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12-13.Outubro.2017	|	Universidade	Católica	do	Porto	_	SALA	EA109	(Escola	das	Artes)	
	
Coordenação	científica	
Cristina	Fernandes,	Sofia	Lourenço	e	Tiago	Manuel	da	Hora	(INET-md);	Maria	João	Pinto	(coordenadora	da	Biblioteca	da	
Universidade	Católica	Portuguesa	|	Porto)	
_____________________________	
PROGRAMA	
	
	12.10.20177			

15h30	-	16h30_	Sessão	de	Abertura	
Maria	João	Pinto,	Cristina	Fernandes,	Sofia	Lourenço	e	Tiago	Manuel	da	Hora	

16h30	-	17h30_	Visita	ao	Espólio	Manuel	Ivo	Cruz	

17h30	-	18h_	Coffee	Break	

18h	-	19h_	Teresa	Cascudo	(oradora	principal):	
Música	para	a	elite:	folheando	o	diário	de	juventude	de	Maria	Adelaide	Burnay	Soares	Cardoso	

	
	13.10.20177			

11h	-	13h	
Painel	1_	Fundos	Musicais	

			moderador:	Jorge	Castro	Ribeiro	

• Maria	João	Pinto:	Ao	compasso	de	caixas	e	maços…se	rege	um	arquivo!	

• Mariana	Pinto:	Conservatório	de	Música	do	Porto:	o	arquivo	

• Carla	Minelli:	Festas	e	celebrações	na	Lisboa	do	século	XVIII:	as	práticas	musicais	na	Igreja	do	Loreto	
através	do	seu	arquivo	

• Maria	João	Albuquerque:	A	Colecção	Ivo	Cruz	da	Biblioteca	Nacional	de	Portugal	

13h	-	14h30:	Almoço	
	
14h30	-	16h30	
Painel	2_	Da	música	no	Espólio	de	Manuel	Ivo	Cruz	

			moderador:	Eugénio	Amorim	

• Henrique	Manuel	Pereira:	Da	música	do	verso	à	poesia	sem	corpo.	Junqueiro	no	espólio	de	Ivo	Cruz	

• André	 Vaz	 Pereira	&	Helena	Marinho:	Elegia	 a	 Euterpe:	música	 no	 feminino	 na	 Colecção	Maestro	
Manuel	Ivo	Cruz	

• Fernando	Miguel	Jalôto:	Concertos	e	desconcertos:	Revisitar	o	Concerto	de	Carlos	de	Seixas	à	luz	da	
colecção	de	Manuel	Ivo	Cruz	

• Inês	Thomas	Almeida:	Olhares	alemães	sobre	compositores	portugueses	do	final	do	Antigo	Regime,	
no	espólio	de	Manuel	Ivo	Cruz	

16h30	-	17h:	Coffee	Break	

17h	-	18h_	Mesa	Redonda	
António	Salgado,	Fernanda	Correia,	Isabel	Mallaguerra,	José	Luís	Borges	Coelho,	Rui	Soares	da	Costa.	

18h15	–	19h_	Momento	Musical	
ÁSTRIO	(Joana	Moreira,	piano;	Ana	Catarina	Lopes	Pinto,	violino	I;	Alexandre	Ferreira,	violino	II)	



JORNADAS	MANUEL	IVO	CRUZ	2017	
PATRIMÓNIO	E	MEMÓRIA	DE	UMA	COLECÇÃO	MUSICAL	

	
	
	

MÚSICA	PARA	A	ELITE:	FOLHEANDO	O	DIÁRIO	DE	JUVENTUDE	DE	MARIA	ADELAIDE	BURNAY	
SOARES	CARDOSO	

	
Teresa	Cascudo	

(Universidad	de	La	Rioja	/	INET-MD)	
	

	

O	 amor	 pela	 música	 professado	 pelo	 maestro	Manuel	 Ivo	 Cruz,	 a	 figura	 merecidamente	
homenageada	neste	encontro,	não	se	explica	apenas	pela	influência	exercida	pelo	seu	pai,	como	se	
sabe,	 também	 maestro	 e	 compositor	 ligado	 institucionalmente	 ao	 Conservatório	 Nacional	 de	
Música	de	Lisboa	entre	1938	e	1971.	Deve-se	igualmente	à	influência	da	sua	mãe,	Maria	Adelaide	
Burnay	 Soares	 Cardoso	 de	 apelido	 de	 solteira.	 Tendo	 nascido	 em	 1901,	 com	 16	 anos,	 Maria	
Adelaide,	 começou	 a	 escrever	 um	 diário,	 assinado	 com	 o	 seu	petit	 nom	Lalá,	 no	 qual	 descreveu	
emoções	pessoais	e	tomou	nota	da	 impressão	que	 lhe	causou	a	assistência	a	numerosos	eventos	
culturais,	 públicos	 e	 privados,	 e	 registou	 a	 sua	 participação	 em	 alguns	 deles.	 Devido	 à	 sua	
educação,	a	música	é	a	arte	que	se	destaca	nesses	apontamentos	e	é	essa	faceta	do	seu	diário		à	
qual	 dedicarei	 a	 minha	 atenção	 nesta	 conferência.	 Através	 dos	 olhos	 e	 dos	 ouvidos	 da	 Lalá,	
podemos	 tentar	 perceber	 o	 papel	 que	 desempenharam	 determinadas	 práticas	 musicais	 para	 a	
juventude	 aristocrática	 lisboeta	 entre	 os	 anos	 da	 Primeira	 Grande	 Guerra	 e	 1931,	 ano	 do	
casamento	da	jovem	com	Manuel	Ivo	Cruz	pai,	acontecimento	que	também	marcou	o	fim	do	diário.	
Veremos	 como	a	música	 esteve	 presente	 na	 sua	 vida	 de	 juventude	no	 sentido	 amplo	 do	 termo:	
escutada	como	parte	de	um	bailado	ou	durante	o	estudo	do	piano,	em	situação	de	concerto,	em	
representações	 operáticas	 ou	 em	 serões	 domésticos.	Graças	 à	 existência	 de	 gravações	 históricas	
iremos	escutar,	 juntamente	com	a	Lalá,	alguns	dos	artistas	que	se	destacaram	em	Lisboa	durante	
esses	anos.	Tentaremos	analisar	igualmente,	através	deste	diário,	a	articulação	de	um	alinhamento	
ideológico	específico	entre	elite,	nacionalismo	e	criação	artística	que	foi	apresentado	e	defendido	
na	altura	 como	a	modernidade	necessária	para	Portugal,	uma	 ilusão	elitista,	 imposta	à	nação	no	
seu	todo,	da	qual	a	música	também	fez	parte.	

	 	



RESUMOS	DAS	COMUNICAÇÕES	
	

	
Painel	1	–	Fundos	Musicais	
	

AO	COMPASSO	DE	CAIXAS	E	MAÇOS…SE	REGE	UM	ARQUIVO!	
	

Maria	João	Pinto	
(Universidade	Católica	do	Porto)	

	
O	 Espólio	 Musical	 do	 Maestro	 Manuel	 Ivo	 Cruz	 (MIC)	 foi	 doado	 à	 Universidade	 Católica	

Portuguesa-	Centro	Regional	do	Porto	a	3	de	Junho	de	2009,	sob	o	compromisso		da	alocação	de	
um	 espaço	 próprio	 para	 disponibilização	 do	 acervo	 e	 sua	 fruição	 por	 parte	 da	 comunidade	
académica	e	público	em	geral.	

O	projeto	teve	início	em	Dezembro	de	2009	e	foi	desenvolvido	pela	equipa	da	Biblioteca	e	
Gestão	 da	 Informação	 (BGI),	 em	 parceria	 com	 o	 CITAR,	 	 e	 incluiu	 a	 inventariação,	 em	 2010,	 o	
tratamento	e	a	disponibilização	do	espólio	em	2014.	A	apresentação	do	espólio	ao	público	ocorreu	
nesse	ano	no	Dia	do	Maestro	Manuel	Ivo	Cruz,		a	3	de	Junho.	
Esta	 coleção	 é	 constituída	 por	 itens	 diversos	 ,	 desde	 partituras	 de	 orquestra,	 óperas,	música	 de	
câmara	portuguesa,	 libretos	dos	séculos	XVIII	e	XIX,	gravuras,	discos,	coleções	de	postais	e	selos,	
programas	de	concerto,	iconografia	vária,	bem	como,		exemplares	de	obras	de	referência	e	livros,	
que	dão	corpo	a	uma	biblioteca	especializada	no	âmbito	da	música	portuguesa	dos	finais	do	século	
XIX	e	primeira	metade	do	século	XX.		

Esta	 comunicação	 visa	 abordar	 as	 circunstâncias	 em	 que	 foi	 integrado,	 tratado	 	 e	
disponibilizado,	este	acervo	documental	 	e	contribuir	para	a	promoção,	 junto	da	comunidade,	de	
boas	 práticas	 e	 métodos	 de	 intervenção	 em	 espólios	 musicais	 e	 	 respetiva	 salvaguarda	 do	
Património	Musical	Português.	
	
	
	
	

CONSERVATÓRIO	DE	MÚSICA	DO	PORTO:	O	ARQUIVO	
	

Mariana	Pinto	
(Faculdade	de	Letras	da	Universidade	do	Porto)	

	
O	 objetivo	 desta	 apresentação	 é	 demonstrar	 a	 importância	 de	 estudar	 e	 organizar	 um	

arquivo	de	música,	neste	caso	o	Conservatório	de	Música	do	Porto.	
Um	 arquivo	 deve	 ser	 compreendido	 como	 um	 sistema	 de	 informação,	 onde	 o	 conhecimento	 da	
estrutura	 orgânica	 da	 entidade	 que	 produziu	 a	 informação	 é	 fundamental	 para	 se	 compreender	
como	e	porquê	foi	produzida.	Os	arquivos	de	música	devem	ser	abordados	e	ou	estudamos	como	
fontes	de	informação	no	âmbito	da	cultura,	da	educação	e	do	conhecimento	da	instituição,	tendo	
como	finalidade	o	“(re)encontrar	documentação	que	se	julgava	perdida	ou	inexistente”.	

O	 Conservatório	 de	 Música	 do	 Porto	 surgiu	 em	 1	 de	 junho	 de	 1917,	 pela	 iniciativa	 da	
Câmara	Municipal	do	Porto.	No	dia	3	de	julho	do	mesmo	ano,	surge	a	inscrição	para	as	matrículas	
provisórias	para	 se	 verificar	 a	 viabilidade	e	o	 interesse	do	mercado	neste	empreendimento.	 Esta	
matrícula	encerra	a	9	de	novembro	com	trezentos	e	setenta	e	três	alunos	inscritos,	sendo	de	referir	
que	alguns	destes	encontravam-se	inscritos	a	mais	que	uma	disciplina.		



O	 estudo	 e	 organização	 de	 um	 arquivo	 de	 música	 possibilita	 o	 acesso	 a	 variadíssima	
informação,	como	por	exemplo:	informação	para	o	estudo	da	história	da	música	e	da	educação	em	
Portugal.		
	
	
	

FESTAS	E	CELEBRAÇÕES	NA	LISBOA	DO	SÉCULO	XVIII:	AS	PRÁTICAS	MUSICAIS	NA	IGREJA	DO	
LORETO	ATRAVÉS	DO	SEU	ARQUIVO	

	
Carla	Minelli	

(Universidade	Nova	de	Lisboa	–	FCSH	/	INET-MD)	
	

O	 fundo	musical	 da	 Igreja	 do	 Loreto	 em	 Lisboa	 faz	 parte	 do	 rico	 arquivo	 que	 remonta	 à	
fundação	 da	 igreja	 em	 1518.	 O	 fundo	 musical	 conta	 com	 um	 relevante	 número	 de	 partituras	
manuscritas	e	impressas,	que	vão	do	século	XVII	ao	século	XX	e	das	quais	foram	inventariadas	só	as	
mais	antigas,	 isto	é,	 as	que	 remontam	ao	 século	XVII	e	principalmente	ao	 século	XVIII.	 São	estas	
partituras	maioritariamente	de	cantochão,	com	missas	e	cânticos	do	oficio	em	notação	quadrada,	
destacando-se,	porém,	o	manuscrito	do	Te	Deum	do	compositor	António	Teixeira	(1734).	Entre	as	
partituras	do	século	XIX	e	XX,	ainda	não	inventariadas,	encontram-se	trechos	de	óperas,	a	Marcia	
Reale	 Italiana,	 missas	 e	 cançonetas.	 Estas	 partituras,	 analisadas	 em	 conjunto	 com	 outros	
documentos,	como	as	atas	das	reuniões	da	Giunta,	os	livros	de	contabilidade,	os	livros	de	óbitos,	os	
documentos	com	os	pagamentos	das	funções	solenes,	ajudam	a	reconstruir	as	práticas	musicais	ao	
longo	dos	 séculos.	Nesta	 comunicação	 serão	analisadas	partituras	e	alguns	documentos	a	 fim	de	
compreender,	do	ponto	de	vista	histórico-musical,	as	práticas	musicais	em	Lisboa	no	século	XVIII.	
	

	
	

A	COLECÇÃO	IVO	CRUZ	DA	BIBLIOTECA	NACIONAL	DE	PORTUGAL	
	

Maria	João	Albuquerque	
(Universidade	Nova	de	Lisboa	–	FCSH	/	INET-MD)	

	
Manuel	 Ivo	 Cruz	 (1901-1985),	 pai	 do	 compositor	 homónimo	 que	 se	 homenageia	 nestas	

jornadas,	foi	compositor,	músico	e	professor	de	música,	sucedendo	a	Viana	da	Mota	na	direcção	do	
Conservatório	Nacional,	a	quem	se	deve	a	fundação	da	Orquestra	Filarmónica	de	Lisboa	em	1937	e	
as	primeiras	audições	modernas	de	obras	de	compositores	portugueses,	como	Carlos	Seixas	e	João	
de	Sousa	Carvalho.	

Foi	no	decurso	da	sua	actividade	musical	que	reuniu	uma	importante	colecção	de	partituras,	
adquirida,	em	1971,	pela	Biblioteca	Nacional.	Esta	é	uma	colecção	muito	interessante,	reveladora	
de	 um	 coleccionismo	 esclarecido,	 que	 integra	 obras	 emblemáticas	 da	 música	 portuguesa	 e	
estrangeira	 dos	 séculos	 XVII	 a	 XX,	 num	 total	 de	 653	 partituras	 impressas	 e	 136	 partituras	
manuscritas,	entre	as	quais	se	encontram	os	autógrafos	de	João	Domingos	Bomtempo	que	foram	
descritos	por	João	Pedro	Alvarenga	no	seu	catálogo	deste	compositor.	

De	 entre	 as	 partituras	 impressas	 encontramos	 alguns	 exemplares	 únicos	 de	 impressores	
portugueses,	como	os	motetes	de	Francisco	Garro	que	foram	impressos	por	Pedro	Craesbeck	em	
1609,	ou	a	Arte	mínima	de	Manuel	Nunes	da	Silva,	impresso	por	João	Galrão	em	1685	e	mais	tarde	
por	António	Manescal	da	Costa	em	1725,	ou	ainda	a	Batalha	da	 ilha	Terceira	de	Francisco	Paula	
Santiago,	editado	por	Valentim	Ziegler	em	[183_].	Encontramos,	ainda,	partituras	raras	de	editores	



estrangeiros	como	o	Liber	Missarum	de	Duarte	Lobo	impresso	em	Antuérpia	na	Oficina	Plantiniana	
de	Baltasar	Moreti	em	1621.	

Ao	 nível	 dos	 manuscritos,	 para	 além	 das	 obras	 de	 João	 Domingos	 Bomtempo,	 há	 um	
conjunto	 muito	 rico	 de	 peças	 de	 compositores	 portugueses	 e	 de	 estrangeiros	 que	 viveram	 em	
Portugal,	 como	Francisco	António	de	Almeida,	Policarpo	 José	António	da	Silva,	 Joaquim	Casimiro	
Junior,	 João	 Rodrigues	 Cordeiro,	 Nicoló	 Jommelli,	 Manuel	 Inocêncio	 Liberato	 dos	 Santos,	 José	
Palomino,	David	Perez,	entre	outros.	

Pretende-se	 nesta	 comunicação	 fazer	 uma	 breve	 descrição	 desta	 valiosa	 colecção,	
procurando	estabelecer	pontos	de	contacto	com	a	colecção	de	Manuel	Ivo	Cruz,	filho.	
	
	
	
	
Painel	2	–	Da	música	no	Espólio	de	Manuel	Ivo	Cruz	
	
	

DA	MÚSICA	DO	VERSO	À	POESIA	SEM	CORPO.	JUNQUEIRO	NO	ESPÓLIO	DE	IVO	CRUZ	
	

Henrique	Manuel	Pereira	
(Universidade	Católica	do	Porto	/	CITAR)	

	
A	presente	comunicação	corre	em	dois	afluentes	(a	música	do	verbo	junqueiriano	e	as	obras	

musicais	 por	 ele	 suscitadas);	 tem	 por	 base	A	Música	 de	 Junqueiro	 (projeto	 da	 Escola	 das	 Artes,	
desenvolvido	 entre	 2008	 e	 2009);	 descreve	 e	 concentra	 um	 arco	 temporal	 de	 1884	 a	 2009;	 e	
encontra	a	foz	no	espólio	do	Maestro	Dr.	Manuel	Ivo	Cruz.		

O	conjunto	ali	 reunido	configura	uma	chave	hermenêutica	ou,	pelo	menos,	um	apreciável	
indício	capaz	de	sustentar	múltiplas	reflexões,	além	das	que	diretamente	se	 ligam	à	sociologia	do	
gosto	 ou	moderna	 teoria	 da	 recepção	 da	 obra	 de	 Junqueiro.	 Trata-se,	 em	 suma,	 de	 um	 diálogo	
entre	a	sonoridade	verbal	e	a	música,	essa	poesia	incorpórea	em	cuja	expressão	o	universo	se	diz.		

Não	obstante,	a	constatação	de	uma	obra	musical	nunca	referenciada	no	corpus	designado	
por	A	Música	de	Junqueiro	seria,	de	per	si,	suficiente	para	justificar	esta	partilha.	Por	outro	lado,	e	
quase	desnecessário	 será	dizê-lo,	Da	música	do	verso	à	poesia	 sem	corpo	 quer	 ser,	porventura	e	
antes	de	tudo,	uma	homenagem	de	gratidão	ao	Maestro	Dr.	Manuel	Ivo	Cruz.		
	
	

	
ELEGIA	A	EUTERPE:	MÚSICA	NO	FEMININO	NA	COLECÇÃO	MAESTRO	MANUEL	IVO	CRUZ	

	
Helena	Marinho	&	André	Vaz	Pereira	

(Universidade	de	Aveiro	/	INET-MD)	
	

Esta	 apresentação	 centra-se	 na	 documentação	 relativa	 a	 compositoras	 e	 intérpretes	
femininas	portuguesas	do	séc.	XX	presente	na	colecção	Maestro	Manuel	Ivo	Cruz.	Para	esse	efeito	
foi	 realizado	 um	 levantamento	 e	 análise	 dos	 materiais	 constantes	 desse	 acervo,	 que	 incluem	
documentos	 de	 vária	 ordem,	 como	 fontes	 musicais	 manuscritas,	 cópias	 manuscritas	 ou	
policopiadas	(por	vezes	com	anotações	acrescentadas)	de	obras	musicais,	algumas	dedicadas	a	Ivo	
Cruz	(pai)	e	Manuel	Ivo	Cruz,	bem	como	monografias	e	ensaios	musicológicos.	



	 Encontram-se	neste	acervo	musical	e	monográfico	manuscritos	e	ensaios	de	compositoras	
como	 Maria	 Augusta	 Ferreira	 Gonçalves,	 Maria	 de	 Lourdes	 Martins,	 Josephina	 Vaz	 Monteiro,	
Clotilde	Rosa,	Francine	Benoît,	Berta	Alves	de	Sousa,	entre	outras.	Destacam-se	fontes	autógrafas	
de	 obras	 como	 o	 quinteto	Evocação	 do	 soberbo	 templo	 da	 Batalha	de	 Francine	 Benoît,	 e	 várias	
fontes	 manuscritas	 de	 Maria	 Augusta	 Ferreira	 Gonçalves,	 entre	 as	 quais	 Capricho,	 evocação	 e	
elegia,	valsas,	Romance	e	mazurcas	para	piano.	No	caso	de	Berta	Alves	de	Sousa,	o	espólio	contém	
várias	 obras	 manuscritas,	 sendo	 um	 dos	 casos	 mais	 significativos	 o	 poema	 sinfónico	 Vasco	 da	
Gama.	

A	colecção	inclui	ainda	vários	ensaios	musicológicos	de	autoras	como	Laura	Wake	Marques	
ou	Maria	Antonieta	de	Lima	Cruz,	bem	como	monografias	que	fazem	referência	a	personalidades	
femininas	 da	 cultura	 musical	 portuguesa	 como	 Guilhermina	 Suggia,	 Helena	 Sá	 e	 Costa	 ou	 Nella	
Maíssa,	contando	ainda	com	alguma	crítica	musical	de	Francine	Benoît.	
	 A	 apresentação	 pretende	 assim	 elucidar	 quanto	 à	 importância	 destas	 fontes	 para	 o	
conhecimento	 do	 panorama	 musical	 português	 no	 feminino	 no	 séc.	 XX,	 propondo	 uma	
sistematização	desses	materiais	e	correlacionando-os	com	acervos	de	outras	instituições.	Pretende-
se	 assim	 estabelecer	 uma	 plataforma	 de	 partida	 para	 futuros	 estudos	 e	 edições	 no	 âmbito	 dos	
estudos	da	música	no	feminino	em	Portugal.	
	

	
	

CONCERTOS	E	DESCONCERTOS:	REVISITAR	O	CONCERTO	DE	CARLOS	SEIXAS	À	LUZ	DA	COLECÇÃO	DE	
MANUEL	IVO	CRUZ	

	
Fernando	Miguel	Jalôto	

(Universidade	Nova	de	Lisboa	–	FCSH	/	INET-MD)	
	

Ignorado	 por	 Mazza,	 Vasconcelos	 e	 Vieira,	 mas	 descoberto	 nos	 alvores	 do	 século	 XX,	 o	
'concerto	a	4	con	VV.	e	Cimbalo	obligato'	de	José	António	Carlos	de	Seixas	tornou-se	o	ex-libris	da	
música	 orquestral	 barroca	 em	 Portugal,	 e	 sem	 dúvida	 numa	 das	 obras	mais	 tocadas,	 escutadas,	
gravadas	e	conhecidas	deste	período	-	em	detrimento	de,	entre	outras,	o	Concerto	'gémeo'	em	Sol	
menor,	 já	conhecido	por	Kastner	em	1947.	Manuel	 Ivo	Cruz	(pai)	é	creditado	com	a	descoberta	e	
primeira	edição	da	obra,	e	a	colecção	de	Manuel	Ivo	Cruz	(filho)	contém,	na	sua	relevante	recolha	
seixasiana	 ainda	 vários	 itens	 relacionados	 com	 a	 interpretação	 da	 obra,	 elevada	 a	 'bandeira'	 do	
Barroco	 musical	 português.	 Estes	 materiais	 englobam	 diversas	 edições	 da	 partitura,	 incluindo	 a	
edição	original	e	respectivas	provas,	bem	como	a	edição	de	Pierre	Salzman,	mais	conhecida,	jogos	
de	 partes	 orquestrais	 e	 transcrições	 para	 outros	 instrumentos,	 e	 as	 primeiras	 biografias	 do	
compositor	 (Lima	 Cruz,	 Kastner).	 Vários	 destes	 materiais	 estão	 anotados	 e	 foram	 usados	 por	
Manuel	 Ivo	 Cruz	 (filho)	mas	 talvez,	 presumivelmente,	 também	 pelo	 pai.	 Com	 esta	 comunicação	
pretende-se	traçar	a	história	da	recepção	do	Concerto	ao	longo	dos	séculos	XX	e	XXI,	comparando	
edições	 e	 interpretações,	 com	 amplo	 recurso	 aos	 materiais	 da	 colecção	 e	 dando	 particular	
destaque	 à	 actuação	 destes	 dois	 maestros	 na	 divulgação	 do	 mesmo.	 Procura-se	 ainda	 reflectir	
sobre	algumas	questões	 interpretativas,	com	base	nas	várias	edições	e	gravações	disponíveis,	e	o	
próprio	 significado	 da	 obra	 para	 intérpretes,	 investigadores	 e	 público,	 incluindo	 uma	 visão	 na	
primeira	pessoa.	
	
	
	
	



OLHARES	ALEMÃES	SOBRE	COMPOSITORES	PORTUGUESES	DO	FINAL	DO	ANTIGO	REGIME,	NO	
ESPÓLIO	DE	MANUEL	IVO	CRUZ	

	
Inês	Thomas	de	Almeida	

(Universidade	Nova	de	Lisboa	–	FCSH	/	INET-MD)	
	

Na	 segunda	 metade	 do	 século	 XVIII	 e	 até	 ao	 início	 das	 guerras	 liberais	 no	 século	 XIX,	
Portugal	foi	visitado	por	um	número	significativo	de	viajantes	alemães,	na	sua	maioria	pertencentes	
à	classe	média	alta,	que	em	muitos	casos	deixaram	relatos	de	viagem	preciosos	para	entendermos	
não	só	a	vida	musical	portuguesa	de	então,	mas	 também	a	sua	percepção	e	 recepção	no	espaço	
alemão.	Estes	viajantes	descreviam	frequentemente	as	suas	 idas	aos	 teatros,	aos	bailes	e	saraus,	
com	um	grau	de	detalhe	variável,	que	nos	dão	pistas	para	o	entendimento	que	era	transmitido	na	
Alemanha	sobre	as	práticas	musicais	portuguesas.	Nesta	comunicação	pretende-se	cruzar	a	análise	
dos	 relatos	 alemães	 com	 as	 peças	 existentes	 no	 espólio	 de	 Manuel	 Ivo	 Cruz,	 apresentando	 e	
contextualizando	 algumas	 passagens	 relativas	 a	 Marcos	 Portugal,	 João	 Domingos	 Bomtempo	 e	
António	 Leal	Moreira,	 bem	 como	 a	 géneros	musicais	 como	 a	modinha,	 ópera,	 música	 religiosa,	
instrumental	 e	 de	 câmara,	 igualmente	 aí	 representadas.	 Estes	 trechos,	 muito	 embora	 não	
abordando	directamente	as	obras	específicas	do	espólio,	dão-nos	uma	ideia	de	como	os	respectivos	
compositores	 e	 géneros	 musicais	 deste	 período	 aí	 presentes	 eram	 vistos	 pelas	 fontes	 alemãs	 e	
transmitidos	ao	mundo	germânico.	
	
	
	
	

MOMENTO	MUSICAL	

ÁsTrio	
Joana	Moreira	(piano)	

Ana	Catarina	Lopes	Pinto	(violino	I)	
Alexandre	Ferreira	(violino	II)	

	
Darius	Milhaud	(1892-1974)	

Sonata	para	2	violinos	e	piano,	Op.15		
I	-	Animé	

	
Maurice	Moszkowsky	(1854-1925)	

Suite	para	dois	violinos	e	piano,	Op.	71	
I	-	Allegro	energico	

	
Dmitri	Shostakovich	(1906-1975)	
5	peças	para	dois	violinos	e	piano	

I	-	Prelude	
II	-	Gavotte	
III	-	Elegy	
IV	-	Waltz	
V	-	Polka	

	
	

	




