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Recentemente, ao explorar uma colecção de música manuscrita,1 na posse 

do Gabinete Coordenador de Educação Artística, foi encontrada parte impor-

tante do que aparenta ser o repertório de duas Orquestras de Baile, que actua-

vam na cidade do Funchal, na segunda metade do século XIX. O repertório 

encontrado é constituído por 26 danças, compostas ou orquestradas entre os 

anos de 1865 e1884: 16 danças são originais ou arranjos do músico Augusto 

Miguéis (1836-1900),2 devendo por isso pertencer à Orquestra de Augusto 

Miguéis, da qual há notícias em 1876 (Freitas, 2006: 78); as outras 10 são ori-

ginais ou arranjos do músico Anselmo Serrão (1846-1922),3 que tocou na 

Orquestra do Teatro Esperança (Silva, 2005: 33), sendo provável que estas músi-

cas fossem executadas pela orquestra deste teatro funchalense, onde há notí-

cias da realização de diversos bailes, em periódicos da época. 

Assim, estes dois repertórios, orquestrados por Anselmo Serrão e Augusto 

Miguéis, são o ponto de partida para a realização deste artigo, onde se pre-

tende contribuir para a reconstituição dos bailes madeirenses oitocentistas, 

numa perspectiva musical: quem foram os principais compositores deste 

género musical na Madeira? Onde se realizavam os bailes? Quais foram os 

géneros de danças mais cultivados pelos músicos na Madeira? Como se rea-

lizavam as orquestrações?  

Para realizar esta reconstituição, procurou-se reunir documentação variada, 

tendo-se observado várias partituras; depoimentos de estrangeiros que visita-

ram a Madeira; periódicos do período em estudo; biografias de músicos; e 

bibliografia de referência, que aborde as danças do século XIX.     

Em defesa deste repertório, muitas vezes considerado de nível inferior, é 

importante referir que os bailes organizados no Funchal durante o século XIX 

eram momentos de elevado requinte na sociedade funchalense, em que os pro-

tagonistas se vestiam a rigor para o evento e em que os anfitriões preparavam 

as salas de dança com elementos de luxo. Assim, na Madeira, é natural que a 

música também acompanhasse o requinte exigido pelo evento, sendo por isso 
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os bailes os eventos sociais em que provavelmente se tocava a música mais 

elegante da época, a que tinha maior número de instrumentos variados e a que 

acompanhava a moda dos principais centros europeus.  

Para tentar caracterizar o repertório encontrado, de Serrão e de Miguéis, e 

enquadrá-lo cronologicamente na história dos eventos sociais de dança, optou-

se por estruturar este artigo nas seguintes partes: 

1. Antecedentes – O segundo quartel do século XIX: onde se procura mostrar 

que os géneros de danças, encontrados no repertório de Miguéis e de Serrão, 

começaram a ser introduzidos na Madeira por compositores da geração 

anterior tais como Duarte Joaquim dos Santos e Ricardo Porfirio da Fonseca, 

tendo surgido na sequência das importantes mudanças sociais ocorridas na 

Europa na transição do século XVIII para o XIX. 

2. O repertório de Anselmo Serrão e de Augusto Miguéis – A segunda me-

tade do século XIX: onde se procura descrever o contexto para o qual foram 

compostas as danças encontradas, no repertório de Serrão e Miguéis, e carac-

terizar alguns dos seus elementos formais e estéticos.

3. A emergência das danças americanas – a primeira metade do século XX: 

onde se aborda brevemente a queda das danças de salão europeias, cultiva-

das por Serrão e Miguéis, e a emergência das danças de ascendência ameri-

cana (latina e do norte). 
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1. Antecedentes: 

o segundo quartel do século XIX

1.1. Queda do antigo regime e as novas danças populares de cariz 
nacionalista – Valsas e Polcas

Com a queda do antigo regime, em 1789, as práticas sociais como as 

danças sofreram também algumas mudanças profundas. Por exemplo, as 

novas danças do século XIX, como as valsas4 e as polcas,5 foram as primei-

ras a ser dançadas por pares individuais de forma livre, abandonando-se 

assim uma tradição de séculos, em que os vários pares dançavam em con-

junto, de forma articulada. As novas danças eram livres e afastadas das for-

malidades das suas antepassadas, sendo de origem popular – como é o caso 

da valsa – e de cariz nacionalista bem vincado. Era sabido que a “polca” era 

da Boémia, a “mazurka” provinha da Polónia, o “bolero” era original de 

Espanha, etc. (Michels, 2003: 155). 

No caso da valsa, a revolução social não ficava pelo facto de os parceiros 

não dançarem de forma articulada com outros pares. Ao contrário das danças 

do século XVIII, em que os parceiros dançavam segurando os braços um do 

outro, na valsa os pares abraçavam-se enquanto rodopiavam, numa movi-

mentação e num abraço considerados pouco decentes por parte de alguma 

sociedade europeia do início do século XIX. Como refere o historiador da 

dança, Richard Powers, professor na Universidade de Stanford, «após sécu-

los a dançar agarrados aos braços do parceiro, muita da alta sociedade não 

estava preparada para aceitar o abraço apertado da valsa» e por isso, nos pri-

meiros tempos, «a valsa foi mais discutida do que dançada» (Powers, s.d).  

A Madeira não ficou incólume a 

estas mudanças sociais do mundo 

ocidental. Por exemplo, com o adven-

to do liberalismo, surgem no Funchal 

vários clubes particulares e outras 

associações, onde entre outras activi-

dades lúdicas se realizavam também 

[ Fig. 1 ]  
Exemplo de um 
baile europeu
Autor desconhecido
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os bailes de sociedade. Alguns exemplos desses novos clubes pós-revolução 

liberal são o Clube Inglês e o Clube Funchalense. O primeiro foi fundado em 

1836 e o segundo três anos mais tarde, em 1839 (Silva, 1994: 135). 

No plano dos compositores, no 2.º quartel do século XIX, é sabido que alguns 

dos músicos que dominavam o panorama musical funchalense – Duarte Joa-

quim dos Santos (1801?-1855) e Ricardo Porfírio da Fonseca (1802-1858) – compu-

seram danças nos géneros que estavam na moda nos bailes europeus, tais como 

as informais, valsas e polcas, que coexistiam com as mais formais quadrilhas.6 

Quadro 1  Danças compostas por Duarte Joaquim dos Santos e Ricardo Fonseca

Nas composições de Porfírio da Fonseca é bem perceptível a diferença entre 

a formalidade das danças de grupos pares – quadrilhas – e a informalidade das 

danças de pares individuais como a valsa. Nas quadrilhas da sua autoria que 

conhecemos (Madeira Cotillions), cada uma das seis figuras musicais apresenta, 

no final da partitura, uma breve descrição de como deve ser dançada, de modo 

a articular o grupo de pares previstos na coreografia. Por outro lado, as três 

valsas (Souvenir de Madère) não têm qualquer indicação coreográfica. 

Tendo em consideração o domínio britânico na Madeira, durante o 

século XIX, é natural que estas novas danças, tal como outros aspectos dos 

bailes funchalenses, tivessem sido fortemente influenciados por esta 

comunidade. Alguns testemunhos da época são fortes indícios disso mesmo. 

Por exemplo, Alfred Lyall, um dos estrangeiros que visitou a Madeira, em 

1827, testemunha que num baile português, «as senhoras ocupavam uma 

sala, vestidas perfeitamente à inglesa.»; (Silva, 1994: 134) por sua vez, 

algumas décadas depois, Isabella de França descreve um baile no consu-

lado inglês, em que participavam ingleses, portugueses e personalidades 

de outras nacionalidades (França, 1969: 172). O próprio Duarte Joaquim 

dos Santos poderá ter trazido influências londrinas, visto que viveu uma 

temporada na capital britânica, onde terá possivelmente sido apresentado 

a Hummel (Vakcel, 1957: 36).

Compositor Danças Género

duarte Joaquim dos santos
(1801?-1855)

Quadrille de contradanse”
Aglaia

Quadrilha
Polca

ricardo Porfírio da Fonseca
(1802-1858)

souvenir de Madère (três danças)
Madeira cotillions (seis danças)

Valsa
Quadrilha
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Apesar da influência inglesa, há que 

salientar também a natural ascendên-

cia de Lisboa, onde os bailes eram tam-

bém habituais. Na década de 30 (séc. 

XIX), encontramos referências a bailes 

organizados em Lisboa, no Teatro São 

Carlos, onde se executavam quadri-

lhas. Outro exemplo, o compositor 

Duarte Joaquim dos Santos publicou 

várias quadrilhas em Lisboa,7 antes de se estabelecer definitivamente na Madeira. 

Curiosamente, em Lisboa, os bailes pareciam ter mais influência francesa 

do que inglesa, visto que as próprias partituras publicadas na capital da autoria 

de compositores portugueses são escritas em língua francesa. De igual modo, 

Ricardo Porfírio da Fonseca também atribuiu um título em francês à sua edi-

ção de três valsas Souvenir de Madère, o que pode indiciar alguma influência da 

cultura francesa via Lisboa.

 

1.2. Os compositores do 2.º quartel do século

1.2.1. Duarte Joaquim dos Santos (1801?-1855)8

Apesar de ser natural de Elvas, Duarte Joaquim dos Santos foi um dos músi-

cos mais activos e influentes no Funchal do 2.º Quartel do Século XIX, sendo 

inclusivamente referenciado por Platão de Vakcel (Vakcel, 1957: 36). As primei-

ras notícias que encontrámos sobre a actividade deste músico na Madeira, per-

tencem ao ano de 1827 (Carita e Melo, 1988: 16), tendo Duarte Joaquim dos 

Santos aqui residido até 1855, ano em que faleceu. No entanto, sabemos que, 

depois de 1827, o músico chegou a residir em Londres (Vieira, 1900: 273) tendo 

regressado ao Funchal provavelmente já na década de 40, visto que encontra-

mos notícias suas na Madeira já em 1844 (Sarmento, 1965: 30).  

Tendo em consideração as informações encontradas, Duarte Joaquim dos 

Santos terá sido um músico multifacetado: foi pianista; compôs em vários 

géneros musicais (danças, sinfonias, concertos, hinos e música religiosa); e foi 

ainda regente de orquestras. 

Como intérprete de piano, pouco se sabe sobre as suas qualidades técnicas, 

embora devessem ser de bom nível, visto que contactou com Hummel em Lon-

dres (Vakcel, 1957: 36) (Vieira: 1900: 273) e Bontempo escreveu-lhe uma carta de 

[ Fig. 2 ]  
Capa de Souvenir 
de Madère
centro de 

inVestigAção  

e docuMentAção  

do gceA, FunchAl
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recomendação em que elogiava os dotes do músico de Elvas, antes deste partir 

para a capital britânica (Vieira, 1900: 273). Além disso, quando César Augusto 

Cazella (auto intitulado de «violoncelista particular do rei da Sardenha») veio 

actuar ao Funchal, em Dezembro de 1850 e Janeiro de 1851, foi acompanhado ao 

piano pelo próprio Duarte Joaquim dos Santos (Carita e Melo, 1988: 42).

Como compositor, terá composto algumas danças, das quais conhecemos 

quadrilhas e uma polca composta no Funchal. Na Biblioteca Nacional, encon-

tram-se um conjunto de Quadrilhas da sua autoria, para piano a 4 mãos, publica-

das em Lisboa, pela Lithografia Armazem de Musica da Casa Real, em data des-

conhecida (título original: Quadrille de contradanses). No Funchal, em 1850, é 

sabido que o músico compôs uma “polca” intitulada Aglaia, para um baile de 

caridade da Sociedade Aglaia, realizado a 30 de Dezembro deste ano. Ainda como 

compositor, no Funchal, sabe-se que em 1827 compôs várias sinfonias e concer-

tos para clarinete e que, em 1847, compôs a música Hino ao Governador, com 

letra de Monteiro Teixeira, para um Prólogo ao drama Trinta Anos ou A Vida d’um 

Jogador, representado no Teatro Concordia (Carita e Melo, 1988: 46-47).

No âmbito da música sacra, Alberto Artur Sarmento refere num artigo 

que escreveu em 1947, que Duarte Joaquim dos Santos compôs uma nove-

na em homenagem a Santa Cecília, padroeira dos músicos, no ano de 1844 

(Sarmento, 1965: 30).  

Já no plano de regente, é ainda sabido que dirigiu em 1827 importantes 

concertos de orquestras no Teatro do Bom Gosto (construído cerca de 1820 e 

demolido no final da década de 1830) (Carita e Melo, 1988: 16), sendo possível 

deduzir – tendo em consideração que compôs várias danças de baile e que 

dirigia orquestras – que tenha regido uma orquestra nos bailes de sociedade 

organizados no Funchal, no 2.º quartel do século XIX. O músico, natural de 

Elvas, faleceu na cidade do Funchal a 24 de Maio de 1855, com 54 anos de idade 

(Silva e Meneses, 1984: 417). 

1.2.2. Ricardo Porfírio da Fonseca (1802-1858)9

O maestro e pianista Ricardo Porfírio da Fonseca foi um dos músicos madei-

renses mais distintos, no segundo e no terceiro quartéis do século XIX. Filho 

de uma destacada Figura da sociedade madeirense, o Doutor José Maria da 

Fonseca – Inspector Geral da Agricultura e das Estradas da Ilha da Madeira –, 

o músico teve sempre acesso aos círculos sociais da elite madeirense, tendo-se 

destacado como fundador e um dos membros mais activos do Club Funcha-

lense, onde se organizaram muitos dos principais bailes do Funchal.10 
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O Clube Funchalense foi fundado em 1839 e 

era um clube elitista onde se realizavam jogos, 

danças e vários outros tipos de convívios sociais. 

O acesso ao clube era bastante restrito, sendo 

apenas admitidas pessoas do alto comércio 

funchalense, não sendo mesmo permitido o 

acesso aos lojistas e outros comerciantes de 

estabelecimentos mais humildes No plano 

musical, o Clube tinha também um projecto 

que visava promover concertos de música 

vocal e instrumental. Neste projecto, salientavam-se os bailes e soirées, mar-

cados pelo luxo e esplendor, e onde participavam pessoas ilustres, nacionais 

e estrangeiras (Silva e Meneses, 1984: 281). 

Apesar do elitismo, o Clube também organizava bailes de caridade. Por 

exemplo, no Diário de Notícias de 11 de Janeiro de 1877, noticiava-se que no dia 

«17 do corrente havera no Club Funchalense um baile em beneficio do asylo de 

mendicidade e orphaos desta cidade» (Diário de Notícias, 11-1-1877).

O prestígio de Porfírio da Fonseca no seio do Clube deveria ser bastante 

elevado. O músico chegou a estar à frente da direcção do Clube durante cerca 

de um ano, sendo também provável que Porfírio da Fonseca se tenha destacado 

como pianista nos convívios sociais do clube.11 

Como compositor, é sabido que Porfírio da Fonseca compôs várias obras 

musicais, onde se destacam um Salmo para a Igreja Anglicana (onde chegou a 

ser organista) (Silva e Meneses: 1984: 417), uma Ouverture – interpretada no 

seio da Sociedade  Philarmonica (Carita e Melo, 1988: 39) – e várias danças para 

piano, tais como Souvenir de Madère : Trois Valses pour Piano par R. P. Da Fon-

seca – obra dedicada à então rainha-mãe de Inglaterra, Adélaide d’Angleterre 

– e Madeira Cotillions, conjunto de danças para piano editadas em Nova Iorque. 

[ Fig. 3 ] Ricardo Porfírio da Fonseca
 ArQuiVo XArAbAndA
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2. Os bailes na segunda metade do século XIX

2.1. Os locais de realização dos bailes
O repertório de danças aqui em destaque foi 

composto para uma situação social do século XIX 

bem definida: os bailes. Os bailes eram realiza-

dos principalmente em três locais: casas particu-

lares, clubes ou teatros. No caso das casas parti-

culares, encontram-se referências à realização de 

serões requintados nos salões familiares onde 

entre «contradances, polkas e as walses» se che-

gava às tantas da manhã. Em 1852, por exemplo 

há indícios da realização de bailes na casa da 

«ilustre família Gordon» e no teatro de D. Antó-

nio da Câmara Leme, no seu palácio (Carita e Melo, 1988: 42).

Como já foi anteriormente referido, outros dos locais habituais onde se rea-

lizavam bailes eram os clubes. Em 1877, por exemplo, o Diário de Notícias 

ainda anuncia um baile de caridade realizado no Club Funchalense, cerca de 

40 anos depois da sua fundação (Diário de Notícias, 17-1-1877).

Finalmente, o terceiro local habitual em que se realizavam os bailes eram 

os teatros. Já referimos anteriormente o caso de Lisboa, onde se realizavam 

bailes de máscaras no Teatro São Carlos. No Funchal, o Teatro Esperança 

realizava a mesma função do São Carlos. Por exemplo, no ano de 1877, encon-

tram-se várias referências a bailes no Teatro Esperança, que parecem compro-

var a grande frequência da realização dos bailes, principalmente no período 

de Carnaval. No dia 25 de Janeiro, o Diário de Notícias divulga que o primeiro 

baile da época de Carnaval se irá realizar no domingo seguinte, dia 28. Para 

incentivar a ida ao baile, o Diário publica no anúncio as três quadras seguin-

tes, que comprovam o espírito de folia dos bailes e a ligação destes ao período 

de Carnaval (Diário de Notícias, 25-1-1877):

[ Fig. 4 ] Chegada ao Baile
isAbellA de FrAnçA
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Eil-o, que nos bate á porta

O Entrudo, o maganão!

Quem ha que lhe fuja á festa?

Quem ha que lhe diga não?

Vamos, rapazes, á dansa!..

A’ deslumbrante folia!..

Entre as negruras do mundo

Gosemos esta alegria!

O baile tem bons encantos,

Faz as magoas olvidar;

Vamos rapazio á festa!..

Ao baile!.. Toca a dansar!...

Poucos dias depois, no dia 11 de Fevereiro, o Diário de Notícias divulga a 

realização de mais dois bailes de máscaras para os dias 11 e 13 desse mês. Como 

incentivo, prometem prémios para as melhores máscaras. 

No mês seguinte, os bailes continuam. No dia 7 de Março, o Diário volta a 

promover mais um baile de máscaras. Desta vez sem referência a prémios. O 

preço da entrada mantém-se: 240 reis. É interessante e merece destaque o facto 

dos anúncios fazerem sempre referência à existência de «polícia interna» nos 

bailes, o que indicia uma forte preocupação com a segurança nos mesmo.  

Os bailes oitocentistas eram momentos de convívio social e de prazer, sendo 

alguns deles de elevado requinte. Esta combinação de prazer e de requinte é bem 

descrita num artigo do Diário de Notícias de Janeiro de 1888, onde o articulista 

descreve um baile em que participou do seguinte modo (Silva, 1994:143): 

Tivemos a consolação de sahir da uniformidade da nosa vida de provincia-

nos para o reflexo dessa existencia rica de prazeres dos grandes capitaes.

A importância dos bailes fazia com que a dança fizesse muito provavel-

mente parte da educação das classes mais elevadas, que os frequentavam. 

Um indício disso mesmo é o espanto do visitante estrangeiro Alfred Lyall, 

que comenta nos seus escritos que «os madeirenses dançavam extraordina-

riamente bem» (Silva, 1994: 134).

Apesar da importância dos bailes no convívio social, provavelmente não 

havia muitas orquestras a tocar nos principais bailes funchalenses. Segundo 

Isabella de França, no período em que residiu na Madeira só havia «uma 
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[orquestra] no Funchal» não ficando «o público mais bem servido do que 

noutro monopólio qualquer» (França, 1854: 173). Assim, tendo em conside-

ração a existência de poucas orquestras nos bailes do Funchal, é provável 

que o repertório das duas orquestras que a seguir se abordam, seja bastante 

representativo da música tocada nos bailes funchalenses durante os anos 

60, 70 e 80 do século XIX.

2.2. O repertório de bailes

2.2.1. O repertório de Anselmo Serrão (1846-1922)12

Anselmo Baptista de Freitas Serrão Júnior foi um dos músicos madeirenses 

mais dinâmicos e multifacetados na segunda metade do século XIX. Foi com-

positor, organista, maestro, violinista, bandolinista e ainda tocou instrumentos 

de sopro nas bandas filarmónicas em que participou. 

Aproveitando o grande florescimento de bandas filarmónicas na Madeira, 

durante a segunda metade do século XIX, Anselmo Serrão dedicou-se também a 

este tipo de agrupamento musical. Foi regente da Filarmónica dos Artistas Funcha-

lenses entre 1887 até cerca de 1892 e esteve ligado à Filarmónica Recreio dos Lavra-

dores. Conhecem-se também algumas 

composições suas destinadas a bandas 

filarmónicas, onde se destacam o Hino 

da Filarmónica (adoptado pela Banda 

Municipal de Câmara de Lobos) e 

Último Adeus (Composição musical 

fúnebre) (Silva, 2005: 33-34).

No meio sacro, a popularidade da 

sua produção musical religiosa foi de 

tal ordem que, segundo o Prof. Rufino 

da Silva, muitas delas foram tocadas na 

Madeira durante quase um século: 

desde o início da década de 70 do século 

XIX, até aos anos 60 do século XX. 

Segundo o mesmo investigador, a obra 

mais conhecida de Anselmo Serrão, o 

moteto Domine non sum dignus, ainda é 

cantada «nos nossos dias» (2005).
[ Fig. 5 ] Anselmo Serrão
PhotogrAPhiA -Museu “Vicentes”, FunchAl
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Entre os agrupamentos religiosos a que esteve ligado destacam-se a Orques-

tra de Igreja da Filarmónica Recreio dos Lavradores – cuja direcção assumiu 

em 1917 –, o Grupo Musical do Estreito – fundado por si em 1920, para actuar 

nas festividades religiosas – e vários coros sacros (Silva, 2005: 34-35).

Apesar de ter especial predilecção pela música sacra, este músico natural de 

Câmara de Lobos também se dedicou à música profana, tendo tocado em várias 

orquestras de teatro e de salão. No domínio da música profana, fez parte da 

Orquestra do Teatro Esperança, dirigida por Francisco de Vila y Dalmau e é 

sabido que, em 1893, tocava viola na Orquestra Característica Madeirense, diri-

gida por Agostinho Martins (Silva, 2005-33).

Embora a maior parte da sua produção musical conhecida seja destinada ao 

espaço litúrgico compôs e arranjou várias danças para orquestra de salão, como 

se pode constatar no Quadro 2.  

Quadro 2  Repertório de baile de Anselmo Serrão

Como é fácil de observar, o género mais comum no repertório de Anselmo 

Serrão é a valsa. Entre as dez composições encontradas, sete são valsas divi-

dindo-se as restantes três pelos seguintes géneros: um galope, uma quadri-

lha e uma marcha. Isto parece comprovar parcialmente o testemunho de 

Isabella de França, que participou em várias bailes no Funchal, poucos anos 

Título Autor Género Ano

guilhermina A. serrão Valsa 1865

sous la Feuilleè 
gaston de lille

Arranjo de A. serrão
Valsa 1868

si vous saviez Arranjo de A. serrão Valsa 1868

Wein, Weib und gesang
J. strauss

Aranjo de A. serrão
Valsa s/d

die gräfenberger 
Jozef gung’l

Aranjo de A. serrão
Valsa 1870

Passo ordinário A. serrão Marcha13 1870

the ratie Arranjo de A. serrão Valsa 1870

l’enfer A. serrão galope14 1876

Waltz A. serrão Valsa s/d
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antes, em 1853. Segundo esta visitante, nos bailes funchalenses tocava-se 

«uma ou outra quadrilha por mera formalidade e muitas polcas, valsas, mazur-

cas, etc.» (França, 1853:173). 

Outro dado interessante, que o Quadro 2 revela, é o facto de coexistir no 

repertório obras originais de Anselmo Serrão com obras de autores estrangei-

ros, orquestradas pelo músico madeirense. Das dez obras encontradas, quatro 

são da autoria de Serrão e seis de autores estrangeiros que estavam na moda 

nos salões europeus – franceses, alemães e, porventura, ingleses tendo em con-

sideração os títulos.  

No caso das orquestrações de obras de autores estrangeiros, estas parecem 

indicar que Anselmo Serrão estava a par das modas europeias com pouco atraso 

de tempo. Por exemplo, o arranjo que o músico madeirense fez para a valsa 

Sous la Feuilleè de Gaston de Lille foi realizado em 1868, o mesmo ano em que 

a composição original terá sido criada.15

Nas peças que observámos, constatou-se ainda que os compositores/orquestra-

dores tinham à sua disposição um conjunto orquestral variado, que incluía cor-

das, sopros de madeira e sopros de metal. Por exemplo, as orquestrações de Serrão 

eram realizadas habitualmente para a seguinte constituição de orquestra:

[ Fig. 6 ] Capa de uma partitura de Anselmo Serrão 
 centro de inVestigAção e docuMentAção do gceA, FunchAl
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Quadro 3  Dispositivo orquestral

Geralmente, as orquestrações eram bastante simples, sendo a orquestra divi-

dida em três grandes grupos: (1) o violino I dominava a melodia principal, sendo 

dobrado quase integralmente pelas madeiras (clarinete e flauta), pelo cornetim e 

pelo barítono (à oitava inferior); (2) o violino II preenchia a harmonia com acom-

panhamentos simples, sendo dobrado pelas duas trompas; (3) finalmente, o con-

trabaixo realizava o suporte harmónico nos graves, realizando os baixos. Na prá-

tica, bastavam as três partes das cordas – violino I, violino II e contrabaixo – para 

tocar as danças sem grandes lacunas na música. Com este tipo de dobragens é 

natural que a escrita musical fosse pouco idiomática, prevalecendo uma escrita 

melódica bastante cantabile, muito elegante e bem proporcionada (sempre den-

tro de uma lógica de quadratura), mas sem quaisquer traços de virtuosismo.

A forma musical das danças observadas no repertório de Serrão é normal-

mente uma sequência de quatro secções bem demarcadas entre si, com cadên-

cias bastante conclusivas e posterior mudança de tonalidade, para um dos tons 

próximos. As secções são bem proporcionadas entre si, tendo normalmente o 

mesmo número de compassos (cerca de 16). Estes elementos podem ser obser-

vados em duas obras do repertório de Serrão, que foram analisadas (Quadro 4)

Quadro 4  Forma Musical em duas obras do repertório de Serrão

Instrumento da Orquestra Função

Violino 1 Melodia Principal

Violino 2 Acompanhamento harmónico

Flauta (ou outavino) Melodia Principal

clarinete Melodia Principal

cornetim Melodia Principal

trompas Acompanhamento harmónico

barítono Melodia Principal

baixo graves - baixos

Exemplos Repertório de Anselmo Serrão

l’enfer
(galope)

secção A b A c d Ponte

compassos c. 1-16 c. 17-33 c. 34-49 c. 50-65 c. 66-81 c. 82-85

tonalidade Fá M dó M Fá M sib M instável
Prepara
Fá M (d.c.)
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Cada secção é marcada por um tema musical, normalmente bastante 

cantabile, ligeiro e de espírito hedonista. Aliás, o carácter das danças do 

século XIX é normalmente bastante bem disposto, folião e espirituoso,16 

contrastando com a formalidade de algumas danças de séculos anteriores. 

Este novo espírito do salão burguês é bem ilustrado por uma das valsas 

pertencentes no repertório de Serrão, composta originalmente por Johann 

Strauss Jr., Wein, Weib und Gesang (Vinho, Mulher e Canto). A Figura 7, que 

ilustra esta dança de Strauss, demonstra bem esta estética de farra.

Este novo espírito, por vezes libertino, fez com que a questão da 

moralidade tenha estado ligada aos bailes do século XIX, inclusiva-

mente na Madeira, tendo sido uma preocupação por parte de algumas secções da 

sociedade madeirense. Por exemplo, num artigo do Diário de Notícias, do Fun-

chal, de 4 de Fevereiro de 1877, o articulista fazia questão de salientar a boa mora-

lidade de um baile, escrevendo que «o baile de mascaras de antes de hontem, não 

só foi bastante concorrido mas bem sustentado quanto a ordem e decencia».

 

2.2.2. A Orquestra de Augusto Miguéis

Augusto José Miguéis foi uma das personalidades que se terá destacado nos 

bailes madeirenses. Natural de Setúbal, Miguéis foi um dos primeiros regentes da 

Filarmónica dos Artistas Funchalenses, tendo vindo a estabelecer residência per-

manente no Funchal, acabando por aqui falecer em 20 de Dezembro de 1900.17

Apesar de sabermos pouco sobre a sua vida, encontram-se referências a Augusto 

Miguéis em três publicações. No Elucidário Madeirense, é referido como um dos 

«bons músicos» da década de 70, no 

século XIX: «Entre os bons músicos de 

há cinquenta ou sessenta anos [1870s 

aproximadamente] não podem ser 

esquecidos os violinistas Nuno Rodri-
[ Fig. 8 ] Assinatura de Augusto Miguéis
centro de inVestigAção e docuMentAção do gceA

Exemplos Repertório de Anselmo Serrão

the ratie
(Valsa)

secção A (solo 
cornetim)

A (tutti) b c d c (d.c.)

compassos c. 1-16 c. 16-32 c. 33-49 c. 50-82 c. 83-99 c. 100-116

tonalidade ré M ré M lá M sol M ré M sol M

( continuação )

[ Fig. 7 ]  
Capa da partitura  
de J. Strauss Jr., 
Wein Weib  
und Gesang  
Autor 

desconhecido
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gues e Eduardo Gomes da Silva […] e o violoncelista e contrabaixista Miguéis.» (Silva 

e Meneses, 1984: 417). Num artigo de Luís de Sousa Mello, na Revista «Islenha» N.º 

11 («E os líricos vieram…»), Augusto Miguéis é referido como um dos artistas que 

actua em concertos organizados pela Sociedade de Concertos Funchalense. Esta 

instituição, criada na década de 70 do século XIX, deu o seu primeiro concerto em 

17 de Janeiro de 1878, tendo Augusto Miguéis actuado nesta Sociedade como saxo-

fonista (Mello, 1992: 18). A terceira referência aparece num artigo mais recente de 

Manuel Pedro Freitas, onde se faz alusão a uma notícia de 1876, em que é transmi-

tida a existência da Orquestra de Augusto Miguéis (Freitas, 2006: 78).   

Na biblioteca do GCEA, encontram-se algumas das danças compostas ou or-

questradas por Augusto Miguéis, que deveriam fazer parte da referida orquestra:

Quadro 5  Repertório de baile de Augusto Miguéis

Título Autor Género Ano

edinburgh 
bannisseau
Arranjo de Miguéis

Valsa 1872

chilperic
Arranjo de Miguéis
Arranjo de A. serrão

Quadrilha 1873

sou tua Arranjo de Miguéis Valsa 1873

la Fille de Madame Angot Arranjo de Miguéis Valsa 1875

esperance! (suite de valsas)
o. Metra
Arranjo de Miguéis

Valsa 1876

catalá Arranjo de Miguéis Valsa 1877

sucet hearts Arranjo de Miguéis Valsa 1879

Au revoir
emile Waldteufel
Arranjo de Miguéis

Valsa 1879

suspiros d’ella
eduardo Picão
Arranjo de Miguéis

Valsa 1879

los hidrópatas
J. gung’l
Arranjo de Miguéis

Valsa 1880

da-lhe com a vela Augusto Miguéis Valsa 1882

hoja Volante
Fliege
Arranjo de Miguéis

Valsa 1884

Waltz do ecco Augusto Miguéis Valsa s/d

o canário Augusto Miguéis Valsa s/d

troupe Augusto Miguéis Valsa s/d

the garibalde Arranjo de Miguéis galope s/d
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Como é fácil de observar, o repertório de Augusto Miguéis é igualmente 

dominado pelo género valsa. Das 16 danças, 14 são valsas e as outras duas 

dividem-se em 1 quadrilha e 1 galope. Tal como em Serrão, coexiste no repertó-

rio de Augusto Miguéis obras da sua autoria com obras de autores estrangeiros, 

estando estes últimos em larga maioria. Apenas três danças estão identificadas 

como sendo de Miguéis. Nas restantes, aparece muitas vezes escrito na capa da 

partitura a indicação «de piano para orquestra por A J Miguéis», o que com-

prova que as orquestrações eram realizadas a partir de pautas de piano.  

O arranjo orquestral mais antigo de Miguéis é de 1872 (a valsa Edin-

burgh) e o mais recente é de Fevereiro de 1884 (a valsa Hoja Volante). As orques-

trações são realizadas para o mesmo dispositivo orquestral que as de Serrão 

(ver Quadro 3), o que demonstra haver alguma padronização nas constituições 

orquestrais dos grupos. O nível de complexidade das orquestrações é também 

muito semelhante, tendo os instrumentos, em Augusto Miguéis, as mesmas 

funções já apresentadas no Quadro 3, dedicado a Anselmo Serrão. 

No plano da forma, observaram-se duas danças de Miguéis: Catalá (valsa) 

e Chilperic (quadrilha). A quadrilha tem naturalmente uma forma diferente 

[ Fig. 9 ] Capa de uma partitura de Augusto Miguéis
 centro de inVestigAção e docuMentAção do gceA
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da valsa e por isso não pode ser comparada formalmente com as obras de 

Anselmo Serrão. Quanto à valsa Catalá, apresenta muitas semelhanças com 

as valsas observadas em Serrão, apesar de ter algumas naturais diferenças de 

pormenor. (1) As secções estão bem demarcadas entre si, mas ocorrem 

mudanças de secção sem haver a respectiva mudança de tonalidade; (2) A 

secção A quando é retomada no fim reaparece com uma variação, ou seja, no 

compasso 97, quando reaparece a secção A, esta regressa sem a melodia ori-

ginal, apesar da harmonia e as partes dos instrumentos que realizam os 

acompanhamentos serem completamente iguais.

Quadro 6  Forma Musical em duas obras do repertório de Miguéis

Tal como em Serrão, o espírito hedonista marca os temas melódicos de 

Miguéis. Inclusivamente, basta ver alguns dos títulos das valsas que com-

pôs, para facilmente comprovar que a sua estética se enquadra na mesma 

categoria da já citada obra de Strauss, Wein, Weib und Gesang. Títulos como 

Da-lhe com a vela – em que os músicos da orquestra gritavam em determina-

dos compassos «Da-lhe com a vela» – ou Suspiros d’ella reflectem bem a folia 

das suas composições.

Exemplos Repertório de Augusto Miguéis

catalá
(valsa)

secção A A tutti b c A’ c (d.c.)

compassos c. 1-16 c. 17-32 c. 32-64 c. 64-96 c. 97-115 c. 116-147

tonalidade ré M ré M ré M sol M ré M sol M

chilperic
(quadrilha

secção A b A c (d.c.)

compassos c. 1-8 c. 9-16 c. 16-25 c. 26-34

tonalidade Fá M dó M Fá M dó M
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3. A emergência das danças americanas 

a primeira metade do século XX

A melhoria de transportes e o aumento de comunicação entre o continente 

americano e a Europa revolucionou a música europeia no início do século XX. 

As danças dos salões da “velha Europa”, tais como as polcas, o scottisch, o galope 

e as quadrilhas, passam a dar lugar aos novos ritmos de dança vindos da Amé-

rica (do norte e da latina), e nas noites musicais europeias começa a ouvir-se o 

Tango, a Rumba, o One Step, o Slow Fox, o Quick Step, entre outras danças. Das 

velhas danças europeias, apenas a Valsa, nas suas diferentes variantes (inglesa, 

francesa e austríaca), parece ter conseguido sobreviver bem e competir com as 

danças do “novo mundo”(Michels, 2003 155) (Powers, s.d.).

Esta influência americana chegou também à Madeira, sendo possível encon-

trar referências a novas danças no repertório de orquestradores de música de 

baile da geração seguinte. Por exemplo, no repertório de Ângelo Álvares de 

Freitas (1869-1946), um compositor madeirense pivot nesta transição, já 

encontramos danças como o one step, o fox-tro” e até uma morna de Cabo Verde. 

A valsa continua a ser um dos géneros principais, mas convive agora na com-

panhia de outras danças. 

Esta americanização da música de dança e da música em geral continua ao 

longo da primeira metade do século XX, havendo vários indícios dessa nova 

aculturação, principalmente ao longo da década de 30. Neste período, ocorre 

um boom de orquestras jazz, no Funchal, que marcam a ruptura definitiva 

com os géneros musicais do salão oitocentistas. Assim, já na década de 20 

encontram-se os primeiros grupos com o termo jazz no nome – “Batoret’s 

Jazz Band” (Diário de Notícias, 1-5-1928). Durante a década de 30, estas refe-

rências multiplicam-se, surgindo muitas orquestras de Jazz a tocarem em 

cafés, hotéis, clubes ou no Casino Vitória: “Orquestra Jazz de Manuel Freitas” 

(1932), “Orquestra Jazz Café Ritz” (1932), “Orquestra Jazz Oceânia” (1933), 

“Orquestra Jazz Amaral” (1933), “Abreu’s Dancing Orchestra” (1933); “Jazz 

Band de Jacinto Baptista Santos” (1935), “Orquestra Jazz Senhor Silva” (1935), 

“Orquestra de Jazz da Academia Musical Instrução e Recreio” (1936), “Orques-
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tra Jazz Vanize Meireles” (1937), entre muitas outras. Estas orquestras já 

incluíam outro tipo de instrumentos,18 tais como bateria (muitas vezes desig-

nadas de “jazz”), viola (francesa), piano, bandónion e saxofones, que em 

alguns casos continuavam a coexistir com o violino, o clarinete e o trompete 

(Freitas, 2006: 93-95). Nos salões de dança, a era da hegemonia das valsas, 

polcas, quadrilhas e galopes chegava ao fim.

  

Conclusão

O repertório para orquestra de baile, de Augusto Miguéis e de Anselmo Ser-

rão, que aqui foi abordado, serviu de ponto de partida para um pequeno ensaio 

que nos permite tirar algumas conclusões – se bem que não definitivas – acerca 

do papel e forma das danças de salão na segunda metade do século XIX:

1. Tal como na restante Europa, assistiu-se na Madeira durante o século XIX, 

a uma transição das formais danças cortesãs, dançadas por grupos de pares, 

para danças de pares individuais, mais informais e populares, tais como as 

valsas – de longe o género preferido –, mas também polcas, galopes e, possivel-

mente, mazurcas.

2. Esta transição foi influenciada pela presença da comunidade inglesa na 

Madeira, tendo os bailes madeirenses muitos traços em comum com os ingle-

ses. Não ficou claro que houvesse igual influência dos bailes de Lisboa, embora 

também existam indícios de influências vindas da capital portuguesa, mais não 

fosse pela fixação de residência na Madeira do compositor continental Duarte 

Joaquim dos Santos.

3. Os bailes realizavam-se principalmente em casas particulares, clubes e 

teatros, nomeadamente no Teatro Esperança, havendo bailes que eram organi-

zados com alto requinte e que constituíam, na época, os momentos de convívio 

social profano mais importantes na Madeira.

4. A dança fazia parte da educação das classes mais altas, havendo relatos 

que indicavam que os madeirenses «dançavam extraordinariamente bem».

5. O período do Carnaval era aquele em que se realizavam mais bailes, inclu-

sivamente de máscaras, sendo o espírito informal dos novos bailes do século 

XIX muito influenciado por uma estética de folia e liberdade, que conduziu a 

preocupações com a decência e moralidade de alguns bailes.

6. Os temas melódicos das danças reflectiam o espírito de folia, sendo bas-

tante cantabile, alegres e elegantes, mas com poucos traços de virtuosismo. 
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7. As orquestras destes bailes eram normalmente constituídas por cordas – 

violino I, violino II e contrabaixo –, sopros de madeira – clarinete e flauta (ou 

outavino) – e sopros de metal – cornetim, trompas e barítono.

8. As orquestrações eram bastante simples, sendo o violino dobrado pela 

flauta, clarinete, cornetim e pelo bombardino, o que levou a que a escrita de 

cada instrumento fosse naturalmente pouco idiomática. 

9. Os principais compositores/orquestradores de danças neste período 

foram Augusto Miguéis e Anselmo Serrão, que acompanhavam com pouco 

atraso, as modas musicais europeias, fazendo parte dos seus arranjos obras de 

alguns dos principais compositores de danças da época, tais como Johann 

Strauss Jr., Gaston de Lille, Josef Gung’l ou Emile Waldteufel.

10. Estas danças caíram em desuso na primeira metade do século XX, altura 

em que os géneros de dança da América (latina e do norte), começaram a 

influenciar o aparecimento de orquestras de jazz na Madeira, que cultivavam 

os novos géneros tais como o one step, fox-trot, quick step, tango, etc.
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1 Colecção de Música Manuscrita 

de Ângelo Álvares de Freitas (1869-1946). 

Esta colecção está ainda em fase  

de catalogação, mas após uma primeira 

abordagem foi possível concluir  

que é constituída principalmente de música 

para Banda Filarmónica, Orquestras de Baile, 

Música Sacra e diversas músicas para Grupos 

de Bandolins. A Colecção abrange, 

aproximadamente, o período que vai  

de 1860 a 1940 e é constituída por 16 caixas.  

2 Informação gentilmente cedida  

pelo Dr. Manuel Pedro S. Freitas.

3 CLODE, Luiz Peter (1983).  

Registo Bio-Bibliográfico de Madeirenses séc. XIX  

e XX. Funchal: Edição da Caixa Económica  

do Funchal, p. 436.

4 «Valsa - Este nome deriva do verbo allemão 

walzen, girar. Na sua forma primitiva, a valsa 

é uma dansa campestre usada na Allemanha 

do Sul, caracterisada por um movimento 

gracioso, moderado, em compasso ternário, 

muito similhante à tyroleza. […] A valsa 

moderna, como ella se dansa freneticamente 

nos salões, é em andamento muito vivo,  

com os três tempos do compasso sempre 

accentuados por um acompanhamento  

tão uniforme que se torna monótono,  

embora os compositores mais hábeis 

procurem varial-o tornando a harmonia 

interessante e dando movimento melódico  

ao baixo» (Vieira, 1899: 519). 

5 «Polka – Dansa originaria da Bohemia,  

que se vulgarisou extraordinariamente  

na Europa desde 1840. Fo n’este anno  

que a polka appareceu pela primeira vez  

em Paris […]. A moda apoderou-se então 

d’ella furiosamente e transportou-a para  

os salões onde foi por alguns annos 

a dansa favorita. E’ em compasso 2/4. 

andamento allegretto, carácter alegre  

mas gracioso» (Vieira, 1899: 421)

6 «Quadrilha – contradansa.  

Uma das dansas mais usadas actualmente 
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de dois ou três períodos e repete-se quatro 

vezes, excepto o n.º 5, que se executa  

oito vezes. A contradansa é usada desde  

a primeira metade do século passado,  

como se deprehende de uma obra  

publicada em 1729 […]. O nome desta  

especie de dansa deriva do inglez  

country danse» (Vieira, 1899: 169).  

7 Estas quadrilhas podem ser consultadas  

na Biblioteca Nacional.

8 VIEIRA, Ernesto (1900). Diccionario 

Biographico de Músicos Portuguezes. Lisboa: 

Typographia Mattos Moreira & Pinheiro,  

p. 273 e SILVA, Padre Fernando Augusto da  

e MENESES, Carlos Azevedo (1984), Elucidário 

Madeirense. Funchal: Direcção Regional dos 

Assuntos Culturais, p. 417.  

9 VAKCEL, Platão de (1957).  

«Alguns traços de história da Música  

da Madeira» em Das Artes e da História  

da Madeira, vol. V, Nº 27, p. 37.

10 Informação gentilmente cedida  

por António Feliciano da Câmara de Brito 

Gomes Canavial em 21 de Junho de 2003..

1 Informação gentilmente cedida  

por António Feliciano da Câmara de Brito 

Gomes Canavial em 21 de Junho de 2003..

12 CLODE, Luiz Peter (1983). 

Registo Bio-Bibliográfico de Madeirenses  

séc. XIX e XX. Funchal: Edição da Caixa 

Económica do Funchal, p. 436.

13 «Marcha – Peça de musica que se executa 

durante a marcha de tropas ou o desfilar  

de um cortejo» (Vieira, 1900: 327)

14 «Galope – Dansa moderna de sala,  

em compasso binário simples,  

andamento muito vivo; dansa-se 

ordinariamente no final  

de uma quadrilha de contradansas»  

(Vieira, 1900: 264). 

15 Numa pesquisa na internet, no site  

da famosa livraria online americana,  

a Amazon (www.amazon.com),  

encontrámos uma referência  

a esta obra de Gaston de Lille,  

em que se indica a data de composição. 

16 O espírito folião está bem patente  

na já citada quadra de promoção  

de um baile no Teatro Esperança,  

em 1877 (Diário de Noticias, 25-1-1877):

Vamos, rapazes, á dansa!..

A’ deslumbrante folia!..

Entre as negruras do mundo

Gosemos esta alegria!

17 Informação gentilmente cedida  

pelo Dr. Manuel Pedro Freitas.

18 Um dado curioso, ligado à grande  

expansão do bandolim na Madeira  

neste período, é o facto de haver  

uma referência a uma  

“Orquestra Bandolinística Jazz Vieira”  

(1938) (Freitas, 2006: 93-95).
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