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Resumo. Existem vários estudos que directa ou indirectamente contêm 

referências aos músicos e à música do período de 1880 a 1926. Neste artigo 

realiza-se uma síntese desses estudos fragmentários, aos quais se juntam alguns 

dados originais recolhidos propositadamente para esta investigação. Em jeito de 

ensaio, propõe-se um modelo de análise para a música deste período centrado 

nos seguintes seis elementos: Música e Identidade; Da ópera e zarzuela para a 
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Abstract 

There are several studies that have directly or indirectly made reference to 

musicians and music of the period from 1880 to 1926. In this paper we make a 

synthesis of these studies, to which are added some original data collected 

specifically for this research. We propose a model to analyze the music of this 

period centered on the following six elements: Music and Identity; From opera and 

zarzuela to Madeira’s “Revista”; Emergency of Amateur Musical Groups of large 

proportions; Music as a factor for Women Emancipation, Music in Sacred Festivals; 

Emergency small groups of professional musicians. 

Keywords: Music and Identity; Madeira’s "Revista"; Emergency of Amateur 

Musical Groups of large proportions; Music in the Emancipation of Women; Music 

in Sacred Festivals; Emergency of small groups of professional musicians 

 

 

Este trabalho tem como principal objectivo estudar as diferentes 

situações em que a música serviu de pretexto para a sociabilidade – ou 

relações sociais – no período de 1880-1926. Neste período, o Funchal foi 

uma cidade musicalmente dinâmica, com diversos teatros, salas com 

cinema, casinos, clubes, tunas, bandas filarmónicas, orfeões, sextetos de 

músicos profissionais, revistas musicais, zarzuelas, operetas, entre muitas 

outras actividades no âmbito musical.  

Apesar desta aparente riqueza musical, não existe ainda nenhum 

estudo sintético-analítico sobre o período aqui em estudo. Existem vários 

trabalhos historiográficos de valor, que directa ou indirectamente abordam 

a música e os músicos madeirenses, mas que não procuram apresentar um 



modelo da actividade musical de forma integral, e direccionado para as 

relações sociais que se entreteciam à volta da Música.  

Tendo em consideração esta situação de conhecimento fragmentário 

e disperso por vários estudos, optou-se por seguir uma metodologia com 

duas etapas: primeiramente, realizar uma investigação no Diário de 

Notícias do Funchal, no período em análise, categorizando seguidamente os 

dados recolhidos; posteriormente, empreender uma síntese dos principais 

estudos realizados até à data, pertencentes aos principais autores que 

abordaram a música deste período.  

Em suma, fez-se uma síntese de estudos centrais para a compreensão 

deste período, onde se destacam os realizados por Manuel Pedro Freitas 

sobre os Grupos Musicais Madeirenses (Freitas, 2006); as referências 

indirectas à música no Teatro Municipal, que são possíveis de encontrar no 

estudo realizado sobre esta instituição por Luís Sousa Melo e Rui Carita 

(Carita e Melo, 1988); os dados biográficos de músicos deste período, que 

se encontram no Registo Bio-bibliográfico de Madeirenses da autoria de 

Luiz Peter Clode (Clode, 1983); e, finalmente, o estudo de João Rufino 

Silva sobre a música sacra na Madeira (Silva, 2006). À síntese destes 

estudos juntou-se então, como foi referido, um trabalho de investigação de 

recolha de dados no Diário de Notícias, com cerca de 1500 entradas sobre 

música neste período, que serviu de complemento às provas das 

categorizações realizadas.  

 O modelo proposto para este período assenta em seis principais áreas 

de acção musical: música e identidade; teatro musical – a era das zarzuelas 

e da revista madeirense; emergência de grupos musicais amadores de 

grandes dimensões; o papel da música na emancipação da mulher; música 

nas festividades sacras; emergência de pequenos grupos de músicos 

profissionais. 



 Este modelo pode ser observado no diagrama 1, que sintetiza a 

organização proposta para este período. Seguidamente, vamos aprofundar 

cada um dos elementos deste modelo em capítulos separados. 

 

Diagrama 1 - Modelo de análise proposto para o período 1880-1926 

 

 

 

1. A música no culto político e na criação de uma identidade regional 

1.1.  Identidade regional e nacional 

 

O período 1880-1926 é marcado no plano nacional por uma procura de 

criar uma identidade nacional, com a qual os portugueses se identificassem 

como algo próprio e distinto das outras nações (Ramos, 2001). No caso da 
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Madeira, encontramos várias acções no âmbito das artes, que têm 

nitidamente este propósito de criar uma identidade nacional, mas também 

algumas mais específicas, onde, mais do que uma identidade nacional, os 

autores procuraram criar uma identidade regional madeirense.  

Uma das primeiras estratégias está relacionada com o estudo das 

tradições do povo rural. Em 1880, por exemplo, encontra-se Álvaro 

Rodrigues de Azevedo a fazer as primeiras observações sobre o estudo 

folclorista regional (Pinto: 2006: 21), provavelmente procurando os traços 

distintivos do folclore português e regional.  

Outra estratégia estava relacionada com a utilização dos instrumentos 

considerados próprios da Madeira. Exemplo disso mesmo encontra-se em 

1890, ano em que há referências da actividade da Orquestra Característica 

Madeirense, dirigida por Agostinho Martins  (Carita e Melo, 1988: 82), que 

era constituída por vários instrumentos, entre os quais se destacavam 

instrumentos regionais como o Machete, vulgo Braguinha. A utilização de 

instrumentos considerados regionais numa orquestra, juntamente com a 

expressão «característica madeirense», parece não deixar dúvidas quanto ao 

objectivo de criar música com traços marcadamente regionais. 

Um exemplo mais concreto da procura de criar uma música 

marcadamente madeirense encontra-se já em pleno século XX, mais 

precisamente em 1905. Neste ano, o compositor madeirense Filipe 

Fernandes Madeira compõe uma obra musical intitulada Souvenir de 

Madere – Rapsodia de Canções Populaire3, constituída por canções 

consideradas pelo autor como típicas ou tradicionais da Madeira.  
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Ilustração 1 – Capa de Souvenir de Madere, Filipe Fernandes Madeira, Biblioteca do GCEA 

 

Esta busca de inspiração nas canções populares da Madeira é seguida 

pelo compositor Manuel Ribeiro alguns anos depois, provavelmente na 

década de 1910. Nesta altura, o então regente da Banda Militar compõe 

igualmente uma Rapsódia inspirada em alguns cantos populares da Madeira 

– Charamba, Bailinho do Porto Santo, Mourisca, etc. –, os quais orquestra 

para um dispositivo sinfónico4.  

Esta procura de regionalismos encontra-se também nas produções 

teatrais com música, nomeadamente nas revistas musicais madeirenses 

então muito na moda. Por exemplo, Dario Flores, um músico espanhol 

radicado na Madeira, cria várias revistas com inspiração em elementos 

regionais, como exemplifica bem o título de uma revista sua de 1917, 

intitulada Semilha e Alface (Carita e Melo, 1988: 89)5. 
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No entanto, seria errado pensar que os autores madeirenses apenas se 

inspiraram nas tradições madeirenses. O culto de personalidades nacionais 

foi também uma forma de criar uma identidade própria, aqui mais de cariz 

nacionalista. Por exemplo, a pianista e machetista Amélia Augusta 

D’Azevedo compôs possivelmente em 1880, uma canção sobre um poema 

de Camões intitulada Alma minha gentil (Pinto, 2008: 15). Esta nova 

preocupação pelo culto de personalidades-modelo encontramos também no 

músico madeirense Agostinho Martins, que ao fundar uma Academia de 

Amadores de Música, em 1893, atribui-lhe o nome “Marcos de Portugal” 

(Freitas 2008: 416), um dos maiores e mais prestigiados compositores 

portugueses de todos os tempos.  

 

1.2.  Música no culto político 

 

A música teve igualmente um papel importante nas situações de índole 

política. Entre as situações mais comuns destacam-se as composições 

dedicadas aos reis, as designações das filarmónicas, bem como 

acontecimentos políticos em que a música é parte integrante. 

Apenas para citar alguns exemplos, no período monárquico entre 1880 e 

1910, vários compositores dedicaram obras musicais aos reis. Nuno 

Graceliano Lino compôs uma suite de valsas dedicada à rainha D. Amélia, 

aquando a visita dos reis à Madeira em 1901, intitulada Maderoise.6 Vários 

outros compositores madeirenses dedicaram igualmente composições aos 

reis nesta visita (Nóbrega, 1901), tendo este tipo de culto da monarquia tido 

seguidores nos anos seguintes: Hymno dos Viscondes de Cacongo dedicado 
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braguinha em 1923 (Clara, 2008: 20).  
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aos reis em 1903 por F. F.; Hymno Nacional dedicado aos reis em 1904; e o 

Hymno da Ilha da Madeira, em 1905 (Clara, 2008: 26). 

As próprias filarmónicas gostavam de ter designações monárquicas, 

provavelmente por uma questão de prestígio. Apenas para citar alguns 

exemplos, conhecemos actualmente a Filarmónica D. Carlos I, em Machico 

(1896) e a Real Filarmónica Artístico Madeirense, que recebeu autorização 

para utilizar esta designação por diploma régio em 1908 (Freitas, 2008: 407 

e 501). 

Nas comemorações políticas, a música tinha também um papel 

preponderante, estando presente em acontecimentos como as 

comemorações dos aniversários dos reis, aclamação ou mesmo nas 

exéquias reais. No ano de 1908, por exemplo, encontra-se referências à 

Filarmónica Santacruzense, participando nas exéquias por morte do Rei 

D.Carlos e do Príncipe D. Luís Filipe e a comemorar aclamação e o 

aniversário de D. Manuel II (Freitas, 2006: 78). 

Os republicanos também souberam utilizar a música em seu proveito, 

nas suas actividades de propaganda. Logo em 1882, é possível encontrar 

um Hymno Republicano dedicado ao Dr. Manuel Arriaga, composto pelo 

compositor Augusto Miguéis, radicado na Madeira pelo menos desde a 

década de 1870, o qual chegou a ser impresso em Lisboa7 e, em 1911, há 

notícias de que na abertura e fecho de concertos se interpretava o Hino 

Nacional Português de A. Keil (Diário de Notícias, 15/07/1911: 2). 

Também as filarmónicas adoptaram designações republicanas, algumas 

das quais tinham conotações com esta ideologia mesmo no período 

monárquico. Por exemplo, a Filarmónica União Fraternal, que surgiu 

depois de 1881, teria conotações republicanas segundo referências da época 

(Freitas, 2006: 71). Estas designações tornaram-se mais comuns 

naturalmente depois da implantação da república em 1910. Assim, em 1911 
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aparecem a Filarmónica Republicana e a Banda Republicana Madeirense 

(Freitas, 2006: 76) (Diário de Notícias, 23/06/1911).  

A música foi igualmente utilizada em comemorações da República no 

espaço público, logo desde o início. Por exemplo, em 1911, aquando da 

proclamação da Constituição política da República, decorreu uma actuação 

da banda de música de Infantaria 27 integrada nesta comemoração (Diário 

de Notícias, 25/08/1911: 2) e, ainda em 1911, o Comissário da República, 

Alfredo Magalhães, organizou um sarau literário e musical no Teatro 

Municipal, com o propósito de fundar uma casa de caridade (Carita e Melo, 

1988: 83). 

    

2. Música e teatro: domínio das zarzuelas e emergência da Revista 

Madeirense 

 

No domínio das actividades dramáticas com música, o período 1880-

1926 ficou marcado por uma forte influência espanhola e pela emergência 

da Revista musical madeirense8. Uma prova da influência espanhola é bem 

visível no elevado número de representações de zarzuelas9 que decorreram 

no Teatro Municipal do Funchal, desde a sua inauguração em 1888. 

Inclusivamente, no dia 11 de Março de 1888, data da inauguração oficial, a 

estreia é realizada por uma companhia espanhola, contratada pelo 

negociante D. José Zamorano, e a primeira peça a ser representada no 

Teatro foi a zarzuela «Las dos Princesas» (Carita e Melo, 1988: 64).   

Ao longo de 1888 são apresentadas dezenas de zarzuelas no referido 

Teatro (Camacho, 2010), mantendo-se esta influência ao longo do período 

aqui em estudo, como se pode comprovar na seguinte tabela. 

                                                           
8  É muitas  vezes  referida  a  influência  cultural  inglesa  na Madeira, mas  neste  período  a  influência 
espanhola em termos musicais é de longe mais acentuada. 
9 Um género espanhol de teatro musical caracterizado por uma mistura de partes cantadas e diálogos 
falados (Stein e Alier). 



Ano Zarzuelas no Funchal 

Lista não exaustiva 

1890 Plácido Stichini apresenta no Teatro uma zarzuela 

1893 É representada no Teatro uma zarzuela dirigida por José Barcia e Boão Redondo 

1896 É apresentada uma zarzuela de Ramon Novarro e Tomás Caelita  

1897 É apresentada uma zarzuela pela companhia de André Abade com artistas liliputianos 

1902 Apresenta-se a Companhia de Opereta e Zarzuela espanhola de D. Pablo L. Lopez 

1912  Apresenta-se a  Companhia de Zarzuela Ópera e Opereta, do actor Ramon Santiago 

1914 Companhia de Ópera e Zarzuela, dirigida pelo maestro Ricardo Sender.  

Tabela 1 - Zarzuelas no Teatro Municipal - lista não exaustiva10 

Outra influência importante neste período foi a italiana. A ópera italiana 

era das mais influentes na época e a que tinha mais tradição na Europa, 

sendo por isso natural que algumas companhias de ópera italiana ou 

simplesmente cantores com formação no canto lírico italiano tenham 

passado pela Madeira. Foram representadas algumas óperas na íntegra no 

Funchal nesta época, mas o tipo de espectáculo mais comum terá sido a 

realização de saraus ou récitas com uma mistura de árias das óperas mais 

famosas de então. Um exemplo desse tipo de espectáculo encontra-se em 

1904, ano em que um conjunto de cantores líricos com formação italiana 

actua no Teatro Municipal: o barítono Maurício Bensaúde (Scala de 

Milão); a mezzo-soprano Paola Moretti (Phenix de Veneza); e o tenor Ivo 

Zaccari (Teatro Carlo Feliz de Genova) (Carita e Melo, 1988: 72).  

Devido às naturais ligações a Portugal continental, a influência de 

companhias teatrais portuguesas também se fez sentir no Funchal. 

Exemplos disso são as actuações da Companhia d'Ópera Cómica 

Portuguesa no Teatro, sendo de realçar que mesmo as companhias 

portuguesas vindas do continente tinham no seu repertório zarzuelas 

espanholas (Diário de Notícias, 17/7/1895: 2).11 De qualquer modo, as 

                                                           
10 Dados retirados de CARITA, Rui e MELO, Luís Francisco de Sousa (1988). 100 Anos do Teatro Municipal 
"Baltazar Dias". Funchal: Câmara Municipal. 
11 Esta companhia portuguesa apresenta, no dia 18 de Julho de 1895, uma zarzuela no Teatro Municipal 
intitulada Barberillo (Diário de Notícias, 17/7/1895: 2). 



companhias portuguesas desenvolviam também um repertório de cariz 

nacionalista, onde cabiam árias de ópera italianas misturadas com fados 

(Diário de Notícias, 30-5-1922: 1). 

A novidade de maior relevo neste período na área da música para teatro 

é sem dúvida a emergência de um repertório original de criação regional, 

embora de influência lisboeta e espanhola: a Revista. A Revista Madeirense 

foi provavelmente influenciada pela congénere de Lisboa, por acção dos 

músicos militares que vieram do continente, como por exemplo Manuel 

Ribeiro, e pela zarzuela espanhola, através da acção de músicos como 

Dário Flores, que se radicou na Madeira durante cerca de 40 anos 

(Esteireiro, 2008a: 44-45).  

Esta é uma área ainda pouco estudada, mas é possível defender que 

entre 1909 e a década de 1940 foram produzidas no Funchal dezenas de 

revistas originais, em espectáculos criativos que misturavam libretistas, 

compositores e coreógrafos regionais. Ao longo de cerca de 40 anos foi 

produzido um repertório de revistas extenso através da acção de músicos 

como Augusto Graça, os já citados Manuel Ribeiro e Dario Flores, e ainda 

o Capitão Edmundo Conceição Lomelino (este último já no período do 

Estado Novo). No domínio dos libretos, a variedade de autores é maior, 

destacando-se nomes como Alberto Artur Sarmento, Adão Nunes e mais 

tarde Teodoro Silva (também já no período do Estado Novo), entre muitos 

outros, como se pode constatar na tabela seguinte. 

 

Ano Revista e Operetas Madeirenses 

Lista não exaustiva12 

1909 A primeira revista madeirense que conhecemos surge em 1909: «No país da chuchulandia», 

original de Nunes da Silveira.  

1909  É representada a revista «Sciencia Nova», original de Sousa Brasão e Gabriel Camacho, com 

música de Augusto Graça, da banda do regimento de Infantaria n.º 27. 

                                                           
12 Dados retirados de CARITA, Rui e MELO, Luís Francisco de Sousa (1988). 100 Anos do Teatro Municipal 
"Baltazar Dias". Funchal: Câmara Municipal. 



1915 É levada à cena a revista «A Madeira por dentro», com música de Manuel Ribeiro, e textos de 

Júlio do Amaral e Elmano Vieira. 

1916 É levada à cena a revista «A Madeira na Berlinda», igualmente com música de Manuel Ribeiro 

e textos de Luís Pinheiro e Francisco Bento de Gouveia.  

1916 É apresentada a revista «Miúdos» com música de Dario Flores e texto de Pedro de Oliveira 

Castro, revista que terá tido grande impacto no Funchal. 

1917 Estreia no Teatro Municipal a opereta regional «Primeiros afectos» com texto de Alberto Artur 

Sarmento e música de Manuel Ribeiro. 

1917 É apresentada a revista «Semilha e Alface», com letra de Adão Nunes e música de Dário 

Flores.  

1922 É apresentada a revista madeirense «Água-vai» igualmente com música de Dario Flores e texto 

de Adão Nunes. 

Tabela 2 - Lista não exaustiva de revistas e operetas madeirenses 

   

3. Democratização e descentralização da música: grupos musicais 

amadores de grandes dimensões 

 

Um outro aspecto de grande relevo foi indubitavelmente a emergência 

de dezenas de grupos musicais amadores de grande dimensão, que 

ocorreram um pouco por todo a Ilha. Este foi um fenómeno extraordinário 

e que revolucionou por completo a prática musical na Madeira. A partir da 

década de 1870, com especial impacto a partir de 1880, surgiram na 

Madeira dezenas de Bandas Filarmónicas, Tunas de Cordofones, Grupos 

Corais e até Orquestras Sinfónicas, constituídas maioritariamente por 

músicos amadores. Alguns grupos teriam mesmo perto de 100 elementos, 

segundo notícias da época (Carita e Melo, 1988: 98), e em poucas décadas 

observou-se na Madeira um fenómeno de democratização musical sem 

precedentes, onde parte relevante da população passou a integrar grupos 

musicais. 

A importância desta mudança radical merece que nos dediquemos um 

pouco à tentativa de explicação das suas causas. No caso das bandas 

filarmónicas, muito influenciadas pela Banda Militar da Madeira, uma 



provável causa central terá sido o aumento da produção e a consequente 

redução dos preços dos instrumentos de sopros neste período. Já no caso 

das Tunas, a influência terá vindo do meio académico, tendo surgido 

muitas tunas na Madeira a partir da influência da Tuna Compostellana em 

Portugal no final do século XIX – principalmente a partir de 1888.13 O 

facto de haver na Madeira vários construtores de instrumentos de cordas 

habituais nas tunas – violinos, bandolins, violas, entre outros –, facilitou no 

plano económico a criação deste tipo de agrupamentos musicais.  

 

 

Ilustração 2 - Banda Filarmónica Santacruzense – uniforme de influência milita, Arquivo Xarabanda 

Outra causa central para a elevada replicação destes tipos de 

agrupamentos está relacionada com a inexistência das tecnologias que 

iriam revolucionar a música na Madeira, principalmente a partir da década 

de 1930: a telefonia e o gramofone. A partir da década de 1930, com a 

emigração e com a baixa de preços destas tecnologias, a prática musical 

amadora desce bastante na Madeira; assim, foi possível a proliferação de 

muitos grupos no período de 1880-1926 devido à inexistência de 

concorrentes musicais fortes como os citados gramofone e telefonia.  

Finalmente, o elemento de convívio masculino, onde o vinho tinha uma 

forte importância, juntamente com a facilidade de execução das partes em 
                                                           
13 Para mais  informações sobre este  fenómeno de difusão das tunas ver ESTEIREIRO, Paulo  (2010). “A 
difusão do bandolim na Madeira: origem, músicos e repertório (1889‐1950)” em Revista Xarabanda, N.º 
16. 



grupos grandes, terá contribuído igualmente para a multiplicação deste tipo 

de agrupamentos amadores. O vinho era um elemento importante nos 

ensaios de vários destes grupos e o facto de cada parte musical ser tocada 

por vários músicos fazia com que a responsabilidade individual de cada 

executante fosse menor.  

 

Diagrama 2 - Causas da emergência de grupos amadores no Funchal 

   

A grande difusão das bandas filarmónicas na Madeira neste período 

pode ser consultada na seguinte tabela que apresenta os agrupamentos 

surgidos na década de 1880. É possível observar que são fundadas bandas 

também fora do Funchal. 
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Ano Bandas Filarmónicas Madeirenses por Década (1880)14 

Lista não exaustiva 

1881 Estava a organizar-se, na vila da Ponta do Sol, uma filarmónica para o high-life pontassolense e 

uma banda para os operários 

1883 É fundada a Banda União Fraternal de Santa Cruz 

1884 A Filarmónica Recreio dos Lavradores actuou pela 1.ª vez a 18 de Fevereiro deste ano 

1886 É fundada a Orquestra Recreio e União 

1887 É provavelmente fundada a Sociedade União e Lealdade na freguesia de São Roque 

1887 É fundada a Sociedade Recreio Musical, com sede na Rua dos Ferreiros 

1887 Fundou-se a Filarmónica União Santacruzense  

1889 Foi fundada a Banda dos Bombeiros Voluntários Madeirenses 

1889  É fundada a Filarmónica da Ribeira Brava 

Tabela 3 - Lista não exaustiva de Bandas Filarmónicas fundadas na década de 1880 

  

As Bandas Filarmónicas eram inclusivamente o tipo de agrupamento 

que mais actuações realizavam ao longo do ano na Madeira, segundo as 

notícias dos periódicos. Por exemplo, ao longo do ano de 1919, há 

referências no Diário de Notícias a 148 actuações de Filarmónicas. 

 

 

Gráfico 1 - Notícias de apresentações das Bandas Filarmónicas em 1919; Total: 148 (Leão, 2010) 

                                                           
14 Dados retirados principalmente de FREITAS, Manuel Pedro S. (2008). «Grupos Musicais Madeirenses 
entre  1850  e  1974»  em  A Madeira  e  a Música:  Estudos  [c.  1508‐c.1974], Manuel Morais  (coord.). 
Funchal: Empresa Municipal “Funchal 500 Anos”, pp. 394‐505 



 

As Tunas de Cordofones são também outro tipo de agrupamento muito 

em moda neste período. As tunas começam primeiro por estar centradas 

nos violinos, mas progressivamente o bandolim vai ocupando o lugar de 

destaque nestes agrupamentos amadores, sendo muito comum na Madeira a 

designação destes grupos como tunas de bandolins ou orquestras de 

palheta, esta última designação de clara influência italiana (Orquesta de 

Plectro). 

 

Ilustração 3 - Tuna Académica do Liceu do Funchal, Arquivo Xarabanda 

 

Ao longo do período 1880-1926 são fundadas na Madeira várias tunas, 

primeiro com ligações ao meio académico e posteriormente de cariz mais 

popular. 

 

Tunas na Madeira (1889-1926) 
Lista não exaustiva 

Ano 

Tuna Compostellana (Madeira) 1889 
Tuna Académica (Liceu do Funchal) 1905 
Grupo de Amadores de Música “Passos Freitas” 1906 
As Meninas Lacerda 1912 
Grupo Reunião Musical da Mocidade (Orquestra de Bandolins da Madeira) 1913 

Grupo 6 de Janeiro de 1915 (Círculo Bandolinístico da Madeira) 1915 
Grémio Musical 10 de Junho de 1920 1920 
Septeto Dr. Passos Freitas (Versão reduzida do Grupo original) 1920 
Quarteto do Sr. Arsénio (Santa Cruz) 1920 



Grupo Musical Faialense 1923 
Tabela 4 - Tunas na Madeira, lista não exaustiva15 

 

Apesar do maior número de grupos amadores surgidos na Madeira 

serem Bandas e Tunas, outro tipo de agrupamentos também aparece 

regularmente neste período. Entre estes destacam-se os grupos corais e as 

orquestras sinfónicas. No caso dos grupos corais, apesar de haver 

referência à criação de uma escola de canto coral no Funchal em 1885 

(Silva e Meneses, 1978: 418), foi principalmente na década de 1920 que 

encontrámos grupos corais de grande dimensão na Madeira, no período 

aqui em estudo. Os três principais protagonistas deste movimento terão 

sido o cantor Júlio Câmara16, o músico-advogado Manuel dos Passos 

Freitas e o capitão Gustavo Coelho17. O primeiro dirigia em 1920 o Orfeon 

Académico que chegou a ser composto de 85 elementos (Carita e Melo, 

1988: 98); o segundo fundou e dirigiu o Orfeão Madeirense, que se 

apresentou por diversas vezes no Teatro Municipal e realizou digressões a 

Canárias (Silva e Meneses, 1978, 418); finalmente, o capitão Gustavo 

Coelho criou também um Orfeão Académico que era constituído por alunos 

do Liceu do Funchal e sobre o qual há referências de estar em actividade 

em 1925 (Freitas, 2006: 91).   

 Para terminar esta secção dedicada à sociabilidade nos grupos musicais 

amadores de grandes dimensões, uma última palavra sobre a criação de 

orquestras sinfónicas neste período. Estes grupos tinham um cariz mais 

erudito e eram constituídos pelos melhores músicos da Madeira, sendo de 

nítida influência militar. Prova desta influência é o facto das três orquestras 

sinfónicas que conhecemos deste período serem dirigidas por regentes da 

                                                           
15 Dados retirados principalmente de FREITAS, Manuel Pedro S. (2008). «Grupos Musicais Madeirenses 
entre  1850  e  1974»  em  A Madeira  e  a Música:  Estudos  [c.  1508‐c.1974], Manuel Morais  (coord.). 
Funchal: Empresa Municipal “Funchal 500 Anos”, pp. 394‐505 
16 Para mais informações sobre Júlio Câmara ver (Esteireiro, 2010). 
17 Para mais informações sobre Manuel dos Passos Freitas e Gustavo Coelho ver (Esteireiro, 2008c). 



banda militar: em 1914, há referências à Orquestra Sinfónica Funchalense, 

dirigida por José Maria Cordeiro, subchefe da Banda Regimental; em 1915, 

o chefe da banda regimental, Manuel Ribeiro, aparece a dirigir uma nova 

Orquestra Sinfónica, criada nos primeiros dias de Janeiro deste ano; e, 

finalmente, em 1917, mais uma orquestra sinfónica, agora dirigida por José 

Francisco Pinto, subchefe da Banda Regimental, que era composta por 30 

figuras, entre os quais se destacavam distintos professores de música 

(Freitas, 2006: 84-87).  

Numa época, como a actual, em que não temos uma orquestra sinfónica 

no Funchal, não deixa de ser curioso o facto de terem havido várias 

tentativas para criar uma no início do século XX. 

 

4. Emancipação da mulher através da música: artista em palco e 

possibilidade de desempenhar uma profissão na música 

 

O período de 1880-1926 foi também muito importante para a 

emancipação da mulher no Funchal, tendo a música participado neste 

processo. Um dos aspectos mais curiosos e significativos foi a emancipação 

da mulher profissionalmente através da música. Enquanto noutras áreas era 

considerado pouco apropriado a mulher da classe média assumir uma 

profissão, no caso da música a mulher começa regularmente a aparecer 

como professora, principalmente nas áreas de canto e do piano. Duas 

tabelas exemplificam bem esta mudança. Enquanto no período de 1811-

1880 não aparecem praticamente mulheres a leccionar piano – e as que 

aparecem são de classes sociais muito altas e dão aulas apenas por motivos 

não económicos –, no período de 1880-1926 aparecem regularmente 

mulheres a leccionar música como profissão remunerada, desaparecendo 

quase por completo os homens como professores de piano. 

 



 
Professores de Piano no Funchal (1811-1880) 

(os nomes de mulheres estão em relevo a amarelo) 
Nome do Professor Período de actividade 

João Fradesso Belo (?-1860) 1811-1860 
Carlos Guigou [y Poujol (1799-1851)] 1827 
João Pedro Correia (?-1840) ?-1840 
Ricardo Porfírio de Afonseca (1802-1858) 1822-1858 
António Maria Frutuoso da Silva (?-1874) 1838-1874 
Padre José Aleixo e Freitas 1840-? 
Duarte Joaquim dos Santos (1801-1855) 1844-1855 
António José Bernes (?-1880) 1850-1880 
Princesa de Waxel 1861-1869 
George Friedrich Sattler (1838-1910?) 1866-1910 
Maria Paula K. Rego 1860-?? 
José Sarmento (1842-1905) 1866-1905 
Eduardo Maria [Frutuoso da Silva] (?-1878) ?-1878 
João Inocêncio Camacho (1852-1883) 1872-1883 
Tabela 5 - Professores de Piano no Funchal (1811-1880) 

 

 
Professores de Piano no Funchal (1880-1926) 

(os nomes de mulheres estão em relevo a amarelo) 
Nome do Professor Período de actividade 

Nuno Graceliano Lino (1859-1929) 1879-1929 
Maria Capitolina C. N. Figueira (1863-1909)  1883-1909 
[Cleto] Zavala (1847-1912) 1907 
D. Angélique de Beer Lomelino 1907-1911 
Olga de Freitas 1909-? 
Cora Cunha 1909-? 
Domingo Bosch Barbará 1917 
Angelina P. Henrique de Freitas 1921-1946 
Elisa Drummond Carregal 1921-1946 
Maria Adelaide de Meneses 1921-1946 
Palmira Lomelino Pereira 1921-1946 
Tabela 6 - Professores de Piano no Funchal (1880-1926) 

 

Outro aspecto da emancipação da mulher através da música está 

relacionado com a possibilidade de lhe ser permitido realizar estudos nesta 

área fora da Madeira, por vezes mesmo no estrangeiro. Numa época em 

que não era fácil à mulher a progressão de estudos em várias áreas, no caso 

do piano encontramos algumas madeirenses a realizar estudos em França e 

até na Alemanha.  



 

Ilustração 4 - Retrato de Maria Adelaide Meneses, professora de piano, Colecção particular de Sílvio 
Fernandes 

 

Por exemplo, Amélia Augusta d'Azevedo realiza estudos em França 

onde foi premiada em 1889, com o segundo lugar e menção honrosa, com a 

obra "Paris russophile" no Concours International de Musique em 

Trocadéro, aquando da Exposição Universal de Paris (Pinto, 2008: 16) e, 

em 1895, há referência da pianista madeirense D. Deolinda Rosa e Silva a 

fazer «um brilhante exame» no Conservatório de Música de Coln. Segundo 

a mesma notícia, a aluna madeirense incluiu no exame duas obras para 

canto da sua autoria, em língua alemã (Diário de Notícias, 3/8/1895: 1). 

Além da profissão de professora, a mulher também aparece 

regularmente em actuações em espaços pouco habituais como artista e 

organizadora de eventos sociais. No Teatro Municipal, por exemplo, há 

notícias de várias actuações de mulheres que eram professoras de música 

como: a harpista D. Raquel Luiselio em 1895; as jovens pianistas 

madeirenses Olga de Freitas e Cora Cunha, que tocam no Teatro junto com 

outros artistas; e a professora de piano Angelique de Beer Lomelino que 

realiza igualmente alguns concertos no Teatro (Carita e Melo, 1988: 66, 72 

e 84).  



No campo da organização de eventos sociais, a mulher continua a ter 

neste período um papel importante, quer nos serões domésticos, quer na 

organização de concertos de beneficência. Apenas para citar dois exemplos, 

realçamos uma soirée íntima na casa da D. Helena d'Ornellas onde tocou ao 

piano a D. Leonor Ferraz e a anfitriã recitou poesia em francês (Diário de 

Notícias, 12/1/1895: 2) e, em 1911, a realização de uma soirée musical em 

que a anfitriã, Mme. Lomelino, «interpretou ao piano com encantadora 

mestria trechos de Massenet, Chopin e Beethoven» (Diário de Notícias, 

23/5/1911: 2). 

 

 

5. Música sacra em tumulto e regresso ao passado 

 

A música em contexto religioso foi muito frequente neste período. Entre 

todo o tipo de situações sociais com participação musical, as celebrações 

religiosas eram de longe aquelas mais numerosas como se pode ver no 

gráfico 2, que apresenta o número de eventos sociais com música em 1888. 

Num total de 282 notícias de 1888 referenciadas no Diário de Notícias, 122 

são celebrações religiosas e arraiais com música. Realce-se que neste valor 

não se enquadram os espectáculos das bandas ao ar livre nem os desfiles. 



 

Gráfico 2 - Eventos com música em 1888, segundo referências no Diário de Notícias (Camacho, 2010) 

 

As celebrações religiosas aqui referidas estavam normalmente 

associadas «[…] ao calendário litúrgico, destacando-se a Semana Santa, o 

“Mez de Maria” e o Natal, assim como as cerimónias dos santos populares 

e dos oragos das freguesias» (Camacho, 2010). 

Um outro aspecto interessante e central da música religiosa deste 

período está relacionado com orientações vindas do Papa Pio X. Em 1903, 

o Papa lança o Motu Proprio, que bane da Igreja a música teatral de estilo 

florido «com recitativos, fiorituras no canto e no acompanhamento […], 

melodia das óperas mais conhecidas» (Silva, 2006: 11). Tendo em 

consideração que parte significativa da música tocada nas igrejas 

madeirenses era inspirada em modelos operáticos, esta orientação papal 

significou uma profunda mudança na música religiosa da época. 

É claro que a orientação vinda de Roma não implica directamente uma 

reforma absoluta e imediata da música na Madeira. Prova disso mesmo, é o 

facto do Bispo D. António Pereira Ribeiro ter necessidade de, em 1918, 

quinze anos depois do Motu Proprio, criar por decreto uma Comissão 



Diocesana de Música Sacra, com o objectivo de promover «a escrupulosa 

observância em toda a Diocese das leis eclesiásticas acerca da música 

sacra» [Motu Proprio]. Tendo em consideração que há notícias de em 1908 

ter sido criada na Madeira uma 2.ª edição de uma colecção de melodias 

sacras, de acordo com as orientações do Motu Proprio (Silva, 2006: 10-11), 

fica claro que terá havido alguma resistência a retirar das práticas religiosas 

a música de influência teatral dos templos madeirenses.  

É curioso que a referida colecção de melodias sacras criadas para o 

culto religioso como alternativa às músicas de inspiração operática não foi 

a única solução encontrada para seguir as novas normas de Roma. Um 

pouco por todas as dioceses portuguesas tentou-se retomar a prática do 

canto gregoriano. Tentava-se passar de obras polifónicas com alguma 

majestosidade para obras a uma única voz e de menor impacto e 

grandiosidade.  

De qualquer modo, ao longo deste período encontram-se várias 

referências à tentativa de impor o canto gregoriano. Em 1909, na Quinzena 

Religiosa da Ilha da Madeira de 15 de Outubro, é noticiado que «todos os 

alunos do Seminário têm aula diária de Cantochão ou de Música»; entre 

1912 e 1915, há igualmente notícias de um padre beneditino realizar um 

Curso de Canto Gregoriano no Funchal; e, finalmente, em 1915, no 

Boletim Eclesiástico da Madeira, de 1 de Março, é realizado um artigo 

onde são apresentados os princípios elementares do Canto Gregoriano e 

Música Sacra (Silva, 2006: 24). 

 

6. O nascimento de um mercado musical e de pequenos grupos de músicos 

profissionais 

 

Uma última mudança ocorrida no período de 1880-1926 é de extrema 

importância e está relacionada com o desenvolvimento de um mercado 



musical para os músicos. Enquanto no período de 1820-1880 não 

encontrámos até à data espaços públicos a contratarem músicos para 

actuarem regularmente, no período aqui em estudo são criados cafés, 

teatros, cinemas, casinos, hotéis e outros organismos que necessitam de 

músicos para entretenimento de madeirenses e de turistas. Passamos de 

uma situação em que os músicos eram solicitados maioritariamente para 

dinamizar bailes esporádicos em clubes ou para actuações fortuitas nos 

teatros, para uma situação em que existem vários espaços em simultâneo a 

necessitar de actividades musicais, por vezes diárias. Esta mudança aliada à 

necessidade de regentes para os vários grupos musicais de amadores 

surgidos – bandas, tunas e orfeões –, bem como ao aumento de solicitações 

de professores de música, alterou profundamente a situação em redor dos 

músicos, criando mais oportunidades de profissionalização da classe. 

 

Ano 

(em que encontrámos grupo 

musical a actuar) 

Espaço Público com Grupo Musical a actuar 

(Lista não exaustiva) 

1895 Café "Aguia D'Ouro"  

1905 Quinta Santana 

1906 Monte Stranger Club 

1907 Club dos Estrangeiros  

1909 Casino da Quinta Pavão 

1909 Hotel Belo-Monte 

1911 Salão Ideal 

1911 Salão Central Cinematographo Gaumont 

1911 Pavilhão Paris 

1916 Ateneu Comercial  

1919 Casino "Vitoria" 

1919 Teatro Circo  

1920 Novo Club Restauração 

1922 Hotel Savoy 

Tabela 7 - Espaços públicos com Grupos Musicais a actuar18 

 
                                                           
18 Dados retirados principalmente do Diário de Notícias da Madeira. 



Este novo contexto comercial trouxe grandes alterações ao tipo de 

agrupamentos musicais existentes. Em poucos anos, surgem vários grupos 

profissionais de pequena dimensão, normalmente designados de sextetos, 

quintetos ou quartetos. Enquanto os grupos musicais de amadores eram 

constituídos por dezenas de elementos, os grupos profissionais eram 

naturalmente bem mais reduzidos por questões de ordem financeira. Assim, 

e principalmente a partir da década de 1890, acentuando-se a partir do 

início do século XX, são criados muitos grupos de músicos profissionais 

para actuar nos espaços referidos na Tabela 7.  

Este é um fenómeno pioneiro na Madeira de proliferação de grupos 

profissionais que se viria a acentuar ainda mais a partir das décadas de 

1940, principalmente devido ao elevado aumento dos hotéis e da oferta 

turística madeirense, que fez aumentar bastante o número de grupos 

musicais (Sardinha e Camacho, 2006). Assim, assistimos neste período 

1880-1926 a uma primeira fase de profissionalização da classe dos músicos 

como está bem evidente na lista apresentada na Tabela 8.  

 

Ano Grupos de Músicos Profissionais (1880-1926) 

Lista não exaustiva 

1897 Sexteto de Evaristo Guedes 

1900 Sexteto dos Srs. Nunos  

1905 Sexteto Espanhol da Quinta Santana 

1906 Sexteto Agostinho Martins 

1906 Sexteto António de Aguiar 

1909 Sexteto Espanhol da Quinta Pavão 

1909 Sexteto de Nuno Graciliano Lino (mais tarde Quarteto)  

1909 O Sexteto Nascimento (mais tarde Quarteto e Quinteto)  

1909 Orquestra Belo-Monte 

1911 Quarteto João de Deus 

1916 Sexteto Joaquim Casimiro 

1919 Sexteto Cesar Magliano 

1920 Sexteto Passos Freitas 

1920 Quarteto Acacio Santos  



1922 Quarteto do Hotel Savoy 

Tabela 8 - Lista de grupos musicais profissionais (1880-1926) 

 

Considerações finais 

 

A música teve um papel imprescindível no período de 1880-1926 na 

sociabilidade madeirense. Viveu-se neste período várias mudanças de 

fundo na música, relativamente ao período antes de 1880, salientando-se 

resumidamente as seguintes: 

1. Passou-se de uma situação em que há pouca preocupação com obras 

e grupos de cariz regional para uma fase em que surgem os 

primeiros trabalhos musicais inspirados em cantos populares. 

2. No domínio do teatro, aos espectáculos teatrais com música 

centrados em comédias e árias de ópera, que haviam dominado o 

período de 1820-1880, acrescentam-se agora zarzuelas de forte 

influência espanhola e Revistas Madeirenses, iniciando-se pela 

primeira vez uma fase de produção de teatro musical completamente 

original produzida por autores a residir na Madeira. 

3. Como talvez em nenhum outro período da história da Madeira, 

assistiu-se nesta época a um gigantesco incremento da prática 

musical de cariz amadora que foi generalizada a uma maior camada 

da população inclusivamente fora do Funchal. Multiplicam-se 

bandas filarmónicas, tunas de cordofones, alguns coros e até 

orquestras sinfónicas, numa era de ouro em que proliferaram 

amadores de música na Madeira. 

4. A mulher começa a assumir um outro papel social através da 

música, sendo-lhe permitido assumir a profissão remunerada de 

professora de canto ou de piano, algo inédito que denota uma 

emancipação da mulher através da arte musical.  



5. Na música sacra assiste-se igualmente a uma reforma profunda que 

bane a música de inspiração teatral dos templos religiosos, 

assistindo-se a um curioso regresso ao canto gregoriano nos cultos 

religiosos. A música, principalmente através das bandas, assume um 

papel central na religiosidade popular, ocorrendo anualmente mais 

de uma centena de celebrações religiosas com participação musical. 

6. As crescentes exigências turísticas fazem aumentar o número de 

espaços públicos com música e, consequentemente, assiste-se a uma 

proliferação de pequenos agrupamentos de músicos profissionais 

para actuar nestes espaços. Inicia-se assim uma nova fase da 

profissionalização da classe dos músicos, possível devido ao 

crescimento de um mercado musical privado. 

 

Termino referindo que este artigo de cariz sintético-analítico denota 

que, apesar dos vários estudos já realizados que abordam este período, 

ainda há várias investigações relevantes a fazer e que seria importante 

aprofundar em futuros estudos. De uma forma resumida, creio que seria 

prioritário estudar as seguintes três linhas de investigação: a) a análise do 

papel da Revista Madeirense, onde muitas questões ainda se colocam sem 

resposta, sendo pertinente procurar saber a origem deste género na região 

bem como realizar uma análise estilística que permita caracterizar este 

género musical, preferencialmente comparando-a com a revista lisboeta e 

com a zarzuela espanhola; b) caracterização das primeiras obras inspiradas 

em cantos populares madeirenses. Seria interessante fazer um levantamento 

exaustivo das obras compostas sobre temas regionais madeirenses desde o 

final do século XIX até meados do século XX e procurar compreender 

como foram seleccionados os cantos populares, bem como o tipo de 

tratamento musical que receberam; c) estudo dos repertórios executados 

pelos primeiros grupos de músicos profissionais da Madeira vocacionados 



para o turismo. Já está realizado o estudo do repertório executado nos 

bailes do Funchal na segunda metade do século XIX (Esteireiro, 2008b) e 

seria agora importante observar e analisar o repertório tocado nos cinemas, 

clubes, cafés, hotéis e casinos na primeira metade do século XX. 

 

 

Referências Bibliográficas 

CAMACHO, Liliana (2010). Espaços de Divertimento no Funchal em 1888, inédito. 

CARITA, Rui e MELO, Luís Francisco de Sousa (1988). 100 Anos do Teatro Municipal 

"Baltazar Dias". Funchal: Câmara Municipal. 

CLARA, Isabel Santa (2008). «Olhar a Música. Uma Perspectiva sobre a Iconografia 

Musical na Madeira» em Manuel Morais (Coord.), A Madeira e a Música: Estudos (c. 

1508-c.1974). Funchal: Empresa Municipal "Funchal 500 Anos". 

CLODE, Luiz Peter (1983). Registo Bio-Bibliográfico de Madeirenses, sécs. XIX e XX. 

Funchal: Caixa Económica do Funchal. 

Diário de Notícias. Funchal: [s. n.], 1876- . 

ESTEIREIRO, Paulo (coord.) (2008a). 50 Histórias de Músicos na Madeira. Funchal: 

Associação de Amigos do GCEA. 

ESTEIREIRO, Paulo (2008b). “O repertório dos bailes funchalenses na 2.ª metade do 

século XIX: As composições e orquestrações de Anselmo Serrão e Augusto Miguéis” 

publicado no livro A Madeira e a Música, Manuel Morais (coord.). Funchal: 500 Anos. 

ESTEIREIRO, Paulo (2008c) (coord.).  A Música para Piano na Madeira = The Music 

for Piano in Madeira, CD-Rom+Áudio. Funchal: Direcção Regional dos Assuntos 

Culturais e pelo Gabinete Coordenador de Educação Artística. 

ESTEIREIRO, Paulo (2010). “A difusão do bandolim na Madeira: origem, músicos e 

repertório (1889-1950) ” em Revista Xarabanda, N.º 18. Funchal: Associação Musical e 

Cultural Xarabanda. 

FREITAS, Manuel Pedro S. (2006). "Notas [Musicais] Soltas" em Girão. Câmara de 

Lobos: Câmara Municipal. Vol. II, N.º 3 (2.º semestre de 2006), pp. 73-116. 

FREITAS, Manuel Pedro S. (2008). «Grupos Musicais Madeirenses entre 1850 e 1974» 

em A Madeira e a Música: Estudos [c. 1508-c.1974], Manuel Morais (coord.). Funchal: 

Empresa Municipal “Funchal 500 Anos”, pp. 394-505. 



JARDIM, Alberto Figueira (1968). «O Piano» em Das Artes e da História da Madeira, 

ANO XVIII, VOL. VIII, N.º 38. Funchal: Sociedade de Concertos da Madeira, pp.7-9. 

LEÃO, Teresa (2010). A Música na Madeira em 1919, inédito. 

MELLO, Luís de Sousa (1992). "E os líricos vieram…" em Islenha. Funchal: Secretaria 

Regional do Turismo e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, N.º 11 (Jul.-

Dez. 1992), pp. 16-20. 

MORAIS, Manuel (coord.) (2008). A Madeira e a Música: Estudos [c. 1508-c.1974]. 

Funchal: Empresa Municipal “Funchal 500 Anos”. 

NASCIMENTO, João Cabral do (Coord.) (1951). ARQUIVO Histórico DA 

MADEIRA, Vol. 9.º, N.º 1. Funchal: Câmara Municipal 

NÓBREGA, Cyriaco de Brito (1901).  A Visita de Suas Majestades os Reis de Portugal 

ao archipelago madeirense : narração das festas. Funchal: Typ. “Esperança”.PINTO, 

Rui Magno (2006)."Fenónemos de Interacção entre Turismo e Folclore no Arquipélago 

da Madeira" em Revista Xarabanda, Nº 16.  

PINTO, Rui Magno (2007). Subsídios para a história da música na Madeira, inédito. 

PINTO, Rui Magno (2008). “Amélia Augusta D’Azevedo» em 50 Histórias de Músicos 

na Madeira, Paulo Esteireiro (Coord.). Funchal: Associação de Amigos do GCEA. 

RAMOS, Rui (2001). A Segunda Fundação (1890-1926), em JOSÉ MATTOSO (dir.), 

História de Portugal (vol. 6), Lisboa: Editorial Estampa.  

SARDINHA, Vítor e CAMACHO, Rui, (2006). Noites da Madeira. Funchal: Diário de 

Notícias da Madeira. 

SILVA, João Arnaldo da Silva (2006). “Um Século de Música Religiosa na Madeira” 

em Revista Islenha ( N.º 39). Funchal: Direcção Regional dos Assuntos Culturais. 

SILVA, Padre Fernando Augusto da e MENESES, Carlos Azevedo (1978), Elucidário 

Madeirense, 3 vols. Funchal: Secretaria Regional de educação e Cultura. 

STEINE, Louise K. e ALIER, Roger. "Zarzuela." em Grove Music Online. Oxford 

Music Online, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40742 (accessed 

October 31, 2010). 

VIEIRA, Alberto (Coord.) (2001). História da Madeira. Funchal: Secretaria Regional 

de Educação.  

 


