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O Piano no Funchal ao longo do século XIX:
comércio, repertório e ensino feminino

Paulo Esteireiro

A revolução industrial veio permitir um aumento exponencial na produção de pianos e, consequentemente, uma redução significativa do 

preço deste instrumento (Loesser, 1990: 234). Assim, enquanto no início do século XIX, o piano ainda era considerado uma novidade na maior 

parte dos países europeus, em 1847 a situação já era bem distinta, sendo os números de produção de pianos em Inglaterra nesta data bastante 

esclarecedores: no total, existiam 300 firmas de construção de pianos, as quais calcula-se que construiriam cerca de 20.000 pianos por ano 

(Rothstein, 1990: VIII).

 Na segunda metade do século XIX, a produção de pianos ainda iria aumentar bastante, calculando-se que o auge desta indústria tenha 

ocorrido entre 1870 e 1920, antes da difusão de gramofones e da rádio. Por exemplo, em 1870, estima-se que as quatro nações mais importantes 

desta indústria – Inglaterra, EUA, França e Alemanha – construíam perto de 85000 pianos por ano, número que continuou a crescer até atingir o 

valor máximo de 600000 unidades por ano em 1920 (Parakilas, 2002: 224).

Ao contrário de Lisboa, onde a emergência do piano foi acompanhada do surgimento de alguns construtores (Cymbron, 1992: 149)[1] na 

Madeira, não se conhece a existência de qualquer fabricante de pianos no século XIX, sendo a importação a única solução para a compra deste 

instrumento. Assim, tal como nos restantes países do sul da Europa, menos industrializados, onde a classe média tinha de importar os seus 

instrumentos da Alemanha, França e Inglaterra (Loesser, 1990: 591), o mesmo aconteceu no Funchal, cidade que importou pianos de todos os 

países acima referenciados. 

 A primeira referência que se conhece de venda de um piano na Madeira surge no ano de 1821. Trata-se de um anúncio colocado no 

primeiro periódico madeirense – O Patriota Funchalense – e refere que se encontra à venda no Recolhimento do Bom Jesus «um piano novo com 

oitava menor» (O Patriota Funchalense, 1821: 8). Há mais notícias isoladas de vendas de piano no Funchal, na década de 1820, indiciando este 

facto que nos primeiros tempos as vendas de piano eram naturalmente ainda um pouco ocasionais.

Ao longo do século XIX e primeiro quartel do século XX, encontram-se vários anúncios de vendas de pianos na comunicação social madeirense, 

embora apenas uma parte pouco significativa indique o nome do construtor ou o país de fabrico. Nos anúncios que indicam a nacionalidade do 

construtor, a influência inglesa é indiscutivelmente a principal nas primeiras décadas do século XIX – encontram-se referências marcas como a 

Broadwood & Sons, Thomas D’Almaine & C.ª, a Collard & Collard, entre outras –, mas a partir do final do século XIX, as marcas alemãs começam 

a ter preponderância nos anúncios de vendas de pianos. Os pianos de fabrico francês também aparecem esporadicamente, mas em menor 

importância que os ingleses e alemães.

[1] Luísa Cymbron destaca dois construtores de piano: em 1817, o francês Bartolomeu Thibeau estabelece-se em Lisboa; em 1836, é a vez do fabricante de pianos bolonhês Luís Joaquim 

Lambertini (1790-1864) (Cymbron, 1992: 149).
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Anúncios de Vendas de Pianos no Funchal com Indicação da Nacionalidade do Construtor
Lista não Exaustiva

Marcas Anunciadas em Periódicos Madeirenses País de Construção Fonte

Sem indicação de marca: «[pianos] feitos por um dos melhores 
fabricantes de Inglaterra»

Inglaterra (A Chronica, 27-10-1838: 4)

Thomas D'Almaine & C.ª Inglaterra (O Defensor, 22/10/1842: 1)

Broadwood Inglaterra (O Defensor, 18/05/1844: 1)

Collard [& Collard] Inglaterra (Correio da Madeira, 30/03/1850: 3)

Sem indicação de marca: «Dois Pianos de construcção ingleza» Inglaterra (A Ordem, 23-04-1857: 4)

Sem indicação de marca: «Um piano inglez quasi novo» Inglaterra (Diário de Notícias, 14/4/1877: 3)

[Ernst] Kaps Alemanha (Diário de Notícias, 3/1/1883: 4)

Sem indicação de marca: «piano de um dos melhores fabricantes 
allemãs»

Alemanha (Diário de Notícias, 03/11/1893: 2)            

Sem indicação de marca: «piano inglez de cauda muito curta» Inglaterra (Diário de Notícias, 8/3/1895: 3)

Chappell Inglaterra (Diário de Notícias, 27/7/1895: 1)

Sem indicação de marca: «piano vindo da Alemanha» Alemanha (Diário de Notícias, 14/9/1895: 1)

Sem indicação de marca: «piano alemão quase novo» Alemanha (Diário de Notícias, 15/12/1895: 1)

Boisselot França (Diário de Notícias, 29/12/1895: 3)

Sem indicação de marca: «Um piano francez novo» França (Diário de Notícias, 30/04/1897: 1)

Pleyel França (Diário de Notícias, 04/12/1897: 1)

Sem indicação de marca: «pianos das mais acreditadas fábricas 
alemães»

Alemanha (Diário de Notícias, 17/04/1903: 2)

Sem indicação de marca: «pianos vindos da fábrica de Berlim» Alemanha (Diário de Notícias, 08/06/1903: 1)

H. Lubitz Alemanha (Diário de Notícias, 17/07/1910: 1

Sem indicação de marca: «um bom piano inglez» Inglaterra (Diário de Notíciasi, 16/11/1910: 1)

Rönisch, Pleyel, Blüthner e Ritter Alemanha e França (Diário de Notícias, 08/04/1911: 2)
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��������� Inglaterra (Diário de Notícias, 11/04/1911: 2)

Brindsmead Inglaterra (Diário de Notícias, 01/06/1911: 2)

Sem indicação de marca: «um bom piano Inglez» Inglaterra (Diário de Notícias, 15/07/1911: 2)

Depósito de pianos Alemães e Francezes Alemanha e França (Diário de Notíciasi, 03/01/1912: 2)

H. Kohl Alemanha (Diário de Notícias, 21/01/1912: 1)
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Marcas Anunciadas em Periódicos Madeirenses País de Construção Fonte

Robert Westphal Alemanha (Diário de Notícias, 23/05/1914: 2)

Sem indicação de marca: «Piano - Vende-se um dos melhores 
fabricantes alemães»

Alemanha (Diário de Notícias, 18/02/1917: 2)

F. L. Neuman Alemanha (Diário de Notícias, 12/12/1919: 3)

Zimmerman e Roenish Alemanha (Diário de Notícias, 21/02/1932: 2)

Sem indicação de marca: «piano de gabinete alemão» Alemanha (Diário de Notícias, 13/02/1920: 3)

F.L. Riedell Alemanha (Diário de Notícias, 12/04/1932: 2)   

Hermann Alemanha (Re-nhau-nhau: 21/03/1933: 2)

No início do século XX, os pianos eram ainda responsáveis por um mercado forte sendo possível encontrar estes instrumentos em pelo menos 

nove Armazéns de Vendas de Piano, segundo uma contagem realizada pelo Visconde do Porto da Cruz, no seu livro Aspectos Agrícolas e Industriais 

da Madeira (Porto da Cruz, 1930: 83). Estes Armazéns além de pianos deveriam também vender partituras e outros tipos de instrumentos, como 

encontramos num anúncio de 1908 do Armazém Bazar do Povo, onde também facilitavam a compra de pianos a prestações ou ainda permitiam 

o regime de aluguer deste instrumento (Sarmento, 1908: [IV]).

REPERTÓRIO MUSICAL

No plano doméstico, as famílias reuniam-se à noite em redor do piano, para ouvir peças instrumentais ou músicas para canto e, por vezes, estes 

entretenimentos privados eram alargados a convidados, organizando as famílias saraus musicais em que convidavam amigos para participarem. 

Este tipo de entretenimentos musicais domésticos era de tal modo popular que, segundo o musicólogo Leon Plantinga, a música mais ouvida 

pelos europeus no século XIX era indubitavelmente a música amadora tocada em casa à volta do piano (Plantinga, 2004: 4).

Este novo tipo de sociabilidade urbana, de convívios musicais em salões privados, começa a surgir em Portugal pelo menos desde a segunda 

metade do século XVIII, como uma moda importada de França. A emergência de um grande repertório de modinhas neste período, por exemplo, 

é resultado desta nova sociabilidade, em que cabia principalmente à mulher a função do entretenimento doméstico através do canto, do piano e 

de instrumentos de corda de mão ou dedilhada (Morais, 2000: 81-82). 
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O enorme sucesso do piano na vida quotidiana levou à necessidade de novos repertórios musicais para este instrumento. Assim, ao longo 

do século XIX foi sendo criado um repertório musical para piano extremamente abrangente, de modo a responder às exigências do mercado de 

obras musicais originais. No final do século XIX, este repertório vastíssimo já ia de Bach a Brahms, tendo o piano inspirado todos os principais 

compositores e intérpretes do período, dominando a sua literatura musical os divertimentos dos salões (Winter, 1988: 133).

Na Madeira, os relatos da segunda metade do século XIX, principalmente as descrições dos saraus de beneficência, comprovam a grande 

variedade de obras musicais e de compositores que eram tocados ao piano. Num único concerto, por exemplo, poderiam ser tocadas no mesmo 

programa obras barrocas de Haendel e de Bach, juntamente com árias de ópera e canções tradicionais acompanhadas de piano, até danças 

estilizadas de Chopin e transcrições de ópera a oito e seis mãos (A Gazeta da Madeira, 22-03-1866: 1-2).

Entre as muitas partituras manuscritas do século XIX que chegaram até aos nossos dias, pertença de personalidades madeirenses, é possível 

observar a existência desta diversidade de géneros musicais, sendo possível encontrar transcrições de óperas, peças características, danças, 

obras de grandes compositores clássicos e árias de ópera (Esteireiro, 2010). Os próprios anúncios nos jornais das lojas que vendiam partituras no 

Funchal confirmam esta diversidade de repertório:

Musica - Na Loja de José Alberto Spinola, na Rua dos Ferreiros N.º 10 B - há para vender um grande 
sortimento de Musica moderna, e dos melhores Auctores, por preços muito moderados; contendo Fantasias, 
Variações e Capricios para Piano a 2 e 4 mãos; Quadrilhas, Valsas, Redowas, Polkas e Mazurkas para Piano 
ou Orchestra; Arias, Duettos e Romances para Cantoria; Principios de Musica, Solfejos, Manuel General de 
Musique, no qual se dá conhecimento das escolhas das escallas e extensão de todos os instrumentos de 
Musica. Recebem-se encommendas de Musica Cordas, e Instrumentos; assim como de quaesquer objectos 
lithografados (O Progressista 15-01-1853: 3).

O PIANO NO ENSINO FEMININO

Sendo o piano um instrumento de alguma complexidade de execução para ser aprendido de forma exclusivamente autodidacta, um dos 

factores preponderantes para o estabelecimento do piano e da difusão da sua prática por um elevado número de pessoas é a existência de 

professores, para orientar a aprendizagem deste instrumento musical. Assim, ao longo do século XIX, um dos efeitos da introdução do piano na 

Madeira foi o surgimento de uma nova profissão, a de professor de piano.

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 



Piano | Página  87

como professora, principalmente nas áreas de canto e do piano. Duas tabelas exemplificam bem esta mudança. Enquanto no período de 1811-

1880 aparecem poucas mulheres a leccionar piano – e algumas das que aparecem são de classes sociais muito altas e dão aulas apenas por 

motivos não económicos –, no período de 1880-1926 inverte-se a esta tendência. Aparecem regularmente mulheres a leccionar música como 

profissão remunerada, desaparecendo quase por completo os homens como professores de piano.

Papel feminino
Professores de Piano no Funchal (1811-1880)
(os nomes de mulheres estão em relevo a negrito)

Nome do Professor Período de actividade

João Fradesso Belo (?-1860) 1811-1860

Carlos Guigou [y Poujol (1799-1851)] 1827

João Pedro Correia (?-1840) ?-1840

��	
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����!"#��$�% 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

*
����+<�����*�=����>���$"#@% 1852-?

Luis Rakemann 1856-?

Maria Augusta de Souza 1857-?

Princesa de Waxel 1861-1869

Felisberta Amelia Costa 1857-?

Eduardo Maria Fructuoso da Silva 1857-1878

Maria Augusta de Freitas 1866-?

George Friedrich Sattler (1838-1910?) 1866-1910

Maria Paula K. Rego 1860-??

José Sarmento (1842-1905) 1866-1905

João Inocêncio Camacho (1852-1883) 1872-1883

Christina Santos d'Oliveira 1879-?

Francisco Vila y Dalmau 1879-1900
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Papel feminino
Professores de Piano no Funchal (1880-1926)
(os nomes de mulheres estão em relevo a negrito)

Nome do Professor Período de actividade

Nuno Graceliano Lino (1859-1929) 1879-1929

Maria Capitolina C. N. Figueira (1863-1909) 1883-1909

Leonor Esther Ferraz 1891-?

Alfredo Saturnino Lino 1893-??

Amadeo Taborda 1903-?

[Cleto] Zavala (1847-1912) 1907

Angélique de Beer Lomelino 1907-1911

Olga de Freitas 1909-?

Cora Cunha 1909-?

Alfredo A. Graça 1910-?

Elisa Drummond Carregal 1910-1946

Rosa Gyte 1916-?

Suzane Deriaz 1916-?

Graça Rego 1916-?

Domingo Bosch Barbará 1917

Palmira Lomelino Pereira 1917-1946

Floripes Gomes 1918-?

Amalia Colares Mendes Rocha de Gouveia 1919-?

Angelina P. Henrique de Freitas 1919-1946

Maria Adelaide de Meneses 1921-1946

��������	
�������	��� 1922-1972

Gustavo Coelho 1922-?

Este é um fenómeno que ocorre no espaço europeu e está relacionado com a generalização do piano na educação feminina no século XIX. 

Um dos principais motivos para a integração do piano na educação das jovens raparigas foi o muito tempo livre que estas tinham disponível no 

seu quotidiano. Por exemplo, no século XVIII, ainda antes da difusão do piano na Europa, a ociosidade das jovens raparigas já era normalmente 

ocupada com um conjunto de ocupações triviais relacionadas com as artes, tais como bordados, desenhar ou pintar e actividades musicais 
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(Loesser, 1990: 267-268). A educação na arte musical era mesmo considerada essencial para uma rapariga, caso contrário, como refere em 1801 o 

famoso romancista Stendhal, podia-se pensar que ela era pouco educada (Plantinga, 2004: 2-3). A inclusão da música como um atributo essencial 

da “mulher ideal” encontra-se, por exemplo, em várias novelas do século XIX, onde as personagens femininas principais tocavam sempre algo 

ao piano (Hildebrandt, 1999: 173). Num dos romances mais conhecidos do século XIX, Pride and Prejudice, publicado em 1813, a personagem 

Charles Bingley a determinado momento realiza a seguinte descrição da jovem ideal como tendo as seguintes características: «A woman must 

have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the modern languages» (Uma mulher deve ter um conhecimento profundo de 

música, canto, desenho, dança, e das línguas modernas) (Parakilas, 2002: 75). 

Assim, quando o piano começou a ser um instrumento produzido em grandes quantidades, foi naturalmente integrado junto destas 

actividades artísticas femininas, acabando por se tornar uma actividade de “género”, típica das mulheres. Por um exemplo, um músico como Carl 

Czerny, considerava nos seus escritos Letters to a Young Lady, que a aprendizagem do piano era adequada a todas as pessoas, mas principalmente 

às jovens raparigas e às senhoras:

«You know that pianoforte playing, though suitable to everyone, is yet more particularly one of the most 
charming and honorable accomplishments for young ladies, and, indeed, for the female sex in general».

«Você sabe que tocar piano, apesar de ser adequado para todos, é ainda particularmente uma das “prendas” 
mais charmosas e dignas para jovens raparigas, e, na verdade, para o sexo feminino em geral» (Parakilas, 
2002: 119).

Em anúncios de colégios femininos publicados em periódicos madeirenses do século XIX, é possível confirmar a presença das do piano como 

uma disciplina integrada no ensino para as jovens raparigas.

Jane H. Manly Tello actualmente moradôra na casa n.º3 da Rua da Mouraria, Freguezia de S. Pedro, faz 
publico que vai abrir o seu Collegio para ensinar meninas a ler, escrever, contar, Geographia, e costura pelo 
commodo preço de 1$000 reis mensal, entrando no dito ensino, o Inglez ou Francez. - Tambem ensina o 
Desenho, e Piano, cujo pagamento não entrará nos referidos 1$000 reis, pois que será outro ajuste (A Ordem, 
03-12-1853: 4).
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COLLEGIO PARA MENINAS - D. Christina Adelaide Gomes participa que no dia 20 do corrente mez abre 
um collegio em que ensina portuguez, inglez, francez, piano, canto, machete, viola e dança, assim como obras 
de lã, papel, cartão, tapeçaria, de escama e espelho e muitas outras que lhe sejam pedidas. Tambem acceita 
�����
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�>�#��\��^_�`_{��|}�~����Diário de Notícias, 17/11/1895: 1).

No princípio do século XX, ainda se mantém o piano nos planos de estudos do ensino feminino, como é possível confirmar nas folhas de 

avaliação trimestrais da Academia de Utilidades e Belas Artes na Madeira.

A partir dos anos trinta e quarenta, o mercado do piano entrou em declínio no plano europeu. As lojas que vendiam os rádios e os gramofones 

começaram a desencorajar as famílias da prática de piano em casa, defendendo as vantagens destas novas tecnologias perante o piano (Loesser, 

1990: 608). O piano manteve-se até aos nossos dias, mas o seu lugar no centro das casas foi substituído primeiramente pelos rádios e os 

gramofones, e actualmente pela televisão e as modernas aparelhagens de som.
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