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RESUMO 

 

Francine Benoît (1894-1990), exerceu diferentes actividades no domínio musical 

ao longo de toda a sua vida, contribuindo para a cultura musical portuguesa do século 

XX. Uma das actividades em que mais se destacou foi na de crítica e cronista musical. 

Esta dissertação analisa os conteúdos das críticas e crónicas que Benoît escreveu entre a 

década de 1920 e o ano de 1950 e que foram publicadas em diversos periódicos da 

época. O primeiro capítulo é dedicado à crítica musical (sua origem e afirmação na 

imprensa periódica enquanto espaço de opinião, qual o seu papel e acção junto dos 

leitores), e à crítica musical em Portugal no período em estudo. Em “Francine Benoît – 

a paixão pela música”, é traçado o percurso biográfico de Benoît, com referências às 

obras musicais e literárias que escreveu e ao círculo intelectual em que se movia. No 

capítulo seguinte, são identificados e caracterizados os periódicos com os quais Benoît 

colaborou ao longo dos anos 20, 30 e 40 e que servem de fontes primárias para este 

trabalho. Por fim, em “A literatura musical de Francine Benoît na imprensa 

portuguesa”, são analisados os conteúdos da críticas musicais de Benoît, com particular 

destaque para o modo de abordagem às obras ouvidas em concerto e aos comentários 

feitos aos intérpretes. Na sequência deste capítulo, são abordados os temas mais 

relevantes expostos nas suas crónicas (e em algumas críticas) e que ilustram o ambiente 

e a cultura musical portuguesa da época em estudo. O último capítulo é consagrado à 

recepção que as peças jornalísticas de Benoît suscitaram, com especial atenção votada 

ao debate público estabelecido com Ruy Coelho. 

 

Palavras-chave: Crítica musical; Crónica sobre música; Apreciação crítica; Opinião; 

Imprensa periódica; Música em Portugal no século XX; Cultura musical portuguesa; 

Canto Coral; Música contemporânea. 

 

 

ABSTRACT 

 

Francine Benoît (1894-1990) practised different activities in music throughout 

her life, contributing to the Portuguese musical culture of the twentieth century. One of 

those activities in which she distinguished herself was musical criticism. This 

dissertation will analyse Benoît’s chronicles and critiques written between 1920’s and 

1950; which were published in various journals and magazines of that period. The first 

chapter is devoted  to music criticism (their origins, their position in the press as an area 

of opinion and their role), and to music criticism in Portugal in the period under study. 

In “Francine Benoît – a paixão pela música” (“Francine Benoît – passion for music”), 

her biography is outlined, with references to her literary and musical works and her 

relationships. The following chapter identifies and characterises the journals and 

magazines with which Benoît collaborated and which are the foundation of this work. 

The next chapter focus on “A literatura musical de Francine Benoît na imprensa 

portuguesa” (“Francine Benoît’s music literature in the Portuguese press”) and will 

offer an analysis of Benoît’s music criticism contents with particular emphasis on the 

way she made the appreciation of the works heard in concert and to the musicians. In 

the sequence of this chapter, the dissertation will assess the major themes outlined in her 

chronicles (and some criticism) that illustrate the Portuguese musical culture of the 



period under study. The final chapter is devoted to the receptions roused by Benoît’s 

musical criticism and chronicles, with special attention to the public debate established 

with Ruy Coelho. 

 

 
Key-words: Musical criticism; Musical chronicles; Critical appreciation; Opinion; 

Periodical press; Twentieth-century Portuguese music; Portuguese cultural music; 

Choral Chant; Contemporary music.  
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