filho mais velho nasceu em Burgos e o mais novo em El Ferrol. Procurou sempre
viajar acompanhado da família, por isso, desde muito cedo, os filhos participaram das tarefas
paternas tocando flautim.
A última grande viagem que terá feito foi, em 1807, integrado na Divisão do Norte que,
sob o comando do Marquês de La Romana, se juntou às forças napoleónicas do Marechal
Bernadotte, sendo Ribas o mestre da banda do regimento La Princesa. Esta divisão militar teve
um percurso agitado através da Alemanha, Dinamarca e Suécia, acabando por incorporar-se na
força britânica e combater Napoleão I. Nos mais de vinte e cinco anos que viveu e exerceu a
sua profissão no Porto, Ribas criou uma sólida reputação de competência profissional e
amabilidade de carácter que se viriam a revelar características de cunhagem da identidade dos
descendentes.
O filho mais velho de José Mariano Ribas, José Maria del Carmen, nascido em Burgos,
em 16 de Julho de 1796, viria a falecer no Porto, em 1 de Julho de 1861, coberto de glória e
consideração, deixando a memória de um dos mais eminentes artistas da sua época.
Apesar de ter começado por tocar flautim, cedo adoptou o clarinete como instrumento
principal tendo chegado a primeiro clarinete solista da orquestra do Real Teatro de S. João, no
entanto, influenciado pelo talento do flautista João Parado, seu grande amigo, passou a tocar
flauta. João Parado, que desenvolveu no Porto brilhante carreira de solista e professor,
também se dedicava à composição musical: são de sua autoria uma Grande Valsa Brilhante,
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para piano, editada pela casa editora de João Ciríaco Lence, de Lisboa, da qual é conhecido um
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estudos de alta virtuosidade, para flauta, dedicados a José Maria Ribas e editados pela casa
londrina de Alfred Novello, do qual se conhece um exemplar existente na Biblioteca Britânica.
Em 1826, sendo já um reputado flautista e com o percurso enriquecido por uma
experiência ao serviço do Real Teatro de S. Carlos, de Lisboa, de cuja orquestra foi primeiro
flauta solista durante a temporada de 1825-1826, emigrou para Londres onde viria a ser
considerado o melhor flautista da cidade e onde, de 1837 a 1851, ocupou os lugares de
primeiro flauta solista da orquestra do Real Teatro de Ópera e da da Sociedade Filarmónica.
Ao longo de toda a sua vida profissional, Ribas deu sempre inúmeros recitais um pouco
por toda a Europa e por causa do elevado mérito da sua brilhante carreira, o recital de
despedida realizado em Londres, em 7 de Agosto de 1851, foi verdadeiramente apoteótico.
Três dias depois regressou definitivamente ao Porto, instalando-se na Rua de Cedofeita, onde
continuou a colaborar em concertos públicos, embora ao ritmo de pouco mais de um por ano.
Ribas é um genuíno exemplo de artista da época
romântica, com um estilo de vida e prática profissional
aproximado ao de Lord Byron ou Shelley.
Em 2 de Julho de 1861, João António Ribas,
Hipólito e Nicolau, irmão e sobrinhos de José Maria, em
anúncio no Comércio do Porto, ao anunciar a sua
morte, rogam a assistência dos amigos aos responsos
de sepultura que deviam ter lugar nesse dia, às AveMarias, na igreja de Nossa Senhora do Terço e
Caridade, e, no número do dia 9, na rubrica de registos
paroquiais referentes à freguesia de Cedofeita, o
mesmo jornal regista, para o dia 1, o óbito de «José

José Maria Ribas

Maria Ribas, 67 anos, solteiro, [residente] na rua de
Cedofeita, sepultado no Terço».
É bem conhecido o caso que sucedeu em 24 de Junho de 1848, quando Mendelssohn
dirigiu em Londres a estreia da música de cena para a peça de Shakespeare Sonho de uma

vezes, sem que a orquestra conseguisse perceber o que é que não estava a correr bem; de
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Noite de Verão, em que, durante o ensaio do Scherzo, o compositor fez repetir a peça três

primeiro flauta, José Maria Ribas.
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Este Scherzo contém um extenso solo de flauta que exige agilidade, solidez no registo
grave do instrumento e resistência pulmonar; Mendelssohn, habituado a lidar com os
melhores músicos da sua época, ficou perplexo com a qualidade dos resultados que o flautista
obtinha da flauta que estava a utilizar, sobretudo ao nível da afinação e da sonoridade das
notas mais graves, sendo que este instrumento era de uma feitura totalmente desconhecida
para ele: tratava-se de uma flauta Scott, sistema Ribas.
Ao chegar a Londres, Ribas travara conhecimento com o construtor de flautas Thomas
Scott com quem viria a levar a cabo um sério trabalho de pesquisa que visava a criação de uma
flauta que superasse a flauta utilizada na época, a flauta de cinco chaves. Ao fim de alguns
anos, os resultados desta colaboração estavam materializados numa flauta de nove chaves,
com orifícios revestidos a prata e tubo com medidas diferentes, quer ao nível do diâmetro das
extremidades, quer ao nível da espessura da parede. Deste modo, a flauta Scott, sistema
Ribas, quando comparada com a flauta de cinco chaves, resulta mais fiável do ponto de vista
da afinação, o registo grave é mais flexível do ponto de vista da sonoridade, e o sistema de
chaves, associado às outras características, faz com que o flautista consiga mais agilidade.

No entanto, ainda em vida de Ribas, a sua flauta foi suplantada pelo sistema Boehm,
utilizada no Porto, pela primeira vez, pelo flautista italiano Achille Malavasi que se apresentou
no Real Teatro de S. João, no dia 20 de Novembro de 1850, com uma flauta sistema Boehm,
construída em latão. Diga-se a propósito que o flautista portuense João Emílio Arroyo adquiriu
um destes instrumentos e, emigrando para Lisboa onde veio a ser primeiro flauta solista da
orquestra do Teatro de S. Carlos e professor do Conservatório, teve um importante papel na
difusão deste novo modelo de flauta.
José Maria Ribas compôs grande número de peças para flauta solo, duas flautas, flauta e
piano, e um concerto para flauta e orquestra, mas foi eminentemente um flautista compositor,
isto é, a actividade criadora existia em função das necessidades instrumentais, sendo um bom
exemplo desta vertente da sua prática profissional a Oitava Fantasia, em ré maior, para flauta
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Esta peça, composta num género musical extremamente utilizado na época, é uma série
de variações sobre um tema original em que a flauta prepondera, ficando a parte de piano
reduzida a um papel de acompanhamento. O tema, em carácter de abertura de ópera italiana,
aproxima-se do estilo de Bellini e divide-se em duas partes, tutti orquestral, aqui reduzido ao
piano, e solo seguido de um novo tutti que retoma o carácter do elemento inicial e irá servir de
ritornello a separar a primeira da segunda variação. Nas três variações, o autor explora a
agilidade da flauta de um modo que lembra o bel canto belliniano e ultrapassa, pela exigência
técnica e recurso a toda a extensão do instrumento, o que é habitual no repertório da época.
A terceira variação termina na dominante do tom de ré que, após cadência ornamental
mais ou menos longa, segundo se opte por uma ou
outra de duas versões elaboradas pelo compositor,
resolve na tónica que dá início a um longo rondó que
termina a peça. Neste rondó a flauta revela
potencialidades extraordinárias e, pela globalidade da
peça, pode concluir-se que o flautista que a compôs, e
várias vezes a executou em público, não só era um
virtuose de primeiríssima ordem como possuía um
instrumento de rara qualidade.
Esta fantasia foi publicamente tocada, em 1835,
por Ribas, acompanhado ao piano, segundo se lê nas
notícias, pela sua discípula e acompanhadora habitual
João Eduardo de Brito e Cunha

Emily Scott, filha do construtor de instrumentos, com
quem viveu até ao fim dos seus dias, tendo sido
recentemente descoberto que Ribas casou com esta

senhora, em Londres, em 1845, embora não costumasse apresentá-la como sua mulher. Mais
tarde, em 5 de Novembro de 1842, no Real Teatro de S. João, no Porto, um seu sobrinho,
Hipólito Medina Ribas, tocaria a Oitava Fantasia acompanhada por orquestra.
O dedicatário desta peça é o portuense João Eduardo de Brito e Cunha, o Pai, que viveu
entre 8 de Agosto de 1807 e 17 de Junho de 1849 e foi exilado político em Londres, tendo

António Bernardo de Brito e Cunha, um dos enforcados da Praça Nova, executado em 7 de
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integrado a força de D. Pedro IV conhecida pelos Bravos do Mindelo, ao serviço da qual terá
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Maio de 1829, que foi um dos Mártires da Pátria homenageados na toponímia portuense pelo
Campo dos Mártires da Pátria.
O segundo filho de José Mariano Ribas, João António, nasceu em El Ferrol, em 17 de
Janeiro de 1799, e morreu no Porto, em 15 de Agosto de 1869, quinze dias depois morria o
escritor Arnaldo Gama que, como crítico musical de muito mérito, despoletou a Questão
Noronha que deu brado no Porto de Novembro de 1855 a Fevereiro de 1856, ano anterior ao
da violenta polémica que resultou da inesperada aposentação de João António Ribas, uma das
mais importantes personalidades da História do Porto e uma das raríssimas pessoas sobre
quem Camilo Castelo Branco escreveu demonstrando sempre o maior apreço e consideração.
João António Ribas estudou flauta, violino, violoncelo e também tocava com alguma
facilidade vários outros instrumentos. Se como flautista, o instrumento da infância nas bandas
militares dirigidas por seu Pai, está documentada uma sua apresentação pública em
Hamburgo, em 1807, e como violinista teve alunos que se tornaram conhecidos virtuoses,
como os seus filhos João Vítor e Nicolau, Augusto Marques Pinto e Francisco Pereira da Costa,
foi como violoncelista, chefe-de-orquestra e compositor que se notabilizou. Foi também
professor no Colégio da Formiga, no dos Carmelitas, no da Lapa, e foi membro do Real
Conservatório Dramático de Lisboa.
Casado em Miragaia, em 14 de Março de 1820, com Teresa Emília Medina, natural de S.
Ildefonso, teve deste seu primeiro casamento sete filhos cuja tendência para a música foi
notória, e casado em segundas núpcias com Carmen Riche, foi Pai de Judite Riche Ribas,
nascida na Sé, em 1846, que também se dedicou à música.
A biografia de João António Ribas, se exceptuarmos os primeiros dez anos de vida e um
período que vai de 1828 a 1835, época em que viveu refugiado em Espanha, passa-se
inteiramente no Porto. Em 1818 sucede ao seu professor de violino, João Machado de Paiva,
como 1º violino da orquestra do Real Teatro de S. João e, em 1823, falecido o chefe-deorquestra titular, José Francisco Edolo, é nomeado seu sucessor para o cargo que manteria até
1857, interrompendo apenas durante os anos em que viveu em Espanha.
Durante o período que vai de 1820 a 1828 envolve-se em variadíssimas acções de

Manuel na composição de uma peça intitulada Canção Constitucional de Vila Nova de Gaia
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natureza política que o levam a colaborar com Almeida Garrett na composição do Hino
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para o juramento da Carta Constitucional; e em 1828 é com João Nogueira Gandra que
colabora na composição da peça Il Giubilo Nazionale e, no mesmo ano, alista-se nos
Voluntários Constitucionais.
Seguem-se os anos de residência em Espanha, primeiro em Santiago de Compostela,
onde foi primeiro trompa da orquestra da Catedral, e depois em Madrid onde se notabilizou
como professor de violoncelo do Conservatório e, por isso, escreveu um método de violoncelo
que permaneceu adoptado durante muitos anos.
De regresso ao Porto e ao seu lugar à frente da orquestra do Real Teatro de S. João, que
dirigia com enorme competência, a avaliar pelos muitos textos críticos que constantemente
eram publicados na imprensa periódica, conquistou o respeito da cidade pelo modo exemplar
como praticava a sua profissão e pela grandeza do carácter, o que ficou documentado por
gestos como o que teve, em 1850, José Francisco Arroyo, primeiro clarinete da orquestra e
depois seu sucessor, quando foi realizado, no cemitério de S. Ildefonso, o funeral do seu
cunhado e primeiro trompete da mesma orquestra, Francisco António Rabal, entregando a
chave do caixão à guarda de João António Ribas.
No teatro, Ribas procurou sempre contribuir para que os espectáculos fossem coroados
de êxito, de tal modo que chegou a ver-se obrigado a assumir o lugar de empresário para
salvar temporadas. Fora do teatro, em realizações da maior responsabilidade, como foram, por
exemplo, em Janeiro de 1862, as solenes exéquias de D. Pedro V, em que colaborou uma
orquestra e um coro de grandes dimensões, Ribas entendeu oportuno participar integrando os
violoncelos pelo que entregou a direcção ao seu filho Nicolau.
Em outra ocasião, havendo necessidade de examinar os alunos da Escola Popular de
Canto da Câmara Municipal do Porto, que era dirigida por Jacopo Carli, em Dezembro de 1858,
foram convidados três músicos especialmente prestigiados: João António Ribas presidiu e
foram vogais Carlos Dubini e João Nepomuceno Medina de Paiva. Note-se ainda, como reflexo
de prestígio e consideração a desconfiança que, em 1857, causou a aposentação de Ribas, com
consequências que afectaram a vida dos Portuenses durante dois anos.
O prestígio e afecto que os Ribas souberam conquistar está bem expresso numa notícia
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testemunharem ao snr. J. A. Ribas toda a affeição e sympathia que temos á familia deste
talentoso artista».
Como compositor, Ribas deixou obra variada, que vai da música de câmara à ópera,
passando pela recolha de folclore consubstanciada na publicação em fascículos, na década de
1850, de um Álbum de Músicas Nacionais que foi a primeira publicação do género em
Portugal.
Entre as peças até hoje encontradas, as duas sonatas para flauta e guitarra, publicadas
em Hamburgo, em 1830, são expressivas do estilo do compositor. A primeira, em sol maior e
com três andamentos, Allegro moderato, Andante sostenuto e Rondó, é uma peça de um
grande classicismo formal onde agilidade da flauta e a sua capacidade cantante são realçadas
pela alternância de passagens preponderantemente melódicas com passagens de carácter
virtuosístico, apresentando em cada uma delas soluções melódicas, rítmicas e abordagens
técnicas bastante variadas sem, no entanto, descurar a unidade e a musicalidade da peça.
Dos oito filhos de João António Ribas, Teófilo e Carolina deixaram pouca notícia, esta,
aliás, morreu com cerca de vinte anos, e Florêncio, que iniciou uma excelente carreira de
pianista, atacado de uma doença tropical, morreu no Brasil, aos vinte anos de idade. A mais
nova, Judite, casou aos 18 anos com um cidadão brasileiro e foi para o Brasil onde deu
continuidade a uma brilhante carreira de pianista
iniciada no Porto sob a orientação do Pai e do irmão
Nicolau, com quem fez as primeiras apresentações em
público, em 1858, tocando piano e cantando; mais
tarde, já no Brasil também se dedicou à composição de
peças para piano.
João Vítor Medina Ribas, o mais velho, nascido
no Porto, em 25 de Dezembro de 1820, e falecido no
Rio de Janeiro, em 26 de Janeiro de 1856, apesar de só
ter vivido 35 anos impôs-se como violinista, compositor
Eduardo Ribas

e chefe-de-orquestra de excepcional craveira. Emigrou

composto alguma música foi sobretudo cantor lírico e, depois de ter passado pelas
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companhias do Teatro de S. João, S. Carlos e Corunha, foi encontrar-se, em 1844, com o irmão
no Teatro de S. Pedro de Alcântara do Rio de Janeiro. Em 1848 voltou e às anteriores
companhias de ópera, regressando ao Rio de Janeiro ao fim de quatro anos para não mais
voltar a Portugal. Morreu em 1883 depois de uma vida cheia de êxitos e deixando
descendência fortemente ligada à música, entre a qual está o compositor brasileiro Glauco
Velasques, seu filho mais novo.
Outro dos filhos de João António Ribas, Hipólito, que nasceu no Porto, em 12 de
Setembro de 1823, e morreu, também no Porto, em 15 de Novembro de 1883, com 60 anos,
permaneceu tão fiel à sua cidade que, exceptuando os anos em que viveu em Espanha com os
Pais, nunca daqui saiu e terminou os seus dias no
Teatro de S. João. Foi casado em primeiras núpcias com
uma irmã de José Francisco Arroyo de quem teve uma
filha cuja morte, aos 17 anos, causou profunda
comoção entre os Portuenses.
Hipólito

Medina

Ribas

foi

uma

notável

personalidade de artista, uma pessoa discreta que
conseguiu impor-se como um dos maiores flautistas da
época e como compositor de mérito. As suas obras de
música sacra tiveram sucesso e também compôs
música de câmara, sobretudo para piano e flauta e
Guilhermina

piano. A já citada notícia da Coalizão, de 3 de Janeiro
de 1844, diz, a dado passo, que «O talento natural

desta família, tem-se desenvolvido singularmente no snr. Hyppolito».
Em 1857 compôs uma schottische, intitulada Guilhermina, para a festa do terceiro
aniversário da filha mais velha do negociante portuense Guilherme Augusto Machado Pereira,
primeiro Visconde de Pereira Machado, Guilhermina Cândida Vieira Pereira Machado cuja filha
viria a casar com um neto do já referido João Eduardo de Brito e Cunha e a ser a Mãe do
terceiro Visconde de Pereira Machado, Nuno Guilherme de Brito e Cunha.
O primeiro Visconde foi um notável benemérito e promotor da arte musical no Porto

magnífico palacete da Rua Formosa, quer como administrador do Real Teatro de S. João e
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Club Portuense, por isso o terceiro aniversário da sua filha tivesse sido pretexto para a criação
de uma nova peça de música. Esta peça é um excelente exemplo de música-de-salão feita por
um profissional honestíssimo, competente, habituado a lidar com o melhor repertório da
época e a compor peças de toda a seriedade.
O mais novo dos filhos de João António Ribas e Teresa Medina foi Nicolau. Nasceu em
Madrid, em 10 de Março de 1832, vindo a falecer no Porto, em 3 de Março de 1900. Aos 14
anos, sendo já um violinista com consideráveis recursos, estreou-se como solista no Teatro de
S. João e, no ano seguinte, realiza uma tournée pelo Brasil.
De regresso ao Porto, parte um ano depois para Bruxelas com o objectivo de estudar no
Conservatório com o célebre Charles de Bériot; durante os anos que frequentou a classe de
Bériot, os jornais portuenses foram publicando regularmente notícias que iam dando conta
dos progressos do jovem, que se revelava um aluno exemplar, e sobre o qual o mestre escrevia
pareceres muito encorajadores. Nesta época, teve como condiscípulo o conhecidíssimo
violinista Hubert Léonard.
Em 1855, de novo no Porto, passa a ocupar o lugar de primeiro violino solista da
orquestra do Teatro de S. João e procura, com o seu ensino, criar uma escola portuense de
violino. Dedica-se também à música de câmara, uma prática muito cultivada no Porto ao
contrário do que, em geral, acontecia, sendo de assinalar o papel do quarteto de que faziam
parte Ribas, primeiro violino, Bernardo Valentim Moreira de Sá, segundo violino, Augusto
Marques Pinto, viola, Joaquim Casella, violoncelo, e, sempre que necessário, com Miguel
Ângelo Pereira ao piano. Casella viria a ceder o lugar a Ciríaco de Cardoso e Miguel Ângelo
abandonaria em favor de Xisto Lopes ou Alfredo Napoleão.
Curiosamente, Nicolau Medina Ribas só se apresentaria pela primeira vez em Lisboa em
29 de Maio de 1871, o que aconteceu num concerto de beneficência realizado no Teatro de S.
Carlos.
Por necessidade do seu magistério e por influência da tradição de elaborar volumes de
estudos instrumentais, Nicolau Ribas compôs, pelo menos, três séries de seis estudos para
violino: a primeira, op. 26, homenageia Charles de Bériot; a segunda, op. 33, dedicada aos seus

conteúdo musical que ultrapassa a mera necessidade de contribuir para a ultrapassagem de
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situações tecnicamente definidas e, sendo todos muito diferentes, contém soluções técnicas e
musicais particularmente interessantes, que os transformam em verdadeiras peças de
concerto.
O património musical portuense foi desaparecendo ao longo século XIX e início do
seguinte, primeiro porque a mentalidade da época entendia o presente como motor do futuro,
valorizando as novas criações e a divulgação de repertório desconhecido em detrimento do
repertório já conhecido, daí que as peças fossem apresentadas uma vez como novidade e, caso
fossem repetidas, eram entendidas como «bonitinhas, mas velhinhas»; em segundo lugar, a
triste preferência que os fogueteiros davam ao papel de música usado para o fabrico dos seus
foguetes, fez com que uma parte dos manuscritos tivesse sido destruída, desaparecendo a
música nos casos em que não estava editada; em terceiro lugar o incêndio do Real Teatro de S.
João, em cuja biblioteca consta que havia inúmeros manuscritos não editados; e por último, o
desprezo a que o século XX português votou a música das gerações anteriores, ouvindo-se com
frequência a opinião de não valia a pena perder tempo com ela porque era música inútil, isto
apesar de nunca terem deixado de existir heróicos defensores da opinião contrária.
Hoje em dia, a paciente procura de velhas partituras e dos manuscritos existentes tem
dado resultados altamente encorajadores e, por outro lado, o benemérito interesse que
famílias como os Ribas votam ao estudo da biografia e da obra dos seus antepassados, levanos a encarar com optimismo o futuro deste valiosíssimo património que, como a clássica
fénix, está a renascer das cinzas.
E assim podemos ouvir e estudar as duas peças com que vamos concluir esta
conferência, realçando que Nicolau Ribas foi sempre, tal como seu Tio José Maria, um
instrumentista compositor, porém a atitude do sobrinho é oposta à do Tio, fruto da diferença
de mentalidade da época, por valorizar a expressividade da melodia em detrimento da
virtuosidade, uma característica que se acentua nitidamente à medida que as peças se vão
sucedendo: as duas que vamos ouvir apresentam com clareza a visão musical do compositor,
sendo a primeira, La Précieuse, uma elegantíssima e bem humorada estilização da gavotte que
se dançava nos salões de então, e a segunda, Souvenir d'Amitié, uma peça de intenso lirismo,
dedicada ao seu amigo Charles-Marie Widor, um grande músico que, em 1865, conquistara
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sólidas amizades no Porto.
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II – A Família Arroyo
Programa
No início da década de vinte do século XIX, o músico João Marcelo Arroyo, natural de
Córdova e falecido no Porto, em 23 de Julho de 1844, com 52 anos de idade, trouxe para esta
cidade a família que constituíra no meio aristocrático de Irún. Todos os seus cinco filhos
conhecidos viveram para a música: José Francisco, nascido ainda em Irún, foi um compositor,
chefe-de-orquestra e clarinetista de enorme sucesso, João Emílio, grande flautista, primeiro
flauta da orquestra do Real Teatro de S. Carlos, de Lisboa, professor de flauta do Real
Conservatório de Lisboa, foi o primeiro flautista português a utilizar a flauta sistema Boehm,
António Maria, pianista e violoncelista, foi um respeitadíssimo professor que teve a glória de
acompanhar ao piano Bernardo Valentim Moreira de Sá nas sua primeiras apresentações
públicas, Marcelina casou com o eminente trompetista brigantino Francisco António Rabal, o
único músico que dava recitais a solo em clarim de pistões, e Margarida Antónia casou com o
flautista Hipólito Medina Ribas.
José Francisco Arroyo, cujo sucesso profissional foi notório, recebeu o convite, por parte
dos mais influentes músicos portuenses, incluindo o seu cunhado Hipólito e Nicolau Medina
Ribas, para suceder a João António Ribas à frente da União Musical, importante e discretíssima
associação profissional; fora, também, em 1846, com Francisco Eduardo da Costa, um dos
fundadores do Montepio Filarmónico Portuense de protecção aos músicos necessitados e
outros artistas que dele necessitassem. A partir de 1862, já estabelecido com importante casa
comercial na Rua de Santo António, nº 105 a 109, viu a sua reputação de Portuense respeitável
e aristocrático fortemente consolidada, no entanto, padecendo de burnout, doença
profissional com forte incidência entre os músicos, proibiu os filhos, a quem deu
esmeradíssima educação, de serem músicos: dele disse Bernardo Valentim Moreira de Sá, um
jovem muito da casa que pode bem ser considerado seu sucessor, que «era um músico que
detestava a sua profissão, mas uma pessoa inteligente e sensível».
Os cinco filhos de José Francisco Arroyo, José Diogo, António José, Rita Hilária, João

exerceram com notável competência, embora sempre acumulando com outra profissão em
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José Diogo, nascido na Rua Formosa, em 23 de Julho de 1854, e falecido na Foz, em 16
de Novembro de 1925, deixou memória de admirável pianista e, doutorado em Química pela
Universidade de Coimbra, foi lente de Química
Inorgânica da Academia Politécnica do Porto e director
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
sendo-lhe atribuída a paternidade da Engenharia
Química, fundador da Sociedade Portuguesa de
Química, foi Deputado e Par do Reino, Vereador à
Câmara Municipal e Governador Civil do Porto,
fundador, proprietário e director do Jornal de Notícias,
fundador do Club da Foz e patrono de uma associação
de socorros mútuos que tinha o seu nome. Foi Pai de
Berta Ramos Arroyo Nogueira Pinto, notável cantora
que, tal como sua Tia Beatriz, fora aluna de Luísa
José Diogo Arroyo

Chiaramonte, cantora e pianista que deixou vasta obra
na cidade do Porto.

António José, engenheiro de profissão, Deputado durante algum tempo, foi um
respeitado inspector do ensino técnico e um crítico de arte valiosíssimo. Era cantor e tocava
piano com suficiente competência para divulgar, através da partitura vocal, o que de mais
recente se ia fazendo no domínio da ópera.
Rita Hilária casou com um médico algarvio e mudou-se para Faro dedicando a sua vida à
família.
Josefa Beatriz, a filha mais nova de José Francisco Arroyo, deixou memória de grande
cantora e João Marcelino foi um caso ímpar de sucesso em três ramos de actividade: o Direito
Civil, em que era doutorado com tese sobre a sucessão legitimária, tendo exercido como
professor da Universidade de Coimbra; a política, foi Deputado e Par do Reino, durante mais
de vinte anos, tendo deixado importante obra oratória, e Ministro da Marinha, da Instrução
Pública e dos Negócios Estrangeiros; e a música, a sua verdadeira vocação, onde, quer como
pianista, quer como compositor e chefe-de-orquestra, obteve reconhecimento internacional

activo, foi patrono da Associação de Socorros Mútuos João Arroyo e do Centro Eleitoral
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que chegou a superar o do seu próprio país. Foi o fundador do Orfeão Académico de Coimbra,
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Regenerador João Arroyo, no Porto, Juiz do Tribunal de Contas, Administrador da CP, Sócio
Efectivo da Academia das Ciências de Lisboa e coleccionador de arte. Por testamento da Viúva,
foi criada, pelo Estado, a Fundação Artística João Arroyo para divulgação da obra musical do
seu patrono e apoio aos jovens músicos, visto que os herdeiros do remanescente da sua
avultada herança, os Conservatórios de Lisboa e do Porto, recusaram recebê-la.

José Francisco Arroyo
– Hino aos Artistas Portuenses, para soprano, coro e piano.
João Marcelino Arroyo
– Esquisses, op. 1, para piano.
– La Prima Lettera, op. 17, para soprano e
piano.
– Leonor Teles (2ª cena do 2º acto), op. 20,

Cecília Fontes,
soprano.
Rosgard Lingardsson,
piano.
Grupo vocal preparado por Magna Ferreira.

para soprano e piano.
– Sete Anos de Pastor Jacob Serviu, op. 16, nº 1, para soprano e piano.

A atitude que o chefe militar João de Almada e Melo adoptou para lidar com os
Portuenses, depois de resolvidos os problemas relacionados com a revolta de 1757, contra a
recém-fundada Real Companhia Velha, foi amplamente demonstrativa da filosofia militar de
Almada, que associava a acção militar ao papel construtivo que todo o cidadão, nacional ou
estrangeiro, pode chamar a si no seio do grupo no qual, em determinado momento, se
encontra localizado; um objectivo moral e estratégico cujas consequências contribuíram
sempre poderosamente para a consolidação dos resultados militares iniciais, permitindo lidar
eficazmente com a instabilidade da interacção da emoção violenta com os dois elementos
fundamentais que são o factor sorte e a análise racional das situações que se vão

dos resultados, num meio extremamente emotivo, onde a ausência de brandura nas atitudes
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tinha como consequência o desencadeamento de situações de reactividade impulsiva a
estímulos, por vezes, sobrevalorizados; daí que, no passado remoto, entre 1261 e 1503, tivesse
sido proibida a residência na cidade a todos aqueles que, pela natureza do seu estatuto,
fossem susceptíveis de ser encarados como potenciais elementos aglutinadores do sentir da
comunidade, capazes de a conduzir em acções de resistência a imposições vindas do exterior.
No entanto, entre 1503 e 1757 nenhum respeitado cidadão portuense se destacou de
forma a justificar os temores sentidos na época anterior. Porém, ao chegar ao Porto, vindo de
Lisboa no exercício de funções oficiais, Almada foi, passado pouco tempo, adoptado pelos
Portuenses que viram nele o rosto da vontade de promoção do progresso da cidade. João de
Almada viveu o resto dos seus dias no Porto e a seu filho mais novo, Francisco de Almada e
Mendonça, foi reconhecida a capacidade de consolidar o progresso urbanístico e cultural
resultante da acção paterna.
Em consequência do meio século de governo dos Almada, os Portuenses
desenvolveram fortes hábitos de organização e auto-suficiência na busca de soluções que
conduzissem à realização dos objectivos pretendidos.
Assim, no decorrer do século XIX, foram criadas centenas de associações com as mais
diversas finalidades, tais como a Sociedade Filarmónica Portuense que se destinava a
realizações musicais e, por uma cisão, viria a dar origem ao Clube Portuense, vindo, mais tarde,
a ser fundados o Grémio Musical e o Orpheon Portuense com o mesmo tipo de actividade.
Foram também criadas sociedades de beneficência como o Montepio Filarmónico
Portuense, destinado a socorrer músicos e outros artistas necessitados, e tantas outras
destinadas a socorrer outros grupos carenciados, e, para além destas, as associações sócioprofissionais, como a Associação dos Polidores de Móveis do Porto e a Associação dos
Tamanqueiros Portuenses cuja finalidade era assistencial, recreativa, profissional e cultural
quer no sentido antropológico do termo, quer no sentido educacional e artístico, e tantas
outras.
Quer a Associação dos Polidores de Móveis do Porto, quer a Associação dos
Tamanqueiros Portuenses tornaram paradigmas de desenvolvimento musical ao alargarem o
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seu campo de actividade com a criação, a primeira, de uma Academia Concertista e, a outra,
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Por outro lado, a existência de grandes projectos de interesse da comunidade testou,
sempre com o máximo sucesso, a capacidade de mobilização dos Portuenses, como aconteceu
com a construção do Real Teatro de S. João, nos últimos anos do século XVIII, e, depois dele ter
sido destruído por um incêndio, com a construção, durante a segunda década do século XX, do
actual Teatro de S. João.
Este espírito de mobilização fez-se ainda sentir, por exemplo, em 1849, durante a
doença e morte de Carlos Alberto, Rei da Sardenha, e encorajou cidadãos a empreenderem
ambiciosos projectos certos do apoio futuro dos seus conterrâneos, como aconteceu com o
Teatro Baquet, construído em 1857 pelo alfaiate António Pereira Baquet, que foi também o
fundador da primeira casa de pronto-a-vestir do Porto,
e o Teatro da Trindade, construído em 1873 por
António Pais da Silva, dois empreendimentos de
enorme sucesso que, infelizmente, foram destruídos
por violentíssimos incêndios.
Neste

quadro

empreendedorismo

e

altamente
auto-estima,

favorável
em

que

de
a

qualidade era fortemente estimulada e a falta dela
combatida, por vezes, de forma bárbara, que entre os
Portuenses se desenvolveu um raro gosto pela arte, de
tal modo que, em meados do século XIX, havia na
cidade dezenas de valiosíssimas colecções de pintura e
Teatro Baquet

bibliotecas, nas casas particulares organizavam-se
espectáculos de teatro e música, tendo, as maiores,

verdadeiras salas de espectáculos, e o que é mais importante neste estado de coisas é que os
proprietários faziam questão de abrir as portas de suas casas a todo aquele pretendesse
usufruir da arte nela contida, o que viria a dar como consequência a fundação, no Porto, do
primeiro museu português.
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Não foi sem razão, nem com exagero, que Camilo Castelo Branco escreveu que
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Espontâneas brotam Lauras
Por entre sacas de arroz.
E, quais férteis cogumelos,
Nascem Dantes de chinelos,
E Petrarcas de albornoz.

e, por isso, Artur de Magalhães Basto falou na existência de um verdadeiro mare-magnum de
literatos: de facto muitos eram os pretextos para publicar poesia e o Jornal de Notícias, por
exemplo, desde a sua fundação e durante muitos anos, reservou a totalidade da primeira
página de segunda-feira para a publicação de textos literários integrais em prosa.
Por outro lado, no diz respeito à música, tudo se editava, quer autonomamente, quer
nas mais diversas revistas, e o comércio de instrumentos e partituras floresceu ao longo de
todo o século XIX, observando-se o seu crescimento com o passar dos anos, o que se esteve
mais relacionado com o crescimento da cidade do que com alguma intensificação do gosto
pela música; no entanto, é importante notar a insólita circunstância de ser normal que os
proprietários das casas editoras e comerciais fossem os próprios músicos, uma tendência
compaginável com a força e o prestígio de que comércio e indústria gozavam no Porto.
Acresce ainda que a quantidade de músicos estrangeiros que passavam ou se fixavam na
cidade, e as estadias, mais ou menos prolongadas, de músicos portuenses nos grandes centros
musicais dos outros países, fez com que a actividade musical praticada no Porto reflectisse, a
par de uma renovação constante, o que de melhor e mais actual existia na época, tanto no que
respeita à criação, como na programação de espectáculos e prática instrumental.
Dentro do quadro acabado de descrever, por volta de 1820, chegou à cidade, oriunda de
Espanha, a família Arroyo.
O clarinetista João Marcelo Arroyo, natural da região de Córdova, morreu no Porto, em
23 de Julho de 1844, com 52 anos de idade. Segundo a apreciação que nos deixou o autor
anónimo do Livro dos Óbitos dos Professores de Música que Têm Falecido na Cidade do Porto,

que exercem por profissão uma determinada actividade, significado corrente na época, ao
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contrário do que se passa actualmente ao exprimir a actividade daqueles que ensinam, é um
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manuscrito de carácter dicionarístico, com 217 entradas organizadas pela ordem da data do
óbito, onde João Marcelo Arroyo, a que o autor chama erradamente João Francisco, é descrito
como bom clarinetista, afamado mestre de banda regimental, tanto em Espanha, como em
Portugal, compositor de fama e bom solfejista, sendo, em suma, um bom músico. Quanto ao
carácter informa que, sendo de baixa estatura, era dotado de uma coragem e de um coração
tão grandes que não caberiam dentro da grande muralha da China, tendo também bom
sentido do humor; conclui, fazendo a súmula da apreciação, com a ideia de que João Marcelo
Arroyo tinha um génio de ferro bronzeado.
João Marcelo Arroyo casou, na segunda década do século XIX, em Oiartzun, pequena
cidade basca, 12km a sudeste de San Sebastián, com uma senhora da aristocracia local, de seu
nome Josefa Inácia de Rezola y Aurela, que viria a falecer no Porto, em 29 de Julho de 1861,
com 65 anos de idade, e cujos responsos de sepultura, realizados na igreja de Santo Ildefonso,
no dia seguinte ao do seu falecimento, foram acompanhados por uma orquestra ad hoc cuja
presença demonstra bem o elevado estatuto que a família adquirira na cidade.
Chegados ao Porto por volta de 1820, o casal Arroyo tinha já um filho, José Francisco,
que viria a ser uma das mais importantes personalidades musicais portuenses, e um Portuense
comprovadamente ufano da sua naturalidade de adopção, tanto mais que, uma vez chegado à
cidade, nunca mais fez qualquer tipo de viagem. Para além do filho mais velho, os Arroyo
tiveram ainda quatro filhos:
Marcelina casou com Francisco António Rabal, um trompetista natural de Bragança, que
se notabilizou pela extraordinária competência com que exercia a sua profissão, sendo o único
trompetista que, na época, dava recitais a solo, teria sido uma glória mundial se alguma vez
tivesse tocado fora do Real Teatro de S. João; morreu em 1850, aos 36 anos, e a imprensa
periódica seguiu de perto a sua doença e morte, tendo deixado seis filhos: é importantíssimo
notar que, no funeral, que aconteceu no cemitério de S. Ildefonso, José Francisco Arroyo, o
chefe da família, entregou a guarda da chave do caixão ao grande patriarca João António
Ribas, chefe titular da orquestra do Real Teatro de S. João e personalidade que havia já
amplamente conquistado a consideração dos Portuenses, tanto mais que Rabal era o seu
primeiro trompete solista. José Francisco Arroyo, como chefe da família, assumiu
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integralmente a responsabilidade da família do grande amigo Rabal e da irmã Marcelina até ao
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Margarida Antónia, a outra menina Arroyo da primeira geração portuguesa, casou com
o ilustre flautista Hipólito Medina Ribas, e faleceu em 1873, aos 49 anos, no ano seguinte à
morte da sua filha Margarida Isabel cuja doença e doloroso falecimento tanto confrangeram os
Portuenses.
António Maria Arroyo, pianista e violoncelista, nunca conseguiu o sucesso merecido, por
fragilidade de saúde. Ainda assim, para além do grande merecimento atribuído pelos seus
pares, em 1862, teve o mérito histórico de acompanhar ao piano o grande violinista Bernardo
Valentim Moreira de Sá nas suas primeiras apresentações públicas. Morreu solteiro e
discretamente, em 1893, e o seu testamento lega tudo às pessoas que dele se ocuparam até
ao fim.
João Emílio Arroyo, nascido no Porto, em 1831, e falecido em Lisboa, em 4 de Dezembro
de 1896, foi uma das poucas pessoas a quem se pode atribuir, tecnicamente, o qualificativo de
personalidade histórica. Flautista de profissão e mestre de banda, logo que a competência
profissional o permitiu, ingressou na banda da Guarda Municipal do Porto, na época, dirigida
por seu irmão mais velho, José Francisco, e, em 1850, assistiu aos recitais do flautista italiano
Achille Malavasi que, pela primeira vez, utilizou, no Porto, uma flauta de construção diferente
das até então utilizadas por ser construída em latão e segundo o sistema criado pelo flautista
bávaro Theobald Boehm. João Emílio Arroyo adoptou o novo tipo de flauta, tornando-se no
primeiro flautista português a exercer a sua profissão com recurso à flauta moderna.
Com a morte de sua Mãe, em 1861, com os problemas relacionados com a extinção da
banda da Guarda Municipal, no ano seguinte, e, sobretudo, com a impossibilidade de chegar a
primeiro flauta da orquestra do Real Teatro de S. João, lugar que estava ocupado pelo seu
cunhado Hipólito Ribas, João Emílio passou para a Arma de Infantaria e foi nomeado mestre da
banda do Regimento de Infantaria nº 2 que estava estacionado em Lisboa, o que lhe
possibilitou a entrada na orquestra do Teatro de S. Carlos como segundo flauta, passando a
primeiro logo que António José Croner deixou o lugar vago. Com a morte de Croner, Arroyo
sucedeu-lhe também como professor do Conservatório, o que o colocou na posição ideal para
difundir a flauta moderna.
O seu irmão mais velho, José Francisco, cujo nome espanhol seria José Francisco de

Casou com a sua prima Rita Norberta Javiera de Rezola y Gaztañaga, filha de um dos irmãos de
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sua Mãe e de uma familiar dos Marqueses de Gaztañaga. Rita Rezola Arroyo, como ficou
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oficialmente conhecida no Porto, era uma pessoa de carácter amável e muito alegre, e do seu
casamento nasceram cinco filhos: José Diogo, António José, Rita Hilária, João Marcelino e
Josefa Beatriz, que viriam a revelar uma invulgar propensão para a música.

José Francisco Arroyo começou a sua actividade de músico profissional seguindo as
pisadas do Pai, estudou clarinete, entrou para uma banda militar, apreendeu a dirigir banda e
a compor música, mas também, graças ao talento que revelava como clarinetista, cedo se
tornou primeiro clarinete da orquestra do Real Teatro de S. João, cujo chefe-de-orquestra
titular, João António Ribas, músico de grande competência e sempre atento ao que se passava
à sua volta, viu nele uma capacidade musical promissora de auspicioso futuro. Da primeira fase
da sua vida, até 1844, são conhecidos apenas os doze estudos para flauta dedicados a João
Parado que, na época, era o mais respeitado flautista em exercício no Porto e pessoa muito
estimada.
No Verão de 1844 veio passar férias ao Porto um artista italiano chamado Antonio
Paterni que passava as horas mais quentes do dia a ler. Certo dia recebeu a visita de José
Francisco Arroyo e a conversa recaiu sobre um romance histórico francês que Paterni estava a
ler e que, por coincidência, se passava no País Basco. No decorrer da conversa decidiram pôr
em prática um projecto que nenhum dos dois havia tentado antes: compor uma ópera.
Entretanto Paterni foi para Lisboa e, em Setembro, enviou a Arroyo o libreto para a projectada
ópera, acompanhado de uma simpática carta.
Meses depois, estava concluída a Branca de Mauléon, drama-trágico em quatro actos,
cuja acção se passa nos Pirinéus Bascos por volta de 1500, e a sua apresentação pública no
Teatro de S. João foi programada para Julho de 1845, finda a temporada lírica, e dar-se-iam
cinco espectáculos. No entanto, durante a segunda quinzena de Junho deu-se um violento
desentendimento entre o compositor e o empresário e a estreia teve que ser adiada para a
temporada seguinte, havendo já a possibilidade de a incluir na programação da temporada
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lírica da companhia italiana.
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A parte vocal foi ensaiada pelo pianista e compositor Francisco Eduardo da Costa, que
cancelou todos os seus compromissos como solista para se concentrar nestes ensaios, os
espectáculos foram dirigidos por João António Ribas e foi um êxito como até então nunca se
tinha visto no Porto: na noite da estreia, durante os aplausos finais alguém atirou para o palco
uma coroa de louros decorada com legenda e fitas bordadas a ouro que, tendo caído ao chão,
o barítono Angelo Alba apanhou e colocou na cabeça do compositor. Durante o trajecto entre
o teatro e sua casa, Arroyo foi acompanhado por um público entusiasmado e uma banda a
tocar trechos da ópera. No dia seguinte, o jornal diário A Coalizão publicou uma longa crónica
que começa com o seguinte parágrafo:
«Realizaram-se os nossos desejos, alcançou um compatriota nosso o mais completo
triumpho; provamos ao mundo que as bellas artes fazem progresso entre nós, e que em fim os
portuguezes tambem possuem compositores que podem entrar nas fileiras com um Donizetti,
com um Verdi, e com um Mercadante! Foi um arrojo nobre do snr. José Francisco Arroyo, que
desperta em nós as mais sinceras sympathias.»
Está aqui bem clara a adopção desta família por parte dos Portuenses que, pelo visto já
nem se lembravam que José Francisco era natural de Espanha, sentimento que, aliás, era
recíproco se se atender ao modo como ele terminou uma carta muito zangada que enviara, no
ano anterior, a João Domingos Lombardi, o empresário do teatro, onde escreve que, da sua
parte, conclui dizendo-lhe que os problemas foram levantados por se tratar da ópera de um
Português.
A propósito da mesma apresentação, a Revista Universal Lisbonense escreveu que se
dera no Porto uma ópera do Sr. Arroio, artista Português, e que parecia que esta ópera tinha
algumas coisas excelentes, podendo o autor vir a ser um bom compositor. Em resposta, o
redactor, José Maria da Silva Leal, recebeu uma carta muito zangada, cheia de itálicos e frases
em maiúsculas, e assinada simplesmente com um Y que, para alguns, seria o y de Arroyo, em
que se diz que o artigo é parcialíssimo contra o mérito da opera e encerra em si o veneno da
inveja que é uma característica dos Portugueses, e sendo o autor um Português está sujeito à
inveja dos seus patrícios, afirmando, mais adiante, que se esta ópera viesse a ser apresentada
no Teatro de S. Carlos, com o esmero com que o foi no Porto, seria classificada como a melhor

Estas trocas de argumentos chamam a atenção para duas questões importantes: uma é
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que o ano de 1846 se situa dentro do período mais exaltado do romantismo, a outra é que
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apesar de se assumirem como Portugueses e Portuenses de naturalidade e cultura, os Arroyo,
pelo menos até à década de trinta do século XX, escreveram sempre o seu nome com a grafia
espanhola por nunca renegarem a origem, uma situação que acaba por se notar bastante
porque, em português, o vocábulo arroio, isto é, pequeno curso de água, sempre se escreveu
com um i.
Dois anos depois, José Francisco Arroyo compôs uma nova ópera, Francesca Bentivoglio,
que foi amplamente anunciada pela imprensa periódica, mas não subiu à cena por o
companhia estar a debater-se com graves problemas estruturais e, até hoje, esta ópera nunca
foi apresentada. Francesca Bentivoglio, cuja acção decorre em Itália nos últimos anos do
século XV, é um melodrama em três actos, com libreto de Temistocle Solera, o autor do libreto
de várias óperas de Verdi, entre as quais Nabucodonosor.
Nesta época foi fundada a banda da Guarda Municipal do Porto e Arroyo nomeado seu
mestre, viu-se perante a delicada missão que foi o acompanhamento do cortejo fúnebre de
Carlos Alberto no percurso entre a Sé e o cais onde estava o navio que o levou para Itália. Pela
música composta para a ocasião e pela boa prestação à frente da banda, o Rei Vítor Manuel II,
de Itália, condecorou Arroyo com a comenda da Ordem de S. Maurício e S. Lázaro.
Na década seguinte, Arroyo desenvolveu grande actividade musical e o seu prestígio
acentuou-se consideravelmente, de tal modo que foi novamente condecorado, desta vez com
a Ordem da Conceição, e, no fim da década, depois de dois anos de graves perturbações
provocadas pela inesperada aposentação de João António Ribas, sucedeu a Ribas e foi
convidado pelos músicos portuenses a presidir à União Musical.
Por outro lado, o seu enorme prestígio profissional levou-o a ser convidado a ocupar-se
do Teatro das Variedades que estava, há muito, falido e completamente desprestigiado depois
de uma sequência de temporadas com espectáculos de má qualidade. As temporadas
organizadas por Arroyo e pelo actor Brás Martins, para as quais Arroyo compôs várias óperas,
apesar de terem sido um êxito foram insuficientes para impedir a falência do teatro, porém, as
óperas que para elas Arroyo compôs, desta vez sobre libretos em português escritos por Brás
Martins ou por Coelho Lousada, continuaram a ser apresentadas até ao início do século XX.

uma casa comercial para importação e venda de instrumentos musicais e partituras, dando
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Entretanto, Arroyo, que fundara já, com Francisco Eduardo da Costa, o Montepio
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assim início a uma florescente actividade de comerciante. Nesta época, a morada de José
Francisco Arroyo, e respectiva loja, era na Rua Formosa, e mudou, em 1863, para a Rua de S.
António, hoje 31 de Janeiro, onde passou a beneficiar de um espaço mais amplo.
Do início da década de sessenta até ao fim da vida, Arroyo, que fora, durante os vinte
anos que corresponderam ao apogeu do Romantismo em Portugal, o exemplo acabado do
artista romântico, passa a dedicar-se ao comércio, à educação dos filhos, à assistência social e
à composição de música sacra, embora tivesse encarado a possibilidade de levar a cabo o
projecto de uma ópera com libreto do seu amigo de sempre, e grande crítico musical, Camilo
Castelo Branco, um projecto que não foi avante por razões que nunca ninguém conseguiu que
fossem reveladas.
Dotado de personalidade alegre e generosa, deixou uma imagem de inteligência e
grandeza de carácter que levou a que a igreja de S. Ildefonso tivesse sido pequena para
acolher todos os que quiseram assistir à cerimónia fúnebre. No seu testamento, entre outras
disposições, lega ao filho mais novo, João Marcelino, o espólio musical e uma colecção de
quadros; a loja estaria já negociada e passou a chamar-se Castanheira & Cª – Sucessores de
José Francisco Arroyo, que, em Julho de 1900, mudou as suas instalações para a Rua do
Almada, dando então lugar à casa comercial congénere do violinista e velho amigo da família
Bernardo Valentim Moreira de Sá.
Da vasta obra musical de José Francisco Arroyo devem destacar-se, para além das já
citadas, a Missa Solene para a sagração da igreja da Ordem da Trindade, a Cantata dedicada a
D. Maria II e os Hinos: o da Regeneração, que foi dedicado a Fontes Pereira de Melo, o de D.
Luís e o Hino aos Artistas Portuenses, publicado em 1862 pelo erudito editor e homem de
letras João Nogueira Gandra.
Dos filhos de José Francisco Arroyo, José Diogo foi o mais velho. Tendo vivido entre 1854
e 1925, foi uma das personalidades portuenses que mais influenciaram a história da cidade.
Tal como os seus irmãos, foi primorosamente educado e desde cedo revelou uma tendência
natural para a música, no entanto, seu Pai, profundo conhecedor das dificuldades da profissão
de músico, aconselhou-lhe a Universidade de Coimbra. Os seus estudos universitários foram

Inorgânica, cadeira de que foi titular até ao fim da vida e que, nos últimos anos, acumulou com
a direcção da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
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brilhantes, tendo defendido tese de doutoramento com o maior sucesso. De regresso ao Porto
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Personalidade extremamente enérgica e actuante, é-lhe atribuída a paternidade da
Engenharia Química no Porto, foi sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Química, do
Montepio Humanitário José Diogo Arroyo, do Clube da Foz e do Jornal de Notícias, do qual foi
director e proprietário até ao fim da vida; foi também Deputado, Par do Reino, Conselheiro de
Estado Honorário, Vereador à Câmara Municipal e Governador Civil do Porto.
Como professor e jornalista demonstrou a mais rija têmpera e, como músico não
profissional, revelou ser um pianista de grandes recursos técnicos e artísticos, o que o levou a
estimular a frequente realização de recitais de música de câmara no Clube da Foz. Também
compôs alguma música.
Uma das suas filhas, Berta, discípula da Italiana Luisa Chiaramonte, foi uma das
melhores cantoras do Porto.
Note-se, a título de curiosidade, que, antes de se instalar numa casa que fizera construir
na Foz, onde viria a falecer, José Diogo Arroyo viveu muitos anos na Rua dos Mártires da
Liberdade, seu irmão António, na mesma época, vivia no Largo de Montpellier, o irmão João,
que vivia em Lisboa, quando vinha ao Porto hospedava-se a meio caminho, em casa de um
amigo na Rua da Conceição, por isso, em resultado das
reuniões de irmãos e amigos, surgiu a ideia da fundação
de um jornal e assim foi fundado, num escritório de
advogado da Rua da Conceição, o Jornal de Notícias,
cuja publicação começou em Junho de 1888.
Outro dos filhos de José Francisco Arroyo foi
António José Arroyo. Licenciado em engenharia e
engenheiro de profissão, dedicou grande parte da sua
vida ao estudo de questões relacionadas com o ensino
comercial e industrial, acerca do qual escreveu alguns
textos de grande importância. Dedicou-se também à
crítica de arte deixando diversos estudos sobre
literatura, escultura e, sobretudo, música, além de um

(na Arte e na Mística), onde reuniu textos sobre
assuntos

escritos
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António José Arroyo
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livro notável, intitulado Singularidades da Minha Terra
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vivacidade.
Apesar de tocar piano e cantar bem, nunca foi músico profissional, no entanto
colaborou como cantor solista no concerto inaugural do Orfeão Académico de Coimbra sob a
direcção do seu irmão mais novo e, na última fase da vida, já a viver em Lisboa, na Rua das
Amoreiras, reuniu em sua casa uma tertúlia que se dedicava à discussão e leitura de partituras
de ópera.
Tal como seus irmãos, foi também deputado.
O mais novo dos três filhos de José Francisco Arroyo, João Marcelino, nascido na Rua
Formosa, em 1861, e falecido no concelho de Sintra, em
1930, foi uma pessoa invulgarmente talentosa e chegou
a ser um dos Portugueses mais conhecidos em Portugal
e no estrangeiro. Artista polivalente, professor da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
político e viticultor, foi sobretudo um músico que
procurou cumprir escrupulosamente os conselhos
paternos, ainda que na adolescência já tivesse dito que
o seu maior sonho era que o Pai o mandasse para a
Alemanha estudar música.
A partir dos doze anos de idade, ainda aluno de
Esquisses, de João Arroyo

Miguel Ângelo Pereira e de Bernardo Valentim Moreira
de Sá, e dotado de surpreendente facilidade musical,

deu os primeiros passos na composição musical, onde foi tão bem sucedido que poucos anos
depois compôs um quarteto de cordas que, quando foi estreado em público por um quarteto
formado por Nicolau Ribas, Moreira de Sá, Marques Pinto e Joaquim Casella, deixou os
ouvintes fascinados. Por esta altura, João Arroyo compôs a primeira ópera, A Noiva de Abidos,
com libreto do seu amigo Francisco Braga, segundo um poema de Lord Byron.
Disse Nicolau Ribas que a música do Joãozinho lhe fazia o efeito de picos debaixo dos
dedos, com todas aquelas dissonâncias, mas não havia dúvida de que o rapaz tinha bossa —

pretendia ser possível determinar o carácter de um indivíduo pela análise das protuberâncias

Pág.

da cabeça.

32

referia-se então à teoria frenológica desenvolvida pelo médico alemão Franz Joseph Gall, que
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Deste modo, ao chegar aos vinte anos estava apto a dar início ao que viria a ser o seu
catálogo de obras musicais, com uma série de peças genericamente intituladas Esboços, ou
Esquisses, como ele preferiu que ficasse na edição impressa na Alemanha em 1908. Trata-se de
um grupo de cinco peças para piano onde se notam já algumas características que
permaneceriam ao longo de todo o percurso de criação musical de João Arroyo, como sejam:
extremo cuidado em todos os aspectos técnicos da composição e da escrita musical, domínio
das mais recentes aquisições técnicas da evolução musical, familiaridade e empatia com os
elementos autóctones da música do seu meio cultural, utilização criteriosa dos meios de que
dispunha e sentido de responsabilidade na assunção das opções estéticas.
Estas cinco peças formam um políptico em que
as duas primeiras e as duas últimas estão separadas
por uma pequena peça intermédia dividida em três
partes, em que a primeira é a exposição de uma ideia, a
segunda desenvolve-a e a terceira reexpõe-na. A quinta
peça baseia-se nas anteriores e assume, quer pelos
elementos utilizados, quer pelo modo como estão
dispostos, uma função estrutural conclusiva em relação
a todo o ciclo que, tonalmente, é conduzido do tom de
mi bemol maior ao de sol bemol maior, um percurso de
Richard Wagner

terceira menor ascendente com grande significado
tonal.

Durante os estudos de Direito em Coimbra, João Arroyo desenvolve intensa actividade
paralela no campo da música, tocando piano, compondo e, em 1880, ano em que se
comemorava o terceiro centenário da morte de Camões, funda o Orfeão Académico de
Coimbra com o objectivo de enriquecer as comemorações. A princípio só com vozes e depois já
com orquestra, este agrupamento que chegou a integrar 250 elementos, teve um êxito
estrondoso e da sua programação faziam parte peças de Richard Wagner, as primeiras tocadas
em Portugal, de Carl Maria von Weber, de José Francisco Arroyo e do próprio João Marcelino.
Da época do jubileu camoniano fazem parte vários discursos, o oratório Inês de Castro,
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op. 25, música coral e de câmara, e a opereta Três Sábios no Nonagésimo Paralelo Norte que
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Concluída a licenciatura com um incidente desagradável provocado por um dos lentes
que compunham o júri, e perante a indignação dos restantes lentes e alunos, João Arroyo
resolve lavar a honra submetendo-se a provas de doutoramento que concluiu com o maior
sucesso, sendo imediatamente convidado a integrar o corpo docente da Faculdade. Da época
académica resultou a tese de licenciatura, intitulada Das Excepções no Processo Civil
Português, a tese de doutoramento, Estudo sobre a Sucessão Legitimária, a dissertação de
concurso a uma das substituições da Faculdade de Direito, com o título de Estudo Segundo
sobre a Sucessão Legitimária, e deixou ainda dois volumes com finalidade didática intitulados
Teses Selectas de Direito e História e Princípios Gerais do Direito Civil Português, sendo este
último de co-autoria não confirmada.
A dissertação Das Excepções no Processo Civil Português, datada de 1883, é um trabalho
bastante abrangente, que começa com uma análise crítica do projecto de 1858 do Código Civil
e dos projectos de 1869, 1872 e 1875 do Código do Processo Civil, a que se segue um capítulo
de definição de conceitos como acção, petição, contestação, excepção, defesa, à luz de
diversos códigos; passa por dois capítulos acerca de questões gerais das excepções e de quem
pode excepcionar, para terminar com um longo capítulo sobre o processo das excepções.
O Estudo sobre a Sucessão Legitimária, que data de 1884, resulta da vontade do autor
de levar a efeito uma série de estudos sobre este capítulo do Direito, começando por esboçar
o desenvolvimento da ideia de legitima desde o aparecimento nas antigas civilizações até à
promulgação do Código Civil Português de 1867, coligindo e coordenando todos os elementos
julgados de interesse verdadeiro e imediato como auxílio para a resolução das questões da
jurisprudência da época e compreensão segura das disposições da lei civil, procurando afastarse do que o autor considerava ser uma monomania frequente na época, de basear no antigo
Direito, e sobretudo no Direito romano, qualquer instituição jurídica dos novos códigos e de
procurar aí a solução forçada das dúvidas da jurisprudência.
No último parágrafo deste estudo informa que se seguiria a fixação das diversas
medidas de legítima e quota disponível, como comentário a uma regra, anteriormente
exposta, em que somado o valor dos bens doados em vida pelo testador com o valor líquido
dos bens por ele deixados, ou apurado simplesmente este valor, nos casos de o testador não

sistema geral do cálculo da legítima e quota disponível, um estudo que seria objecto de outro
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para se fixar a amplitude das quotas legitimária e disponível, isto é, a quinta e última regra do
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haver feito doações em vida, nada mais resta a fazer do que uma simples operação aritmética
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trabalho, que veio a ser o Estudo Segundo sobre a Sucessão Legitimária que tem sido
sistematicamente mal catalogado nas bibliotecas portuguesas, de tal modo que, numa
primeira tentativa directa, é problemático encontrá-lo.
Em 1884, ao ser eleito deputado pelo círculo de Vila do Conde, João Arroyo inicia a
carreira política, acumulando a actividade universitária com a actividade parlamentar e
frequentes viagens ao Porto e, em 1889, ano dramático da história do Porto, e já liberto de
responsabilidades académicas, Arroyo compõe uma canção para canto e piano, La Prima
Lettera, que bem pode ser vista como uma tese de doutoramento em composição musical, tal
é, sob todos os pontos de vista, a sua complexidade. É uma canção ternamente humorística,
sobre poema, em italiano, da autoria de Francisco Braga, em que uma jovem senhora conta
como foi quando recebeu a sua primeira carta de amor. A estreia aconteceu no Porto, em 21
de Junho de 1889, durante um recital da temporada do Orpheon Portuense em que cantou
Beatriz Arroyo, a irmã mais nova do compositor, acompanhada ao piano pela sua professora
de canto, Luisa Chiaramonte.
O autor do poema, Francisco Bernardo Braga Júnior, amigo de infância dos irmãos
Arroyo e pessoa muito da casa, como o prova o convite para ser testemunha do testamento da
Mãe dos seus amigos, era licenciado em engenharia, tocava violino, foi um homem de letras
respeitadíssimo e dedicou toda a vida aos estudos geográficos. Da sua obra há que destacar
um interessantíssimo volume intitulado A Escandinávia, que resultou de uma longa viagem
pela Suécia e Noruega, uma série de crónicas de viagem pela Itália que o Jornal de Notícias
publicava à medida que iam chegando, o libreto da ópera Amor de Perdição, de João Arroyo, e
poesia. O gosto pela língua italiana, que era bem conhecida no Porto oitocentista, levou-o a
escrever o poema La Prima Lettera em italiano.
Na peça musical, depois de uma introdução composta por fanfarra e recitativo, e
enquanto o canto ainda resolve um último retardo, o piano inicia o resto de toda a peça, em
andamento mais moderado do que o da introdução e estilizando o muito português e antigo
género musical que é a modinha, este momento da parte de piano faz ouvir um retardo
descendente e apogiatura ascendente simultânea, ambos de um tom, sobre a nota apoiada, o
que vai provocar logo a seguir, por ornato inferior, um intervalo harmónico de oitava

O elemento posterior à introdução divide-se em duas partes, correspondendo a primeira
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às inquietações da jovem que recebeu a carta, e a segunda à apaziguadora, e muito
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apaixonada, leitura. A segunda parte está escrita uma quinta abaixo do tom do início da secção
anterior — de lá bemol maior passa para ré bemol maior — um acontecimento tonal que, só
por si, induz resolução e uma estabilidade contrastante com a instabilidade tonal precedente.
Em 1889, João Arroyo era já deputado pelo Porto e um político respeitadíssimo, de tal
modo que o seu partido, o Partido Regenerador, que tinha no Porto vário centros eleitorais, ao
fundar um novo centro deu-lhe o nome de Centro Eleitoral Regenerador Dr. João Arroyo.
Nesse ano terrível em que Arroyo foi mais uma vez eleito deputado, a cidade viveu em
fortíssima agitação política com longas greves, revoltas, uma grave crise bancária, constantes
comícios em resultado da situação que se atravessava, e uma fraude eleitoral em que se
pretendia excluir dos cadernos eleitorais o maior
número possível de nomes ligados ao Partido
Regenerador, com o objectivo de impedir a reeleição
de João Arroyo.
A luta contra a fraude e contra a rasura dos
cadernos teve como consequência situações de
extrema violência com alguns episódios ridículos pelo
meio. De qualquer modo, Arroyo não só foi reeleito
como teve a oportunidade de mostrar um valor
extraordinário e tornar-se num político altamente
prestigiado, dando continuidade a uma actividade
parlamentar que durou mais de vinte anos, só
João Arroyo deputado

interrompidos pelo exercício dos cargos públicos que
foi chamado a ocupar: foi Ministro da Marinha e
Ultramar, Ministro da Instrução Pública e Belas Artes,

Ministro dos Negócios Estrangeiros, vogal do Tribunal de Contas e administrador da CP. Em
1902 passou, por carta régia, para a Câmara dos Pares e hoje em dia há, nos diversos diários
do Parlamento, intervenções e referências a ele em cerca de duas mil páginas, de 1884 a 1990.
Foi um parlamentar extremamente interventivo que proferia discursos de grande
qualidade, cuidadosamente preparados, e por isso é considerado um dos quatro maiores

um inimigo dele mesmo tomando, por vezes, nos últimos anos, atitudes verbais imoderadas
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António Cândido, no entanto, à medida que foi ganhando à-vontade e poder foi-se tornando
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oradores da história parlamentar portuguesa, juntamente com Almeida Garrett, José Estêvão e

Do Romantismo Portuense
que tiveram como resultado o fim da sua carreira política, com evidente benefício para a obra
musical.
Desta época parlamentar ficaram ainda algumas centenas de caricaturas que o
representam em revistas de sátira. Estas revistas, sempre de grande qualidade e com
desenhadores como Rafael Bordalo Pinheiro, em
Lisboa, e Sebastião Sanhudo, no Porto, entre vários
outros, eram publicitadas e comentadas no Jornal de
Notícias, a cada número que saía, com o maior
entusiasmo. É documentalmente seguro afirmar que a
sátira que representa Arroyo é uma sátira amiga e não
hostil, aliás, João Arroyo, há medida que os anos foram
passando, ganhou crescente prestígio junto da
imprensa periódica.
Em 2 de Março de 1907, foi estreada no Teatro
de S. Carlos a ópera em três actos Amor e Perdição,

Francisco Bernardo Braga

com libreto escrito em italiano por Francisco Bernardo
Braga, a partir do romance Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, e traduzido para
alemão pelo célebre crítico Ludwig Hartmann, do Berliner Morgenpost.
Esta estreia foi um verdadeiro acontecimento nacional, e um dos maiores, se não o
maior, êxito de toda a história do teatro, e noticiada em todos os jornais de Lisboa e Porto, por
vezes com o pormenor das reportagens radiofónicas em directo. A procura de bilhetes
ultrapassou largamente a oferta e estiveram presentes, para além do Rei e da família real, o
Governo, exceptuando o Ministro da Guerra, por doença, todas as bancadas parlamentares, os
tribunais, a Academia das Ciências de Lisboa, as Universidades e uma forte delegação do Porto
encabeçada por Moreira de Sá, que sucedera a José Francisco Arroyo nas lides musicais
portuenses e fora também uma das testemunhas do testamento de sua mulher.
A bem sucedida carreira internacional desta ópera começou na temporada regular de
assinatura do teatro de ópera de Hamburgo em 25 de Janeiro de 1910, e a apresentação foi

alemã, de Hamburgo a Dresden e de Berlim a Munique, no entanto há um cuja profundidade

João-Heitor Rigaud | Meloteca 2009

Pág.

Ao longo dos anos de 1909 e 1910, foram muitos os textos publicados na imprensa
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repetida duas vezes, alternando com o D. João de Mozart.
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de reflexão crítica e filosófica ultrapassa todos os outros: foi escrito por Ferdinand Piohl na
sequência da estreia e publicado no Hamburger Nachrichten. Nele, o autor começa por
perguntar se existe ópera portuguesa ou até música portuguesa, comenta a seguir que dos
portugueses sabe-se que são comerciantes mas não se sabe se praticam a música, embora
sejam bons na literatura. Conclui, pormenorizando muito, que João Arroyo é, sob todos os
pontos de vista, uma surpresa (so bedeutet die Musik João Arroyos unter allen Umständen
eine Überraschung: die natürlische Entwicklungsstufe der Nummernoper überspringt die
Musik Arroyos), que a modernidade trespassa toda a sua ópera e que o autor, mais do que
como um banal músico dotado, deve ser apreciado como natureza musical (Sicher aber muß
Arroyo als eine durchaus musikalische Natur, als ein nicht gewöhnlich begabter Musiker
eingeschäzt werden).
Para além da imprensa alemã, também a
austríaca, a de Praga e a de Budapeste se referiram
abundantemente às mesmas apresentações e a João
Arroyo, tal como já acontecera com o jornal parisiense
Le Figaro que publicara um extenso artigo sobre
apresentações desta ópera no Teatro de S. Carlos. Um
pormenor curioso: durante a apresentação de estreia
do Amor e Perdição em Hamburgo, os bastidores do
teatro incendiaram-se, no entanto o espectáculo não
parou e o público só tomou conhecimento do
Ópera Leonor Teles

incidente quanto a ópera estava concluída e o fogo
extinto.

Ainda em 1910, a ópera foi apresentada na Argentina e, a partir de Janeiro de 1920, no
Brasil.
A última ópera completa de Arroyo foi a Leonor Teles, cuja estreia se deu no S. Carlos,
em 1945, com transmissão, em directo, dos dois primeiros actos, pela Emissora Nacional de
Radiofonia. O libreto é da autoria do próprio Arroyo, foi escrito em francês e, mais tarde,
traduzido para alemão, italiano e português.

que a ordem da numeração atribuída às peças nem sempre coincide com a cronologia da
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composição, a ópera Leonor Teles, que tem o número central, foi concluída em finais da
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primeira década do século XX, e viria a revelar um significado muito especial no conjunto da
obra do autor como patamar de evolução: se até aí havia quase só música para piano e duetos
para canto e piano, daí para diante o autor não só diversificou os géneros musicais abordados
como passou a explorar a utilização da orquestra.
No decorrer desta peça, o monólogo de Leonor, segunda cena do segundo acto, sendo
um momento estruturante do significado da ópera, é também um pilar fundamental para o
entendimento da evolução musical do autor. O muito filosófico enredo desta belíssima ópera
centra-se na conflitualidade moral que Leonor exprime com a pergunta «Vence a rainha, ou a
mulher?» e que a leva à conclusão de que «A outras mulheres a virtude, o pudor, o desejo da
paz e da graça: nascida foste tu, Leonor, para atingir, num sopro poderoso e delirante, toda a
embriaguez do poder!». No entanto, ela que já afirmara que amava o seu amante como o
pleno ardor da carne, mas adorava o trono, cede e associa o afecto à glória.
A última ópera de João Arroyo seria Paulo e Lena, para a qual foi composto o texto
literário e o prelúdio, mas não foi continuada apesar de a parte literária ter sido apresentada,
como peça de teatro, no Teatro República, em Lisboa, em 1917, e publicada no ano seguinte.
O elenco foi encabeçado por Ferreira da Silva, velho e grande amigo do autor desde os tempos
do Colégio Lusitano, Robles Monteiro e Lucinda Simões. Facto interessante a notar é que teve
mais sucesso por parte da crítica do que por parte do público.
A partir das comemorações camonianas e da fundação do Orfeão de Coimbra, a vida do
Conselheiro João Marcelino Arroyo, com acertos e desacertos, qualidades e defeitos, foi inteira
e generosamente votada ao serviço público, quer pela obra resultante da actividade
intelectual, quer pela obra resultante da aplicação dos meios de que dispunha, aplicados à
beneficência e ao apoio aos jovens músicos.
Quando a viúva faleceu, o remanescente da herança, constituído por bens móveis e
imóveis, foi destinado à constituição da Fundação Artística João Arroyo para a divulgação da
obra do artista e cuja receita deveria ser «totalmente consagrada a prémios artísticos ou
subvenções artísticas de qualquer natureza».
Depois de uma dura batalha jurídica provocada pelos herdeiros desta Fundação, os

republicano e ex-Ministro do primeiro Governo da República, António Luís Gomes, então
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tomou conta dela tendo, em 1944, as últimas diligências sido orientadas pelo velho
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Conservatórios de Lisboa e do Porto, que se obstinavam em recusá-la, o Estado Português
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Director-Geral da Fazenda Pública, que não só promoveu as alterações legislativas necessárias
à assunção, por parte do Estado, da administração de uma fundação, como fez construir, no
cemitério do Alto de S. João, em Lisboa, o mausoléu onde estão sepultados os restos mortais
do Conselheiro João Arroyo e de sua mulher, Maria Teresa Pinto de Magalhães, sendo a
autoria deste monumento funerário do arquitecto Frederico Caetano de Carvalho e do
escultor Simões de Almeida. A trasladação teve honras de Estado.
Se, em 1945, foi difícil conseguir estrear a Leonor Teles por alguns considerarem ser
«música inútil», que o Amor de Perdição tivera «um certo sucesso» e que as duas tinham
apenas «alguma viabilidade cénica», e se Arroyo passou de um «wagneriano insubmisso» a um
«wagneriano epidérmico», o facto é que, com inteligência e serenidade, D. João da Câmara, ao
apreciar a eficácia desta música escreveu que ela cheirava à nossa terra, e José de Alpoim,
adversário político, ainda que amigo de longa data, e personalidade nada fácil, escreveu que
Arroyo não era somente um grande parlamentar, mas um extraordinário e maravilhoso artista,
uma individualidade que honrava o país. Acrescente-se ainda que o valor da sua obra, no
campo do Direito, lhe valeu a eleição para a Academia das Ciências de Lisboa, da qual foi sócio
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III – A Família Napoleão
Programa
Por volta de 1840 instala-se no Porto o músico italiano Alessandro Napoleone que cria,
em pouco tempo, uma sólida reputação de respeitabilidade e competência profissional,
tornando-se num dos mais procurados professores de piano da cidade, ainda que mantendo
actividade internacional. Casou com a portuense Joaquina Maria dos Santos de quem teve três
filhos que viriam a revelar-se pianistas, compositores e xadrezistas de grande mérito, tendo
chegado a publicar livros sobre problemas de xadrez.
O mais velho, Artur, nascido no Porto, em 6 de
Março de 1843, e baptizado com o nome de Artur
Napoleão dos Santos e conhecido por Artur Napoleão,
foi o exemplo acabado do menino prodígio e do
virtuose internacional, dando constantes recitais por
toda a Europa e América, e tocando com músicos como
por

exemplo

os

violinistas

e,

tal

como

ele,

compositores Henri Vieuxtemps e Henryk Wieniawski
que são duas das maiores glórias da História do violino.
Depois da sua primeira apresentação pública,
que aconteceu no Real Teatro de S. João, em 1850,
iniciou a imensa lista das suas viagens indo a Lisboa dar
concertos em S. Carlos e no Palácio das Necessidades,
perante a D. Maria II e D. Fernando II; logo a seguir foi
levado a Londres onde repetiu o sucesso da anterior

Artur Napoleão

viagem, tendo também tocado perante a Rainha, e
seguiu viagem, tocando quer em salas de concertos, quer para as diversas Cortes, passando
por todos os grandes centros musicais europeus, de Paris a S. Petersburgo: em Berlim foi o
consideradíssimo compositor Giacomo Meyerbeer quem o apresentou à Corte, e em Weimar
contou, entre o público, com a presença de Franz Liszt que lhe dirigiu os mais encorajadores
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Concluída esta primeira e triunfal viagem, em 1855 foi pela primeira vez ao Brasil e, de
triunfo em triunfo, passou pela América Central e do Norte, regressando ao Porto para voltar
ao Brasil em 1858. O tipo de vida que lhe foi imposto nos primeiros anos, foi o estilo que Artur
Napoleão adoptou para toda a sua vida adulta e, em 1866, fixou residência no Rio de Janeiro
onde, seguindo uma tradição muito portuense, aí fundou uma famosa casa comercial de
artigos musicais e editora de música, a Casa Artur Napoleão, que viria a ser famosa. Em 1871 e
1904, contraiu matrimónio com senhoras brasileiras, fundou também uma Sociedade de
Concertos e tornou-se patrono da cadeira nº 18 da Academia Brasileira de Música. Como
xadrezista, em 1901, representou o Brasil no primeiro encontro de xadrez que se realizou
entre o Brasil e a Argentina.
Viria a falecer em 12 de Maio de 1925, tendo deixado vasta obra de composição musical
de cujo catálogo fazem parte peças para piano, canto e piano, orquestra, ópera e os hinos
oficiais dos estados brasileiros do Acre e do Espírito Santo.
O seu irmão Aníbal nasceu no Porto, em 3 de Janeiro de 1845, e viria a falecer em
Lisboa, em 1880. A sua biografia é idêntica à do irmão mais velho, embora os primeiros anos
tenham sido calmos devido às constantes viagens que seu Pai fazia com Artur, por outro lado,
a morte aos trinta e cinco anos de idade foi factor determinante para a menor expansão
profissional; ainda assim, tocou bastante, e com sucesso, na Europa e na América, abriu cursos
de piano em Lisboa e no Rio de Janeiro, e foi autor de música para piano e canto e piano.
Casado com uma senhora brasileira, filha de um grande industrial pernambucano, viu-se
obrigado a regressar a Portugal onde o clima era mais favorável ao tratamento dos problemas
de saúde de que sofria.
O mais novo destes três irmãos era Alfredo, uma personalidade fascinante de artista
talentosíssimo e totalmente avesso a manifestações exteriores à prática bem sucedida da sua
actividade profissional; ao modo como Alfredo Napoleão vivia a prática musical aplica-se com
toda a precisão a máxima de Oscar Wilde que diz que «To reveal art and conceal the artist is
art's aim».
Nasceu no Porto, em 31 de Janeiro de 1852, e faleceu em Lisboa, em 23 de Novembro
de 1917. Por ser bastante mais novo do que os irmãos e por ter ficado órfão de Mãe no ano

porque o Pai pretendia dar-lhe uma educação com uma forte componente musical, em 1858
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levou-o para Londres, tendo-o depois entregado aos cuidados um músico inglês chamado
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Wood, antigo aluno do conceituado pianista Ignaz Moscheles, que vivia em Lisboa casado com
uma senhora portuguesa e dirigia um colégio que ele próprio fundara.
Em 1868, Alfredo Napoleão partiu para o Brasil
onde se empregou como gerente de uma casa
comercial dedicada à música, mas no ano seguinte
optou por se dedicar inteiramente ao piano e à
composição musical, dando início a uma década
durante a qual deu concertos por toda a América do
Sul. Voltou a Portugal em 1882 e, a partir daqui, fez
viagens profissionais a Paris e a Londres. De 1889 a
1905 viveu em viagem pelo Brasil, Uruguai e Argentina,
tendo apenas vindo fugazmente a Portugal em 1893.
Os últimos anos de vida do grande pianista e
Alfredo Napoleão

compositor Alfredo Napoleão dos Santos foram a
imagem viva da perplexidade perante a atitude de uma

sociedade que excluiu da sua memória um dos pilares mas sólidos da sua identidade.

Artur Napoleão
– Agora e sempre, para piano.
– O remorso vivo (balada de Maria), op. 35,
para soprano e piano.
– Basta uma vez, para soprano e piano.
– Se tu me amasses, para soprano e piano.

Cecília Fontes,
soprano
Rosgard Lingardsson e Bárbara Dória,
piano

– Teus lindos olhos, op. 47, para piano a quatro mãos.
– Un ballo in maschera, op. 13, para piano.
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– Impromptu-valse, op. 5, para piano.
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Alfredo Napoleão
– Un soir de Printemps, op. 54, nº 1, para piano.

Em 1808, nasceu na cidade lombarda de Bergamo, um rapaz que, ao ser baptizado na
Catedral de Milão, recebeu o nome de Alessandro Napoleone Vallania, um nome cujo
significado político viria a condicionar decisivamente a sua biografia, porque Alexandre fora, na
Antiguidade, o nome de um Rei da Macedónia, Alexandre III, o Grande, que se celebrizou pelas
conquistas territoriais que levou a cabo, sendo Napoleão I, Imperador dos Franceses, o
conquistador contemporâneo cuja acção militar teve âmbito continental e terá suscitado a
admiração dos pais do jovem Alessandro. Note-se que o Pai se chamava Coriolano, nome de
célebre herói da Roma antiga. Deste modo, chegado o ano de 1815, a derrocada do império
napoleónico e o regresso da Lombardia ao domínio austríaco, a família de Alessandro deixou a
sua cidade e fixou-se em Lisboa onde, ao fim de algum tempo, o jovem, que se tornara um
pianista de mérito, viu-se a braços com a responsabilidade de angariar o sustento da família.
Como, em Lisboa, conseguisse obter os meios necessários ao bem-estar dos seus e
estando o Porto a atravessar uma fase de franco progresso e a vida musical fosse aqui mais
activa, Alessandro decidiu transferir-se com a sua família para o Norte onde em pouco tempo
se afirmou como um respeitado professor de piano e, aos 33 anos de idade, no ano de 1841,
casaria na freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, com Joaquina Amália Pinto dos
Santos, filha do lampianista António Joaquim dos Santos que ficou na História por ter sido o
primeiro encarregado da iluminação das ruas de Gaia.
Instalado, a princípio na Ribeira, na Rua de Cima do Muro, e depois na Rua do
Bonjardim, o casal teve, ao que parece, nove filhos, sendo quatro raparigas e cinco rapazes,
três dos quais, Artur, Aníbal e Alfredo, viriam a notabilizar-se internacionalmente como
pianistas, compositores musicais e jogadores de xadrez.
Pouco a pouco, a família foi-se tornando na única ocupação do conhecido músico
Alexandre Napoleão que, entre 1850 e 1864, viajou incessantemente pela Europa e América,

apresentou ao filho a contabilidade dos catorze anos de actividade e fixou residência em
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Lisboa, na Rua da Lapa, onde viveu uma confortável reforma em companhia da sua segunda
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primeiro com o filho Artur, depois com Artur e Aníbal, até que, chegado Artur à maioridade,

mulher, Josefa Ferreira, vindo a falecer em 1886.
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A atitude de Alexandre Napoleão perante o filho Artur documenta a grandeza de
carácter de um Pai, viúvo desde 1853, que, com a maior abnegação, se multiplica em esforços
para cuidar de todos os seus filhos de modo a proporcionar a cada um a educação mais
favorável ao seu desenvolvimento.
As qualidades humanas de Alexandre Napoleão foram, amplamente, transmitidas aos
filhos que se mantiveram sempre ligados aos Pai por profundos laços de respeito e afecto. É
também compreensível a voluntária aposentação aos 56 anos de idade depois de tantos anos
de intensa luta, quer em benefício dos ascendentes, quer em benefício da descendência.
Conta o Visconde de Sanches de Frias no livro
que, em 1913, publicou sobre Artur Napoleão, obra
notável de lucidez e serenidade que contrasta com a
quase totalidade do que há escrito sobre o assunto,
onde se toma por avaliação crítica o que é cortesia, e
onde o panegirismo mal informado e fantasista apenas
serve para banalizar a realidade da grandeza deste
ilustre Portuense, que, em Junho de 1864, embarcavam
os Napoleão no Rio de Janeiro com destino a Lisboa.
Dias antes do embarque, o Pai chamou Artur ao seu
quarto, e fez-lhe ver que, tendo o filho atingido a sua
maioridade, entendia ele dever prestar-lhe contas dos
bens adquiridos em comum, e estendeu-lhe um papel,
Alexandre Napoleão

resumo da escrituração, onde tudo se especificava.
«Arthur negou-se delicadamente a examinar a

relação apresentada.
«O pae, continuando a conversa, disse que julgava equitativo dividir o monte a meio,
dando uma parte ao Arthur, e ficando com a outra, em razão de têr mais filhos a educar, e de
querêr olhar seriamente pâra a manutenção da própria velhice, como era justo.

«Êste por fim entregou-lhe o representativo de mil e tantas libras em joias e alguns
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títulos de valôr secundário.
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«O filho, como era natural, respondeu que daria por bem feito o que o pae fizesse.
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«Um apertado abraço foi o sêlo documentado de semelhante partilha.»
A biografia de Artur Napoleão dos Santos começa no Porto, na Rua de Cima do Muro, no
ano de 1843. Conta o próprio Artur Napoleão, nos seus apontamentos autobiográficos, que
teria pouco mais de 4 anos quando seu Pai principiou a ensinar-lhe simultaneamente as notas
da música e as letras do alfabeto e acrescenta: «Dêvo dizer, de passagem, que sou contrário ao
ensino impôsto ás crianças prematuramente, e que não simpatizo muito com os chamados
meninos-prodígios, embora me quisessem metêr, como metêram nesta conta. Considero,
segundo a opinião de muita gente douta, uma crueldade o carregar um cérebro de extrema
fragilidade, que precisa de diversão e ar livre, com estudos impróprios da sua edade.»
Comentando este parágrafo, Sanches de Frias observa que a aptidão intelectual do
pequeno Artur «não se resentiu da verdura educativa, em primeiro lugar por especial privilégio
da natureza, e em segundo porque seu pae usava método suave no ensino aplicado ás
crianças, evitando fadigas e aglomerações fastientas».
Deste modo, aos seis anos de idade, Artur Napoleão apresenta-se pela primeira vez em
público, acompanhado de orquestra, em concerto realizado na Filarmonia Portuense, e logo a
seguir, em Janeiro de 1850, no Real Teatro de S. João, sob a direcção de João António Ribas
que aconselha o Pai a apresentá-lo em Lisboa, o que viria a acontecer nesse mesmo ano e, com
esta primeira viagem, é dado início a uma longa série de viagens pela Europa e América do
Norte e do Sul, durante as quais Artur Napoleão recebe os mais rasgados e encorajadores
elogios e se apresenta nas salas mais exigentes da época, durante os primeiros anos sozinho,
depois com o irmão Aníbal e, mais tarde, com Alfredo, o irmão mais novo.
Há dois episódios que são particularmente expressivos na longa carreira de Artur
Napoleão. O primeiro, pormenorizadamente descrito pelo grande crítico musical Camilo
Castelo Branco, documenta a atitude crítica que, na época, caracterizava o público portuense,
e o segundo, presenciado por Ramalho Ortigão, é significativo da qualidade musical do
pianista.
Em 1858, antes do último de uma série de concertos no Porto, o Pai de Artur fez
distribuir um cartão, escrito em francês, onde se informava os Portuenses de que Artur
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Os Portuenses, indignados com a ousadia do convite em francês, acorreram em massa ao
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Napoleão ia dar o último concerto da série e se convidava a que assistissem à apresentação.
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teatro e quando o pianista entrou no palco brindaram-no com uma estrondosa pateada,
depois ouviram-no com toda a atenção e, por fim, aplaudiram-no com sincero entusiasmo.
O outro episódio aconteceu em Paris, em 1869, em casa de Émile de Girardin, célebre
escritor e jornalista que então dirigia o jornal oposicionista La Liberté e imperava Napoleão III.
Conta Ramalho Ortigão que, em certa noite em que havia visitas em casa de Girardin
apesar de o ambiente estar pesado por doença da dona da casa e pela delicadeza da situação
política, viu um repórter do Times de Nova Iorque chegar acompanhado de Artur Napoleão e
apresentá-lo diplomaticamente ao dono da casa como sendo o Sr. Santos, pianista português.
Em dado momento o repórter sugeriu que o pianista fosse convidado a tocar e Napoleão
aceitou o convite mas confidenciou, em português, ao
seu conterrâneo, que não lhe agradava nada tocar
perante público tão mal disposto, no entanto, escreve
Ramalho, «em seguida sentou-se ao piano com um
gesto de ave de rapina ao tomar conta da presa.
«O

instrumento

magnífico

respondeu

às

primeiras dedilhações do artista com uma harmonia
vibrante, suave e limpidíssima. Depois as notas,
arrancadas quase simultaneamente do teclado inteiro,
Artur Napoleão

partiram, conglobaram-se, alaram-se, redemoinharam
em turbilhões, dispartiram-se em rojos, compelindo-se,
recalcando-se, dobrando-se em catadupa, escachoando

como vagas e espumando e espadanando cascatas de harmonias. A veia do génio tinha feito
rebentar da rocha a majestade precipitosa do Niagara. O artista, possuído do Deus íntimo que
produz o delírio dos videntes, tinha-se consubstanciado e incorporado ao piano: diríeis a
aparição do Minotauro. O instrumento estremecia, arquejava, ululava, bramia, em delícias, em
frenesis, em êxtases, debaixo dos dedos convulsos que lhe transmitiam o entendimento, a
sensibilidade profunda e a paixão olímpica.
«Durante esse tempo todas as pessoas que, primeiro por delicadeza e depois por

"Magnífico! Surpreendente!" Quando o desempenho terminou arrancando do coração do
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conservando-se imóveis e estáticas, e tendo apenas voz para exclamar de quando em quando:
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atracção, se tinham agrupado em volta do piano haviam suspendido toda a conversação,
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piano o seu último soluço, confundido num trovão de palmas, Artur Napoleão estava nos
braços dos seus ouvintes a princípio mais frios ou mais preocupados. Girardin esqueceu todos
os afazeres que tinha e, instando-o a que tocasse duas outras vezes, pediu-lhe que […]
concedesse a Madame de Girardin o prazer de o apresentar aos seus convidados em um
grande concerto antes de se deixar ouvir do público parisiense, no seio do qual o esperava a
glória.»
Este texto tipifica magnificamente o que foi a carreira pianística de Artur Napoleão que,
para além desta, ainda exerceu a muito portuense actividade comercial e editorial no Rio de
Janeiro, e foi um compositor musical de grande mérito. O seu vasto catálogo de obras inclui
música para piano, piano e orquestra, canto e piano, orquestra, os hinos oficiais dos Estados
brasileiros do Acre e do Espírito Santo, e, aos 23 anos, também tentou, com ajudas várias, uma
incursão no domínio da ópera com a peça O Remorso Vivo, um imenso sucesso brasileiro com
libreto, entre outros, de Machado de Assis, acerca da qual o compositor viria a escrever,
muitos anos mais tarde: «Essa peça é o mesmo Remorso Vivo, que por aí se representa hoje,
sem o devido protesto meu, com a música estropeada, embora de pequeno valor, como
verdura dos meus vinte anos».
A consciência profissional que Artur Napoleão revela, o seu valor artístico e a realidade
da sua capacidade técnica entre os vinte e os vinte e cinco anos de idade, estão patentes na
peça Agora e Sempre!, para piano, composta no Porto, por volta de 1865, ano da inauguração
do Palácio de Cristal, a propósito do falecimento de uma pessoa ligada à Creche de S. Vicente
de Paulo, a cuja Associação a peça foi dedicada. Esta Associação era, na época, dirigida pelo
irmão de Passos Manuel, José da Silva Passos, e por Camilo Castelo Branco.
A peça, bastante simples e muito musical, está eficazmente assente numa pequena
melodia com a qual o compositor estrutura um trecho que irá repetir, amplificando-o, de
modo a criar uma peça que resulta de quatro elementos agrupados dois a dois. A melodia tem
um contorno e uma estrutura que a aproximam das melodias populares que se cantavam no
Entre-Douro-e-Minho de então e, do ponto de vista técnico, contém alguns pormenores muito
peculiares que se encontram recorrentemente na música dos compositores portuenses e que,
neste caso, devido às repetições da estrutura inicial e às pequenas modificações que ela vai
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sofrendo, são manifestamente resultantes de um procedimento consciente, como é exemplo a
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escrita do acorde de trítono com resolução indirecta.
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Excelentes exemplos de inteligência musical e musicalidade são as romanzas Se tu me
amasses, sobre um poema de Guimarães Jr., e Basta uma vez, com poema de Gonçalves Dias,
assim como a balada de Maria da ópera O Remorso Vivo, que tem poema de Furtado Coelho e
onde o exagero vocabular característico do romantismo poético brasileiro é compensado com
uma abordagem musical austera que faz com que a peça exprima o sentido do poema com
particular discrição e elegância.
A polca brilhante Teus Lindos Olhos, para piano a quatro mãos, é o número 9 de uma
colecção de peças, todas para piano a quatro mãos, que a empresa editora Narciso & Artur
Napoleão, do Rio de Janeiro, editou a partir do repertório utilizado nos recitais em que Artur e
Aníbal Napoleão se apresentaram em conjunto. Por outro lado, a fantasia-capricho, op. 13,
sobre a ópera Um Baile de Máscaras, de Verdi, para piano, datada de 1865 e publicada pelo
editor portuense Carmine Alario Villa Nova, também uma das peças iniciais do catálogo do
compositor, remete o ouvinte para as impressões expressas por Ramalho Ortigão no texto
citado, sendo, além disso, exemplo de um género musical, a fantasia sobre motivos das óperas
em cartaz, que teve grande voga ao longo da primeira metade do século XIX, declinando à
medida que a ópera italiana ia perdendo supremacia em favor de uma ideia de prática musical
que valorizava a criação de emoção através da estética e da especificidade musical em
detrimento dos elementos resultantes da apresentação em palco, levando, deste modo, a que
a arte superasse o artista.
Artur Napoleão dos Santos morreu no Rio de Janeiro, em 1925, com 82 anos de idade,
coberto de glória e respeitabilidade. Era dotado de um talento absolutamente fora do comum
e de uma honestidade sempre confirmada pelos factos da sua muito agitada e longa existência
a que a nobreza de carácter conferiu singular relevância humana. Apesar de, para prejuízo de
todos nós, ter caído no esquecimento, a Câmara Municipal do Porto atribuiu o seu nome a
uma das ruas da cidade. Foi várias vezes condecorado, deixou discípulos e foi feito patrono da
cadeira nº 18 da Academia Brasileira de Música.
O seu irmão Aníbal, igualmente dotado para o piano e para a composição musical, teve a
desdita de trilhar veredas já percorridas, menos de dois antes, pelo mais velho e de morrer
com trinta e cinco anos de idade.

sabe-se que também nasceu na Rua de Cima do Muro, começou a estudar sob a orientação do
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Pai e cedo se apresentou ao lado de Artur em bem sucedidos recitais para piano a quatro
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A sua biografia está muito menos estudada do que a dos irmão músicos, no entanto
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mãos. Durante cinco anos, de 1852 a 1857, Alexandre Napoleão percorreu a Europa com os
seus dois filhos até que entendeu dever entregar Aníbal ao casal Wood, que vivia em Lisboa e
dirigia um colégio, tendo o Sr. Wood sólida formação musical adquirida junto de mestres como
por exemplo o célebre Ignaz Moscheles.
Ao concluir os estudos, Aníbal foi para Dublin estudar com o pianista George Sproule,
regressando a Portugal em 1864, com dezanove anos de idade. No ano seguinte seria
inaugurado o Palácio de Cristal e, por isso, foi reatado o duo dos irmãos Napoleão que se
mantiveram extremamente activos, no Porto, nos meses seguintes à inauguração. Terminados
os festejos, Artur segue para o Brasil e Aníbal, sempre com enorme sucesso, permanece em
Lisboa dedicando-se ao ensino do piano e aos seus recitais, indo ao encontro do irmão em
1869.
Os anos de permanência no Brasil, se do ponto de vista profissional foram
extremamente compensadores, do ponto de vista
pessoal acabaram por resultar em dificuldades devido a
um casamento infeliz e a problemas de saúde. De
regresso a Lisboa, e a um clima mais favorável, instalouse em casa do Pai onde viria a falecer em pouco tempo.
Pelo seu talento e bondade, deixou viva memória, e
Artur, a quem o unia forte amizade e que
desaconselhara o casamento, teve com esta perda um
desgosto que o marcou.
A obra musical de Aníbal Napoleão foi cuidadosamente editada pela casa editora
Narciso & Artur Napoleão, e deu origem a um catálogo com vinte e uma peças para piano de
qualidade crescente. Se nas primeiras o elemento pianístico prima sobre a criação artística, já
nas peças que foram numeradas com os números 4 e 5, e que são manifestamente das
primeiras, o objectivo especificamente musical começa a tomar a dianteira e os títulos, que
começaram por exprimir virtuosidade, passam a referir-se a situações específicas do
Romantismo musical.
Assim, o Impromptu-valse, op. 5, apresenta uma estrutura solidamente pensada, que

consideração que o impromptu é um género musical caracterizado pelo livre curso do fluxo de
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ideias. Do ponto de vista tonal e pianístico revela interesse pela pesquisa de soluções pessoais,
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confere unidade orgânica aos diversos elementos característicos da peça, tendo em
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dando já a entender um percurso estilístico onde prima a expressão da ideia sobre a
virtuosidade da execução.
Apesar da saudade que deixou entre os que o conheceram, do seu grande talento e do
cuidado editorial com que foi tratada a sua música, quer em Portugal como no Brasil, Aníbal
Napoleão depressa foi completamente esquecido, restando, hoje em dia, a sua obra musical,
cujas partituras estão referenciadas e publicamente disponíveis, textos de crítica publicados na
imprensa periódica contemporânea das suas apresentações públicas e escassas referências em
dicionários e enciclopédias.
Sorte oposta teve o seu irmão mais novo, Alfredo, cuja vasta e valiosíssima obra, a
avaliar pelo que se conhece, está quase totalmente em parte incerta, sendo de supor que haja
peças irremediavelmente perdidas.
Alfredo Napoleão dos Santos nasceu na Rua do Bonjardim e ficou órfão de Mãe com um
ano de idade. Seu Pai, que se multiplicava em esforços para acorrer às elevadas solicitações
dos filhos, entregou-o aos cuidados da Avó materna que vivia em Vila Nova de Gaia, e, quando
tinha seis anos de idade, o Pai voltou a tomar conta dele começando a ensiná-lo como tinha
ensinado os irmãos e irmãs, no entanto, passado algum tempo, tendo em consideração a
instabilidade resultante da itinerância familiar, Alfredo foi entregue ao casal Wood com quem
viveu até aos dezasseis anos.
Emigrou então para o Brasil onde se tornou, apesar da pouca idade, responsável por
uma casa comercial que vendia pianos. No ano seguinte apresentou-se em concerto no Teatro
Lírico do Rio de Janeiro e, em resultado do sucesso obtido e do encorajamento que lhe
dispensou o Imperador D. Pedro II, deu início a uma brilhante carreira internacional de pianista
da qual resultou a uma série verdadeiramente impressionante de textos críticos publicados na
imprensa periódica europeia e americana. Exímio intérprete da sua própria música, dominava
também um vasto e variado repertório que incluía peças de João Sebastião Bach, cuja obra só
no século XX viria a ser aclamada, e de compositores mais recentes com geral admiração.
Dotado de uma técnica prodigiosa que manteve até ao fim da vida, não é raro lerem-se
referências à segurança e velocidade com que conseguia executar as passagens mais

com o pianista Xisto Lopes, um forte contributo para o desenvolvimento da prática da música

João-Heitor Rigaud | Meloteca 2009

Pág.

Em 1905, residindo no Porto, passou a dedicar-se também ao ensino e deu, juntamente
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virtuosísticas.
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de câmara colaborando em constantes recitais com Nicolau Ribas, Moreira de Sá, Marques
Pinto e Ciríaco de Cardoso, com os quais também colaborava Artur Napoleão. Tendo passado
alguns anos no Porto, decidiu instalar-se em Lisboa onde viria a morrer em 1917.
Em Lisboa foi várias vezes convidado a apresentar-se no salão da revista Ilustração
Portuguesa, que era dirigida pelo escritor portuense Carlos Malheiro Dias, e em casa da
pianista Elisa Baptista de Sousa Pedroso, a benemérita fundadora do Círculo de Cultura
Musical, que cultivava uma tertúlia onde se apresentaram as maiores personalidades musicais
da primeira metade do século XX.
Durante estes anos, Alfredo Napoleão também ensinou e, por fim, a braços com sérias
dificuldades económicas, frequentava a casa do musicógrafo Alfredo Pinto que tivera a
generosidade de lhe abrir a porta para que pudesse continuar a estudar regularmente e sobre
ele deixou importante testemunho nos livros Horas de Arte e Castelos de Fantasia.
Alfredo Napoleão era uma pessoa modesta, discreta e solitária, que dedicava a maior
parte do seu tempo ao estudo. Deixou, tanto quanto tem sido possível apurar, cerca de sete
dezenas de peças e o seu catálogo revela uma prática de composição exigente e ambiciosa,
que ultrapassa a mera necessidade instrumental. Integram este catálogo, peças para piano,
entre as quais três sonatas, três concertos para piano e orquestra e outras peças concertantes,
peças para canto e piano, violino e piano, flauta e piano, trios, orquestra sinfónica e peças
corais-sinfónicas. O estilo contém elementos muito pessoais que dão como resultado uma
obra avançada para a época, que, ao assimilar o passado, perspectiva o futuro aproximando-se
da obra de compositores mais novos como Debussy, Scriabin ou Szymanowski.
Em 1924, o jovem músico e estudante de Direito Ivo Cruz, no segundo concerto por ele
organizado em Lisboa, no salão nobre da Liga Naval, apresentou a peça Um Sonho e, mais
tarde, em 1941, no Teatro da Trindade, viria a apresentar em estreia o muito portuense
primeiro concerto, op. 31, para piano e orquestra, uma peça notável, de grande originalidade e
solidez formal, plena de citações e de elementos característicos da música dos compositores
portuenses da época, que foi composta na década de 1880 e dedicada ao Rei D. Luís. Este
concerto viria a ser a peça de Alfredo Napoleão mais vezes tocada ao longo do século XX, quer

sustenido maior, foi impressa pela casa Breitkopf & Härtel, de Leipzig, e é uma peça
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A primeira das três romanzas op. 54, para piano, intitulada Un Soir de Printemps, em fá
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em Portugal, quer no estrangeiro.
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intensamente descritiva, típica da maturidade impressionista do compositor, reflecte a
subtileza e agilidade da técnica pianística do seu criador e contém pormenores de escrita
musical do maior interesse, em alguns casos pela assimilação de elementos do passado e, em
outros, pela originalidade das próprias situações, sendo, por isso, um ilustrativo exemplo das
características musicais de Alfredo Napoleão, um grande artista que acabou incompreendido e
cujo abandono deixou confessados remorsos em alguns dos que com ele contactaram nos
últimos anos de vida.
A família Napoleão foi uma das que mais internacionalizaram a cultura portuense, tendo
deixado um espólio valiosíssimo que liga o Porto ao Rio de Janeiro, a Montevidéu, a Buenos
Aires, a Havana, a Nova Iorque, a Londres, a Paris e a tantas outras cidades europeias, e que
liga músicos como Liszt, Saint-Saëns, Widor, Paderewski, sendo, deste modo, um dos pilares
fundamentais da história sócio-cultural da cidade e o seu estudo um valioso contributo para o
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entendimento cabal do ser portuense.
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IV – Ciríaco de Cardoso
Programa
« — Levanta-te, mandrião!
— Ó Pai! Diz na Bíblia que os domingos se fizeram para descansar e esse é o meu
nome!»
« — O Amigo devia compor mais.
— Caro Amigo! Diz na Bíblia que os domingos se fizeram para descansar e esse é o meu
nome!»
Domingos Ciríaco de Cardoso, assim era, de facto, o seu nome, nasceu no Porto, na
Praça de Batalha, numa pequena casa, há muito demolida, junto ao Real Teatro de S. João, em
8 de Agosto de 1846, vindo a falecer em Lisboa, a 17 de Novembro de 1900, tendo sido seus
Pais o típico e muito respeitado músico João Cardoso e Maria Teodora Cardoso.
João Cardoso ficara na memória e no anedotário portuense pela extraordinária
habilidade com que lidava com as situações ingratas que se lhe deparavam nas festas
populares para as quais era contratada a sua competência musical: conta-se que, em certa
romaria, para grande contrariedade do mestre Cardoso, tendo comparecido um contrabaixo
em vez de vários instrumentos de cordas de menor dimensão, quando chamado a prestar
contas, ele terá defendido que «um rebecão grande valia por vários pequenos com a vantagem
de ser tocado por uma só pessoa», argumento que terá convencido satisfatoriamente a mesa
contratante.
Domingos, seu filho, ou, melhor dizendo, Ciríaco, já que raríssimos eram aqueles que
sabiam que ele se chamava Domingos, herdou do Pai o sentido do humor, a presença de
espírito, a faculdade de resolver as mais delicadas situações com o máximo e eficácia, e o
apego ao torrão natal na convicção de que só vale a pena pensar no presente perspectivando o
futuro.

idade, já demonstrando notável facilidade para o violino, entrou para a orquestra do vizinho
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Real Teatro de S. João. Por essa mesma época revelou que a facilidade se estendia à viola e ao
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violoncelo e, aos vinte anos de idade, era já adjunto do respeitadíssimo Carlos Dubini na Escola
do Palácio de Cristal.
Por esta época, motivado por compreensível inspiração afectiva, compôs uma peça para
piano que intitulou Ela; perante o enigma que resulta do título, Miguel Ângelo Pereira, compôs
uma outra intitulada Quem?, à qual Ciríaco respondeu com a peça, também para piano,
intitulada Leonor.
Em 1873 partiu para a América do Sul, como violinista, realizando uma triunfal tournée
que acabou por consagrá-lo como compositor musical e, de volta ao Porto, ingressou na
Sociedade de Quartetos sucedendo ao estimado violoncelista italiano Joaquim Casela. Nesta
altura apresentou a Serenata para quatro violinos que
foi estreada por ele próprio ao violino, com Nicolau
Ribas, Augusto Marques Pinto, Bernardo Valentim
Moreira de Sá, acompanhados ao piano por Alfredo
Napoleão: o sucesso foi, como então se dizia,
estrondeante.
Segue-se a temporada de 1884-85 da companhia
lírica do Real Teatro de S. João, de que foi chefe-deorquestra titular, passando ao Príncipe Real, hoje Sá da
Bandeira, para continuar no Teatro Baquet como
empresário, lugar que ocupou até à noite de 20 de
Março de 1888, em que, estando Ciríaco de batuta no

Ciríaco Cardoso

ar, e o espectáculo no fim, o teatro se incendiou. Foram
muitas as vítimas, Ciríaco faliu e perdeu o seu filho mais
velho. Sem se deixar abater, transferiu a companhia para a péssima sala que era o Teatro dos
Recreios, a Alexandre Herculano, promoveu a transformação da sala, denominou-a Teatro D.
Afonso, e aí prosseguiu a temporada apresentando óperas, como a Carmen, Der Freischütz, Fra
Diavolo, Guarany e Linda de Chamonix, em português, seguindo a bem sucedida tradição,
iniciada no Teatro Baquet por Francisco de Sá Noronha, de apresentar as óperas na língua
materna do público para que este tivesse a mesma imagem sonora que o próprio autor. A

Como compositor teatral, Ciríaco dedicou-se à opereta, tendo como libretistas,
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principalmente, D. João da Câmara e Gervásio Lobato, deixando-nos peças extraordinárias
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como O Solar dos Barrigas, O Burro do Senhor Alcaide, Cocó, Reineta e Facada, Bibi & C.ª, O
Testamento da Velha e, por último, já associado ao empresário Taveira, Tomada, Lenda do Rei
de Granada, Ramerrão, Relógio Mágico, Ali… à Preta.
A qualidade humana do seu carácter, o seu enorme talento e o sucesso que a sua
actividade obteve quer em Portugal, quer no Brasil, fizeram com que as suas exéquias em
Lisboa tivessem sido dignas de um Chefe de Estado. Mais tarde foi trasladado para o Porto e à
Travessa da Mazorra foi atribuído o seu nome a pedido dos moradores.
Ciríaco de Cardoso
– Os caçadores da Rainha, op. 9, para piano.
– Ela, op. 2, para piano.
– Leonor, op. 3, para piano.
– À la plus belle, op. 4, para piano.
– Velocípede, op. 10, para piano.
– Serenata, para quatro violinos e piano.

Cecília Fontes,
soprano
Jean-Philippe Antunes de Passos,
primeiro violino
David Filipe,
segundo violino
Ana Madalena Azeredo Ribeiro,
terceiro violino
Lourenço Macedo,
quarto violino

– A filha do mar (barcarola), para coro e
piano.
– Ali… à preta! (coplas do Câmbio, coro dos

Rosgard Lingardsson e Sérgio Leite,
piano
Grupo vocal preparado por Magna Ferreira

bufos e fado), para soprano, coro e
piano.
– O burro do sr. Alcaide (do 1º acto: canção de Afonsa e coplas de Gina; do 2º acto: entreacto e
coro geral; do 3º acto: coplas de Gina), para soprano, coro e piano.

Em 8 de Agosto de 1846, Maria Teodora Cardoso, residente na Praça da Batalha, à
sombra do Real Teatro de S. João, no local onde viria a ser construído o Hotel Sul-Americano,

organizador da música das romarias portuenses: escreveu Ernesto Vieira que se tratava de um
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de renome nas festas populares da região do Porto, era uma pessoa muito respeitada como
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deu à luz o seu filho Domingos. O marido, João Cardoso, o João de Massarelos, contrabaixista
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músico medíocre: talvez não! Era um músico que alicerçava as orquestras dos muitos teatros
portuenses, das igrejas e das festas populares onde, nestas últimas, se distinguia como um
verdadeiro empresário, sendo, de facto, um músico eminentemente popular.
Para além da música, João de Massarelos era, acima de tudo, um Pai extremamente
devotado à família, daí ter procurado proporcionar a cada um dos seus filhos as melhores
condições de vida e de futuro, a que não foi alheio o facto de esta família sensível à música
residir a escassos metros do Real Teatro e, mais tarde, se ter instalado em frente, na Rua de S.
Ildefonso, o insigne violinista Nicolau Medina Ribas que, durante o seu primeiro casamento,
residiu na primeira casa da rua, e de José Francisco Arroyo ter mudado a sua casa comercial e
residência, até então na Rua Formosa, para a Rua de Santo António, hoje chamada de 31 de
Janeiro pelos ventos do vitorialismo político.
Domingos Ciríaco de Cardoso desde cedo revelou uma invulgar facilidade para tocar
instrumentos de cordas, daí que, aos dez anos de idade, sendo aluno de Carlos Dubini e de
Nicolau Medina Ribas, se tivesse apresentado pela primeira vez em público, o que aconteceu
no Real Teatro de S. João, de cuja orquestra passaria a fazer parte aos catorze anos. Foi
também aluno do músico italiano Giovanni Franchini estabelecido no Porto, desde 1857, com
curso de canto, piano, harmonia e contraponto.
Pela proximidade com Ribas e com Dubini, dois excelentes chefes de orquestra, e,
também com José Francisco Arroyo, em pouco tempo demonstrou também grande capacidade
para dirigir orquestra, de modo que, se aos treze anos tocava na orquestra do Real Teatro, aos
catorze dirigia banda e aos vinte ensinava na escola de música que Dubini fundara no recéminaugurado Palácio de Cristal.
Por outro lado, a vasta cultura musical dos seus mestres e a vitalidade do meio artístico
e intelectual portuense estimularam a sua vontade de saber criando as condições propícias ao
desenvolvimento de um profissional completo.
Deste modo, ao longo da década de sessenta passou a dedicar parte do seu tempo livre
à composição de peças para piano seguindo o estilo de grande sucesso do francês Olivier
Métra, também ele violinista de grande mérito, chefe-de-orquestra e compositor de música de
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salão, que fez furor no teatro ligeiro com peças compostas para os espectáculos do Folies-
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teatros de ópera. Os percursos de vida de Métra e de Ciríaco viriam a revelar-se singularmente
paralelos em gerações sucessivas.
As primeiras peças de Ciríaco, segundo o costume portuense, foram imediatamente
editadas e, por cumprirem cabalmente o fim a que se destinavam, foram objecto de várias
edições em curto espaço de tempo, de tal modo que, em 1870, a Empresa do Palácio de Cristal
reuniu as suas dez primeiras peças numa colectânea genericamente intitulada Álbum Musical
Dançante para Piano e dedicada à Rainha D. Maria Pia.
Algumas destas peças são elas próprias colectâneas de várias peças, como a primeira,
intitulada Os Caçadores da Rainha, mazurca para piano op. 9, que é um grupo de cinco peças
muito diferentes unidas pela proximidade tonal a sol, outras, no entanto, tem a iniciar uma
Introdução de carácter improvisado e, a concluir, uma Coda unificadora das peças
precedentes, como é o caso de Ela, valsa para piano op. 2, e de Leonor, valsa para piano op. 3.
Esta colectânea contém ainda peças isoladas como À la plus belle, polca para piano op.4, e
Velocípede, galope para piano op. 10.
Entre estas peças, a valsa intitulada Ela teve uma voga absolutamente extraordinária
devido ao enigma que o seu título contém. Note-se que na edição original, ao contrário do que
acontece no Álbum Musical, o título é Ela…, o que sendo muito mais expressivo da ideia do
autor é, também, o único e verdadeiro título desta peça então dedicada A…, que ao ser
publicada deu imediatamente origem a uma outra, da autoria de Miguel Ângelo Pereira, que
saiu com o título interrogativo Quem?, a que Ciríaco respondeu com uma outra peça intitulada
Leonor e dedicada ao seu amigo Miguel Ângelo, para gáudio dos Portuenses que seguiram este
insólito diálogo ao pormenor e cheios de expectativa.
Leonor era uma senhora extremamente conhecida no Porto de então. Chamava-se
Leonor Maria Pinto de Soveral, nasceu no concelho de Lamego, em 1849, e faleceu em Torres
Novas trinta anos mais tarde. Era filha do 1º Visconde de São Luís, Eduardo Pinto de Soveral,
diplomata de carreira que foi Ministro Plenipotenciário em Constantinopla e que, por volta de
1860, mudara a família da Quinta de Sidrô, no concelho de S. João da Pesqueira, para o Porto.
O segundo filho deste ilustre diplomata, Luís Augusto, Visconde e, depois, Marquês de Soveral,
viria também a notabilizar-se como um dos mais influentes diplomatas europeus da passagem
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do século XIX para o século XX.

João-Heitor Rigaud | Meloteca 2009

Do Romantismo Portuense
Leonor era, na década de 1860, uma jovem de grande cultura, educação e beleza que se
fizera conhecida pelas suas invulgares qualidades e conquistara a consideração da
generalidade dos Portuenses, tornando-se na musa inspiradora dos artistas seus
contemporâneos que a ela dedicaram vasta obra. Casada com o 8º Visconde de Asseca em
1872, deixou definitivamente o Porto.
A esta primeira fase da vida artística de Ciríaco seguiu-se uma longa fase brasileira:
Ciríaco partiu para o Brasil em 1873 e aí viveu catorze anos seguidos, um período de tempo ao
qual, uma vez passado, ele se referirá sem saudades.
No Rio de Janeiro, Ciríaco apresentou-se como violinista em programas que lhes valeram
o esclarecido encorajamento do Imperador D. Pedro II, e revelou a capacidade de chefe-deorquestra em variadíssimas ocasiões nomeadamente, aquela que de todas terá sido a mais
importante, quando dirigiu a poderosa e dificílima Missa de Requiem que Verdi compusera
pouco tempo antes, dedicada à memória do romancista e poeta Alessandro Manzoni, falecido
em 1873, e que Ciríaco terá, eventualmente, estreado no continente americano reeditando a
situação de João Vítor Medina Ribas, o filho mais velho de João António Ribas, que também
fizera a estreia americana de uma das obras maiores do repertório italiano, nesse caso a ópera
Norma de Vincenzo Bellini.
Durante estes anos, tendo-lhe sido confiada a direcção da orquestra do teatro lírico
fluminense, Ciríaco conseguiu superar as dificuldades que o teatro atravessava devido a fraca
qualidade dos espectáculos, e a partir do Rio de Janeiro fez várias tournées internacionais até
que, em 1877, deixou a América com destino a Paris onde frequentou a elite cultural a partir
da casa do grande e excêntrico erudito hebraísta português Salomão Sáragga, exilado desde
1871 quando, nas célebres Conferências do Casino, se propusera fazer uma conferência
subordinada ao título Os Historiadores Críticos de Jesus.
Esta temporada parisiense permitiu a Ciríaco, que falava fluentemente francês,
aprofundar a sua cultura geral: testemunhos de contemporâneos que com ele conviveram,
como, por exemplo, o seu amigo António José Arroyo, transmitem a ideia de que Ciríaco era
uma pessoa amável, alegre, superiormente inteligente e dotado de uma curiosidade que o
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levou a adquirir um vastíssimo conhecimento do repertório e uma cultura geral fora do
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De regresso ao Porto, Ciríaco retomou os laços interrompidos e na temporada de 187879 já dirigia óperas no Real Teatro de S. João. Por outro lado, no início da década seguinte, o
interesse pela prática da música de câmara levou-o a suceder a Joaquim Casella, tocando
violoncelo, instrumento que tocava com facilidade, na sociedade de quartetos em que Nicolau
Ribas era o primeiro violino, Moreira de Sá o segundo e Marques Pinto o viola, aliás fora este o
primeiro lugar ocupado por Ciríaco sempre que o titular necessitava de substituição.
Para este quarteto em que todos os elementos eram, à partida, violinistas e com os
quais também colaboravam os pianistas Miguel Ângelo Pereira, Alfredo Napoleão e, com
menos frequência, Artur Napoleão, Ciríaco compôs a Serenata para quatro violinos e piano que
foi estreada, com enorme sucesso, em concerto realizado no Teatro Baquet, por Ribas,
Moreira de Sá, Marques Pinto, Ciríaco e Alfredo Napoleão. Ainda na primeira metade do
século XX era regularmente tocada.
Esta Serenata é uma vasta peça baseada no lundum e na opereta francesa, em que o
compositor escreve as partes instrumentais de acordo com as características técnicas de cada
um dos músicos para os quais a peça foi especificamente concebida, tendo também em
atenção a prática que todos tinham de tocar em conjunto.
O lundum, ou lundu, é uma dança de origem africana, com ou sem parte cantada, que se
desenvolveu no Brasil, chegando a Lisboa no início do século XVIII, à qual se refere, nos
seguintes termos, o excelente texto publicado, na década de 1950, na Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira: «Em meados do século XVIII, com a vinda, para Lisboa, de Caldas
Barbosa, o poeta-trovador mulato (nascido no Rio, mas filho de Português e de Africana), é
que o lundum, até então possivelmente apenas divulgado entre o baixo povo, passa a ser
aristocratizado, vulgarizando-se nos salões lisboetas, e por tal forma que "Vence fandangos e
gigas / A chulice do lundum!". Quer dizer: sob a influência de Caldas Barbosa o lundum passou
a ser o engodo (como o jazz em nossos dias), levando de vencida o repertório aristocrático
tradicional ou as outras danças recentes e porventura moralizadoras que se teria tentado opor
à onda fescenina afro-brasileira. Com Caldas Barbosa, o lundum, se não era cantado já, passou
todavia a sê-lo, com a letra que ele aplicou a melodias, já em voga ou de sua expressa
composição também, no ritmo característico do género. O meigo lundum gostoso de Caldas,

cantadas, com a dança, pelas damas, nos salões, umas com as outras, dispensando os homens,
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como o doce lundum chorado a que Tolentino se refere, seriam porventura variedades mais
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quer simplesmente dançadas a solo, entre a gente das classes médias, ao som de «bandolim
marchetado», ou ao som da viola, que viria a ser o instrumento por excelência do cantador.
Nas tascas da Madragoa e outros bairros específicos, porém, o espectáculo seria outro:
homens e mulheres defrontando-se ou enlaçando-se, aos pares, orgiasticamente, conforme
gravuras da época documentam. Desde 1761, os pretos libertos dançavam o lundum, nas ruas
de Lisboa, como modo de vida. O lundum dançado estaria, porém, já decadente em Portugal,
mesmo entre o povo, desde o primeiro quartel do século XIX.»
Este texto informa ainda que o lundum acabaria por desaparecer totalmente de
Portugal, no entanto, já na parte final do século XIX, Oliveira Martins se referira a esta dança
como sendo «uma feiticeira melodia sibarita, em lânguidos compassos entrecortados, como
quando falta o fôlego, uma embriaguez de sensualidade voluptuosa», o que é uma visão muito
objectiva da realidade de um género musical assente no princípio do mimodrama.
Como escreveu o antropólogo brasileiro Muniz Sodré de Araújo Cabral no seu recente
livro Samba – O dono do corpo, ao fazer uma súmula da investigação sobre o lundum,
«Viajantes portugueses (por exemplo, o escultor Alfredo Sarmento) referem-se ao batuque
africano como uma forma teatralizada, um jogo cênico, através do qual se narram a uma
virgem “os prazeres misteriosos” do casamento. […] O lundu, como o batuque ou o samba,
também incluía em sua coreografia uma roda de espectadores, par solista, balanço violento
dos quadris e umbigada, o acompanhamento de violas. Mas o lundu já é plenamente urbano: é
a primeira música negra aceita pelos brancos. Na realidade, é a primeira a crioulizar-se, a se
tornar mulata. E foi precisamente um mulato, Domingos Caldas Barbosa, que no final do
século XVIII dera início à voga do lundu-canção, fórmula que possibilitaria a aceitação desse
ritmo pela sociedade branca. […] Mas a aceitação pela sociedade global de um ritmo originário
de camadas populacionais socialmente excluídas implicava também criação de formas
diferentes (segundo a classe social) de apropriação e uso do ritmo. O lundu, por exemplo,
tinha uma forma mais “branda” e uma forma mais “selvagem” (o lundu-chorado). Chorar
significava, no jogo do pôquer, acentuar ou destacar alguma coisa. No lundu-chorado,
acentuavam-se o meneio dos quadris, o jogo do corpo, o movimento sensual das mãos».
Na sua Serenata, Ciríaco de Cardoso não só criou uma extraordinária síntese de géneros

recorrendo a subtis apontamentos em pizzicato que se ouvem ao longo da peça.
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No campo da ópera, a consideração conquistada por Ciríaco de Cardoso teve como
resultado o convite feito, em 1884, pelo empresário do Real Teatro de S. João, a empresa
Gama & Pastor, para ir a Itália reunir um grupo de cantores do mais alto nível internacional
que se dispusesse a garantir os espectáculos a apresentar nas temporadas seguintes deste
teatro.
A companhia que Ciríaco reuniu foi, de facto, de elevadíssimo nível tendo ele próprio
passado a assegurar a direcção das apresentações operáticas. A temporada de 1884-85 teve
um sucesso extraordinário e a programação incluiu óperas de peso como, por exemplo, a
Carmen, de Bizet, em estreia no Porto dez anos depois da sua primeira apresentação
parisiense.
Concluída esta temporada, Ciríaco tenta fundar
a sua própria empresa procurando instalá-la no Teatro
do Príncipe Real — mais tarde chamado de Sá da
Bandeira — com o intuito de abordar o repertório de
opereta, um projecto que não conseguiu levar a bom
porto optando, então, por arrendar o Teatro Baquet
onde começou por apresentar óperas-cómicas, entre
as quais Giroflé-Girofla, de Charles Lecocq, que ficou
na memória até aos dias de hoje.
Estando ainda em actividade no Teatro Baquet,
Teatro Baquet

Ciríaco viu a sua vida mudar bruscamente quando, em
20 de Março de 1888, foi a sepultar Augusto Marques
Pinto que falecera na véspera. Ciríaco acompanhou o

amigo ao cemitério e, terminada a cerimónia fúnebre, foi para o seu gabinete no teatro
recompor-se porque nessa noite dirigiria um espectáculo de ópera ligeira. Durante a tarde
recebeu a visita de um agente de seguros com quem tinha combinado contratar o seguro do
teatro, mas pediu-lhe que voltasse no dia seguinte porque não se sentia bem e tinha que
dirigir o espectáculo da noite.
Até à altura de descer ao fosso, Ciríaco recuperou e o espectáculo decorreu com a

durante a cena final o palco incendiou-se e em poucas horas o Teatro Baquet ficou reduzido às
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duas fachadas, uma na Rua de Sá da Bandeira e a outra em Santo António. Já fora do edifício,

Pág.

qualidade habitual, no entanto, esta viria a ser única vez em que Ciríaco não seria aplaudido:

João-Heitor Rigaud | Meloteca 2009

Do Romantismo Portuense
em plena Rua de Sá da Bandeira, Ciríaco exclamaria «Estou arruinado, mas ainda bem que
ninguém se magoou»: ainda não se sabia que por trás do palco tinha acontecido uma das
piores tragédias da história do Porto, na qual ele próprio perdeu o filho mais velho.
Reagindo energicamente à adversidade, Ciríaco conseguiu arrendar o Teatro dos
Recreios, uma pequena sala que, apesar de construída há pouco, estava já decrépita e se
situava na Rua de Alexandre Herculano, 356, entre a Batalha e Duque de Loulé.
Rapidamente foram feitas obras de beneficiação para transformar a sala em teatro de
ópera com o nome de Teatro D. Afonso em
homenagem ao Infante D. Afonso, Duque do Porto. A
primeira temporada teve início ainda no ano de 1888,
com uma programação extremamente ousada que
incluiu óperas de Weber a Bizet, passando por
Donizetti e pelo bem sucedido Il Guarany, do brasileiro
Carlos Gomes, todas cantadas em português, segundo
a tradição iniciada, em 1861, no Teatro Baquet, por
Francisco

de

Sá

Noronha,

sob

o

poderoso

encorajamento de Jacopo Carli e de Gustavo Romanoff
Salvini, dois estrangeiros entusiastas do Porto e do

Teatro D. Afonso

canto em português. Ao traduzir estas óperas, Ciríaco
desenvolveu um profundo estudo sobre a língua

portuguesa e o canto, um trabalho cujo efeito benéfico se fez sentir no modo como ensaiava
os seus cantores.
Na temporada seguinte, 1889-90, Ciríaco foi contratado por Afonso Taveira para o
Teatro do Príncipe Real e, concluída esta temporada, deu início a uma nova, e última, fase da
sua vida profissional com a organização de uma companhia e o arrendamento do Teatro da
Avenida, em Lisboa, cidade para onde se mudou definitivamente.
Esgotado por uma vida plena de ousada actividade, decide optar pela programação de
teatro ligeiro, muito ao gosto lisboeta, e de sucesso garantido sem esforço maior. No entanto,

Lobato para escreverem o libreto para uma opereta que ele próprio comporia: foi O Burro do
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Senhor Alcaide, estreada com retumbante êxito, em 14 de Agosto de 1841, e cuja composição
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temendo perda de bilheteira durante o Verão de 1891, convida D. João da Câmara e Gervásio
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estava concluída ao fim de um mês de trabalho. Em cerca de dois anos, esta opereta foi
apresentada mais de mil vezes, em Portugal e no Brasil.
Ao longo dos anos seguintes continuou a compor operetas e revistas de grande sucesso,
e, ainda associado a Taveira, fez várias tournées no Brasil.
Do ponto de vista estilístico, estas peças revelam um compositor de grande erudição
musical interessado em praticar géneros pouco exigentes. Como escreveu, muito
judiciosamente, Rebelo Bonito em artigo publicado na revista portuense O Tripeiro: «Nas
partituras de Ciríaco de Cardoso é difícil, com efeito, delimitar o "popular" e o "culto", porque
ele com frequência se revelou um pensador musical e sempre pôs engenho artístico nas suas
composições».
Por outro lado, Luís Francisco Rebelo, no seu livro O teatro naturalista e neo-romântico,
publicado em 1978, referindo-se à obra teatral, quer de D. João da Câmara, quer de Gervásio
Lobato, escreveu que «particularmente afortunado foi o trabalho conjunto dos autores de Os
Velhos e Sua Excelência com Ciríaco de Cardoso, cuja música "de ritmos e motivos populares,
solidamente construída e de uma técnica impecável" (citamos João de Freitas Branco) confere
uma álacre vitalidade às ingénuas efabulações daqueles».
Ciríaco de Cardoso morreu no dia 16 de Novembro de 1900, às onze horas da manhã, ao
seu funeral compareceu um extraordinário número de pessoas e, no ano seguinte, o seu corpo
foi trasladado para o Porto sendo, então, sepultado no Cemitério do Prado do Repouso, no
jazigo de Afonso Taveira, durante cerimónias fúnebres verdadeiramente apoteóticas.
Passados alguns anos, a cidade do Porto homenageou-o a propósito da passagem do
primeiro centenário do seu nascimento e, em 19 de Junho de 1927, o Orfeão do Porto,
apoiado pela Câmara Municipal, organizou um dia comemorativo cujo programa foi iniciado,
às dez horas da manhã, com o descerramento da lápide que atribuiu o seu nome a parte da
antiga Travessa da Mazorra, no Pinheiro Manso.
Ciríaco teve irmãos que foram pessoas conhecidas e consideradas no Porto, casou com
Genoveva Cardoso e foi Pai de uma conhecida professora de piano que se chamava Maria da

perdida ainda que uma parte da sua música continuasse a ser tocada e, deste modo, ao seu
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Por volta de 1950 a memória de Domingos Ciríaco de Cardoso estava completamente
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Piedade.
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nome ficou associada, como parte importante, a parcela menos significativa do percurso de
vida de um músico que foi verdadeiramente grande e influente como violinista, chefe-deorquestra, administrador de empreendimentos musicais e, ainda, pessoa distinta e de rara
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qualidade humana.
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