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A transcrição segue a ortografia original. Para facilidade de leitura acrescentou- 

-se alguma pontuação e uma ou outra letra, a qual se assinala entre colchetes. Palavras 

indecifráveis foram assinaladas como [?], e quando a decifração é incerta mas possível 

incluíu-se a palavra proposta antes do ponto de interrogação. Mantiveram-se os 

sublinhados; transcreveram-se também os rasurados, assim identificados, que nalguns 

casos oferecem pistas de interpretação assaz interessantes, ou mesmo acrescentam 

informações relevantes; não se transcreveram todavia as rasuras relativas a gralhas ou 

pormenores sem relevância para o conteúdo do documento. 
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BNP, ERC, s. c. 

 

26 Junho 1905 

 

Meu caro Coelho. 

Parto na 4ª feira para o estrangeiro. Muito lhe agradeço a sua carta. Estude muito e 

conscienciosamente. Dos seus progressos depende muita coisa. Quem sabe; ainda 

podemos vir a ser grandes amigos! 

Seu sempre, 

Alexandre Rey Colaço 
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ARPD | TB/181/083 

 

Meu venerando Mestre 

 

Grandola 

I – VI – 909. 

 

Ruy Coelho é um jovem artista da arte de Beethowen, sobrinho de meus paes. 

 Para descançar dos seus ultimos trabalhos – com os quaes realisou um aplaudido 

concerto no Conservatorio de Lisboa em 18 d’Abril corrente – veio aqui passar algumas 

semanas. 

 Foi este tempo que achei propício para lhe dar a conhecer algumas das vóssas 

óbras. – “Viriatho” pela sua movimentada acção e vigorosas situacções dramaticas 

fascinou-o completamente e é sôbre essa lúza epopêa que Ruy Coelho deseja ir 

trabalhar, antes de partir para Paris, compondo um poêma symphonico.  

 E é a vossa auctorização, caro Mestre, que tenho a honra de sollicitar. 

 Dirigindo-vos a expressão do meu respeito e admiração 

 subscrevendo-me 

 José Rodrigues Pablo 
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EHFFL 

 

[Janeiro ou Fevereiro de 1910?
1
] 

 

Schaper Str: – 31 [?] 

[?] 

Berlin 

W-50 

 

Caro amigo Lopes, 

  

Só hoge 21 [ou 27?] recebi a sua carta, porque a direção não vinha certa. 

Entretanto mais vale tarde que nunca. 

Por enquanto ainda não comecei trabalhando qualquer opera mas segundo o que 

penso em harmonia com as opiniões do meu professor a meu respeito, no começo do 

proximo anno lectivo terei de deitar mãos á obra. 

E, como não tenho assumpto [e?] [o?] Lopes [?] [?] tudo que possa servir ao 

meu temperamento, eu peço-lhe o favôr de m’escolher qualquer coisa, que muito grato 

lhe ficarei. 

Talvez no proximo Maio ahi va e então fallaremos mais detalhadamente sobre 

tudo isto para lhe não tomar o tempo. (segredo.) 

Enquanto á Symphonia, ainda não está em meio, pois não vale a pena ter pressa, 

segundo a opinião de pessôas sensatas como o meu caro amigo. 

Humperdinck interessa-se por mim a ponto de me dar lições gratis quando o 

preço é 10$000 por cada lição, e tem todo o tempo tomado. 

Espero a sua opinião sobre uma opera d’elle que se cantará este anno em S. 

Carlos. A proposito: como vai a sua opera? 

Isto aqui a respeito de gôsto é uma drôga. Finalmente não se sabe quem tem 

razão, tal é a confusão d’opiniões. 

Max Bruch, meu professor d’analyse de musica de camara e symphonica, 

extasia-se ante banalidades muito comuns nos classicos. 

                                                           
1
 Apesar de não datada, do facto de Ruy Coelho se referir a uma ópera de Humperdinck a ser interpretada no 

mesmo ano, em S. Carlos, conclui-se que foi enviada em 1910. A ópera Hänsel und Gretel Cf. Mário Moreau, 

O Teatro de S. Carlos – Dois séculos de História [vol. II] (Lisboa: Hugin Editores, 1999), 1115-1116. 
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Humperdinck não admitte coisa mais moderna de que Wagner, pois foi discipulo 

unico d’elle, e um seu discipulo favorito, um russo que está acabando uma opera, gosta 

doidamente de Puccini e das Valsas de Berger!!  

Strauss e Bruckner, estes então são, enquanto a ideias musicaes, perfeitas 

nulidades. No entanto a orchestracão de Strauss é simplesmente colossal, é unica. 

Eu parece-me que no fim de tres annos de martelação acabarei por fazer algum 

motivo capaz de provocar uma conferencia a D. Arroyo, o Wagneriano. (Sabe? Gosto 

muito das Symphonias de Rachmaninof e Tchaikowski, “os russos avançam”.[)] 

Adeus – 

 recomende-me ao Carlos [Santos?] etc, 

 e creia-me seu bom amigo! 

 Escreva-me. 

 sempre. 

 Adeus 

 Ruy Coelho 

 Tem visto o Alvares?  

 Dê-lhe saudades, sim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

BNP, ERC, s. c. 

 

Lisboa, 11 março 1911
2
. 

 

Meu caro ANTONIO FERRO: 

Parece-me que tenho o dever de explicar a razão porque não assisto ao jantar de 

homenagem a RUY COELHO. Peço-lhe, pois, meu caro ANTONIO FERRO, que, na 

hora propria, faça em meu nome estas declarações bem nitidas: ---- 

I---- A minha admiração pelo orgulhoso esforço artistico de RUY COELHO -- a quem o 

nosso paiz deve, pelo menos, a original technisação da sua musica exclusivamente 

popular -- mantem-se desassombrada e arrogante porque não possue uma origem 

sentimental. Com effeito, eu não admiro a musica de RUY COELHO -- por ser amigo 

d’elle; sou amigo de RUY COELHO --- porque admiro a sua musica. 

II--- Não assisto ao jantar de homenagem a RUY COELHO porque me seria 

desagradavel collaborar n’uma manifestação que pode ser elegantemente ruidosa e 

ruidosamente elegante mas que tem para mim -- insociavel plebeu das letras apegado 

ainda ao culto da verdade -- todo o ar d’uma cousa que nem é sincera, nem espontanea, 

nem enthusiastica. 

III-- Os artistas, os intellectuaes da minha geração -- a quem cabe pôr um ponto final no 

decadentismo da nossa raça -- não devem exhibir-se unicamente como iconoclastas. 

Tambem não possuem o direito de individualisar propositadamente a sua acção artistica. 

O rejuvenescimento da arte e da litteratura em Portugal não pode ser obra d’uma só 

pessoa --- tem de ser obra da nossa geração. Para que essa obra se realise é necessario, 

porém, que sejam bem limpidas e bem marcadas as nossas affinidades espirituaes. 

IV-- É exactamente porque eu não enxergo essas affinidades que eu julgo inutil a minha 

assistencia á festa de hoje e a minha intromissão futura em quesquer [sic] manifestações 

realisadas pelo grupo de rapazes que esta noute rodeia RUY COELHO á mesa dum 

restaurante. O meu cerebro é refractario a platonismos e a inutilidades... 

Creia-me 

Seu amigo e camarada 

Victor Falcão. 
                                                           
2
 A data está certamente errada porque no dia 11 de Março ainda Ruy Coelho estava em Hamburgo (Cf. 

carta ARPD | TB/189/082), além de ser pouco provável que o compositor conhecesse já Victor Falcão e 

António Ferro (então ainda com 16 anos) em 1911!... Tendo a carta sido escrita à máquina, e imaginando 

uma possível gralha, resultado da pressão de uma tecla ao lado, é mais presumível que date de 1921.  
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ARPD | TB/089/057 

 

 [Cópia de Theophilo Braga] 

 

“ Eu sou aquelle Ruy Coelho, a quem V. Exc.ª ha 4 annos, por intermedio de um primo 

meu de Grandola, auctorisou a composição de um trabalho musical, um poema 

symphonico, sobre o Viriatho, segundo a concepção de V. Exc.ª, tão nossa, tão 

portugueza. 

“ Assim, na verdade, já não é inteiramente um desconhecido, quem hoje d’uma maneira 

quasi petulante ousa pedir-lhe um conselho. 

(Ruy Coelho, estudante [de] musica em Berlim. Março de 1912.) 
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ARPD |  TB/089/056 

 

[Cópia de Theophilo Braga] 

 

Comprometo-me a fazer uma grande obra sobre Camões. 

Em breve lhe escreverei uma carta sobre o assumpto, que acho grande, simplesmente 

extraordinario. A primeira ideia já a tenho. No final, quando elle morrer farei um côro 

misto sem palavras, symbolisando a Patria chorando a morte do Poeta. Antes, quando se 

tratar de exprimir o seu ideal da autonomia da nossa Raça, então a certa altura que [as?]  

[lagrimas?] [cantadas?] pelos córos e orchestras será a unica maneira de dar a maior 

grandeza épica a nossa raça! E este coro terá palavras! 

V. Exc.ª faz [?], será d’esta maneira um collaborador que não só me honra 

sobremaneira, como dará força a uma obra que já lhe pertence em parte. 

Verso ou prosa é-me indifferente. Entre tanto, prosa livre de phrases escritas, poderá 

estar mais no caracter do meu temperamento, na minha fórma musical. 

Espero pois de V. Exc.ª este grande favor, e creio que antes de dois annos ouvirá a 

primeira obra musical de valor escripta por um portuguez. 

D. V. Exc.ª m.to [?] 

com o maior respeito(?) 

Ruy Coelho 

(Recebida em 19 de Abril de 1912) 
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EHRC 

[sem data] 

 

A morte de Camões 

Memorias contemporaneas dão-nos o poeta doente ao chegarem a Lisboa ao noticias da 

tremenda catastrophe de Alcacer Kibir. Na sua previsão, Philippe II perdera com a 

morte de Dom Sebastião um bom genro, mas realisava-se a melhor hypothese, obtinha 

um excellente reino. Deu-se a expectativa [?], com o tempo para o o tio, o Cardeal-Rei 

preparou a formação das Cortes que chamadas para legalisarem a traição. Para que 

omitir o effeito d’este plano da entrega de Portugal a Castella, uma das [?] habeis foi 

afastar de Lisbôa, a pretexto da peste que grassava, todos os cidadãos suspeitos de 

nacionalismo arrojando-os aos barracões dos pestiferados (a Casa dos Doentes, como 

lhe chamavam.) A doença de Camões, diante das violencias empregadas pela 

[Provedora?] da Santa as condições em que a o Poeta foi arrojado para esses barracões 

onde o viu agonisante Frei Joseph Indio, carmelita descalço, notando-o no seu exemplar 

dos Lusiadas, então conhecidos em Hespanha pela traducção castelhana. Ahi, 

[desconhecido?] á casa [?], escreveu Camões ao seu amigo D. Francisco de Almeida, 

que fôra apontado para um [comando?] na Comarca de Lamego: 

– Quem ouviu dizer [?], que em um tão pequeno feito quizesse a fortuna representar tão 

grande desaventura. – E eu ahi acabarei a vida, e verão todos, que fui tão affeiçoado á 

minha Patria, que não só me contentei de morrer n’ella, mas de morrer com ella. 

 A morte de Camões, em 10 de Junho de 1580, quando Philippe II tinha já cem 

mil homens na fronteira de Portugal, deu ás palavras do poeta o fulgor ideal que rebrilha 

nas estrophes do Pregão eterno dos Lusiadas. A morte de Camões ficou o Symbolo do 

momento mais [?] da nossa Nacionalidade. De todas as fórmas de Arte, é a Musica a 

que tem mais recursos para fazer sentir o seu sentido psychologico e [?]. 

* * 

Depois de Philippe II ter entrado triumphalmente em Lisboa, recebido com [arcas?] 

apparatosas [?], repiques de carrilhão, cantos liturgicos e danças da multidão, passando 

entre as filas dos fidalgos e das ordens monachaes, o Monarcha Castelhano viu em todo 

aquelle espectaculo a degradação da nobreza e a inconsciencia do povo. No ruido [?] 

das acclamações faltava-lhe uma voz, aquella que [via?] pelo mundo e e vinha nas 

paginas da Historia. SentiuPhilippe II que lhe faltava um vulto que soubesse consagrar a 

sua apotheose, no momento da maior grandeza da Monarchia Castelhana.  
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 Com lucidez [satanica?] lembrou-se Philippe II de tão admirado Camões. Deu 

logo ordem para que fossem chamar esse que já era denominado o Princepi dos Poetas 

de Hespanha. Quis vel-o, e inspirar-lhe a estrophe imperecivel d’esta apotheose. 

Os [?] que partiram cumprindo tal mando, em breve voltam com a noticia de que o 

poeta falecera ao mesmo dia em que fôra votada a entrega de Portugal ao dominio de 

Castella. Na fronte de Philippe II passou uma sombra, o presentimento de que a Alma 

portugueza ficava independente da sua soberania ; que d’esse lethargo em que se 

achava, ella acordaria, e os seus grilhões seriam quebrados pelos sons da Tuba 

clangorosa que o ardor accende. Vai [ou Viu?] longe o intruso monarcha. A morte de 

Camões tornou sagrado o seu Poema, que ficou para sempre a Biblia da Nacionalidade 

portugueza. 

Theophilo Braga 
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EHRC 

 

[Papel com marca do « Governo Provisorio da Republica Portuguêsa – Gabinete do 

Presidente »] 

 

Lisboa, 22 de Abril de 1912. 

Presadissimo amigo 

Quando hontem recebia o seu telegramma com a phrase angustiosa – Situação 

insustentavel – acabava de estar com o Mestre homem de bem e alto caracter Dr. 

Carvalho Monteiro, a quem [?] [?] [?] [?] da sua carta em que trata com enthuziasmo o 

plano da sua symphonica obra – A morte de Camões. Dava-me parte o Dr. Carvalho 

Monteiro, que ia remeter-lhe um vale telegraphico de 60$000 [?] ; e disse-me que o não 

fez logo, porque desejava fallar commigo para o [?] de [?] o [?] pedido, o qual deve ser 

na fórma de mezada ou pensão. Sobre este ponto o nosso artista indicará a conveniencia 

das remessas, tendo em vista [?] a educação musical, [?] sendo truncada. Creio que a 

estas horas já terá recebido a importancia pedida. Agora o assumpto artistico. Já estão 

[?] da clara comprehensão me mostrou do quadro da Morte de Camões, que em 

nenhuma fórma de arte pode ser tratado mais completo e grandiosamente do que em 

musica; e tenho para mim, que o modo mais seguro de corresponder á confiança que 

temos no seu talento é levar de frente esse grandioso quadro, para o qual já lhe posso 

garantir a publicação mesmo antes da execução. Vou o mais breve possivel fornecer-lhe 

todos os elementos objectivos do quadro para ir fixando os seus pensamentos musicaes 

e o conjuncto estructural. Estou convencido que será uma obra grandiosa, e que 

interessará pela fórma, intenção e novidade os grandes centros artisticos. A publicação 

lhe abrirá caminho, e se imporá aos leitores de musica o que auxiliará a sua execução 

orchestral, que o meu amigo poderá ir reger. Trabalhemos n’este sonho ; vou 

brevemente enviar-lhe os schemas litterarios imprescindiveis para a elaboração musical. 

Não acho muito dois annos para a realisação da obra ; mas o enthuziasmo e inspiração 

lhe farão encontrar o prazo. O assumpto o empolgará[,] lhe dará força para abrir 

caminho na vida ; tem esta fé o seu 

dedicado adm.º 

Theophilo Braga 

 



11 
 

BNP, ERC, s. c. 

 

Lisboa, 21 de Maio, de 1912 

 

Meu caro e jovem artista. 

Tenho presentes duas cartas suas, com data de 13 e 16 do corrente ; por ellas ambas vejo 

que labora um equivoco de suppôr que sou eu quem lhe envia o dinheiro para Berlim. O 

Dr. Carvalho Monteiro é que com a sua excelsa perfeição moral, attendeu á sua primeira 

carta e explicações minhas [?] = a fama com que mais se accende o engenho = como o 

revelou Camões. Desejava o meu amigo a quantia de 300$000 [?] para levar a bom 

termo o seu curso ; definiu a sua situação angustiosa e as esperenças que poderiam ser 

truncadas. Diante d’isto, o Dr. Carvalho Monteiro resolveu nobremente acudir com essa 

quantia pela fórma que ao seu espirito lhe pareceu mais profiqua : dividir em prestações 

mensaes, que assegurassem o anno do curso. Poderá elle aquiescer em augmentar [?] em 

um mez, mas á custa dos outros mezes. Consultou-me sobre isto antes da primeira 

remessa, e encarregou-me de enviar ao meu amigo as prestações regulares. Já vê que 

não posso estar a alterar as suas resoluções com pedidos especiaes. O caracter do Dr. 

Carvalho Monteiro é generoso mas exacto ; para o ter sob o primeiro aspecto é essencial 

ser rigoroso no segundo. Não se esqueça de, ao escrever-lhe, comunicar-lhe os seus 

planos de trabalho, que estas causas o encantam. 

Pela sua primeira carta, de 13[,] vi que já estava trabalhando na ode symphonica ; 

mostrei essa carta ao Dr. Carvalho Monteiro, que ficou enthuziasmado. Já vai 

penetrando no seu processo de trabalho, e acha excellente. Achar as – ideias musicaes – 

esboçal-as e depois tratal-as serenamente sabendo aonde quer chegar. Lembro ácerca da 

poesia que enviei, que ella serve só para lhe objectivar todo o quadro, mas não para pôr 

suas palavras em musica. Penso mesmo que a Ode symphonica é toda de musica pura, e 

que só em alguma situação, principalmente o final[,] poderia ter o [?] [?] das vozes. Mas 

a questão da forma é absolutamente sua, e o meu amigo me dirá de que elementos 

litterarios carece para lh’as prestar. Agora n’estes proximos dias vou [cintar?] e 

[registar?] o volume – Camões : Epoca e Vida, para ir tendo, cumpenetrando-se 

d’aquelle altissimo [?] [?] e observarmos o meio moral e social em que se achou [?]. É 

[?] para as horas vagas e de facil consulta por que tem um indice [?] que expõe o plano 

synthetico. Pela sua segunda carta de 16 do corrente vejo que considerações lhe merece 

o illustre professor Schönberg, e quanto lhe completaria a sua educação artistica. 
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Infelizmente não depende de mim a remessa dos 200 marcos. O Dr. Carvalho Monteiro 

fez a sua combinada remessa mensal ; o que posso é mostrar-lhe a carta [?] e deixar a 

resolução ao seu arbitrio. O que já lhe posso assegurar é que o Dr. Monteiro está com 

grandes esperanças sobre a Ode Symphonica – A morte de Camões. Trabalhe [?] e fé no 

futuro. 

[?] [?] e admirador dedicado 

Theophilo Braga 
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ARPD | TB/189/073 

 

[8 de Outubro de 1912] 

 

Illustre Mestre. 

 

Admiro-me que até hoge não tenha respondido às minhas ultimas cartas nem tão 

pouco enviado a letra do Hymno, nem os 80 Marcos que lhe pedi e que tantissima falta 

me fazem, com prejuizo da minha obra. 

Vivo n’uma athmosphera de susto e não tenho o humôr de que necessita todo 

aquele que quer fazer trabalho consciencioso. E não comprehendo porque se tenha 

esquecido de mim justamente no momento em que mais razões lhe dei para justamente 

mais se lembrar. 

Creia que muito m’incomoda a sua indiferença injustificada. 

Se está zangado, diga-me porquê porque não terá razão, desde que oiça uma 

explicação. Enfim, ao menos não me deixe n’uma situação tal, que tanto me distrae. 

Estou esperando a letra do Hymo para logo lhe enviar a medida da ultima parte. 

Não ha tempo a perder. 

No fim do mez tudo deve estar em ordem, de maneira a entrar na casa editora. 

Porêm tambem é indispensavel que antes de procurar editôr possa contratar o 

Kapellmeister que sendo homem de pratica deve lêr a partitura e assim recomendá-la a 

algum editôr. 

Enfim. Estou triste, aborrecido, porque no momento em que lhe pedi a garantia 

do capital, V. Exc.ª se esquece de mim, e me deixa viver numa situação de duvida que 

me desespera. 

E se agora (á falta desse capital[)] tudo fosse por agua abaixo era uma vergonha; 

não para mim, mas para nós. Desculpe que falle assim, mas esta é uma verdade que 

devo dizer. (Do valôr da obra depois fallarão[.] Pelo menos representa uma tentativa 

unica (não só) em Portugal [)]. 

Dê-me a ordem do capital e ajude-me ou a levnatar-me ou a levantar aquele que 

em face do meu exemplo faça o que eu não conseguisse fazer. 

De V. Exc.ª – Ruy Coelho 

 

[P.S.:] Peço-lhe a fineza de mandar-me os 80 Marcos por telegramma. 
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ARPD | TB/189/072 

 

 

 

Berlim, 14 de Outubro de 1912. 

 

Illustre mestre. 

 

Recebi a sua interessante carta. É um desastre! Justamente quando mais seguro 

me considerava é quando mais isolado me vejo, quasi sem forças para recomeçar novas 

luctas que desta vez me levarão a uma queda fatal.  

Mas ilustre Mestre ficar de braços cruzados é impossivel. Ou a gloria ou uma 

derrota estrondosa. Pouco m’importa o meio oficial do Conservatorio, os criminosos, os 

imbecis e os indiferentes e os governos. A verdade não vive no meio d’essa gente; e se 

vive ella é igual, uma só para todos. 

 A sua carta é d’um pessimismo atroz. E não admira! É o meio. Bem se vê que V. 

Exc.ª não vive isolado. É pena! 

 Assim se esqueceu do final da sua carta de 6 de Maio de 1912. Assim vêm dizer 

agora que estou sonhando acordado. Esqueceu a promessa emque diz – 

 “A idei[a] de imprimir a obra musical que tem o Dr. Carvalho Monteiro, 

assegurará (ou asseguraria) à Ode Symphonica o seu conhecimento pelos technicos, e 

d’ahi – o seu triunpho”. 

 Enfim, nem mesmo da Edição me falla nesta ultima carta. 

 Não Senhor. 

 Eu creio que apesar de tudo quanto me diz na sua carta, eu creio que esses 

partidos que hostilisam hão-de ter dias de derrota e um dia de derrota, e que não devem 

ter interesse nenhum em hostilisar um pobre rapaz cujo grande crime é ser portuguez de 

lei e ter a alma cheia de grandes ideias, e que não terá dificuldade em chamar-lhes 

burros quando o sejam. 

 A Symphonia ha-de ser executada. 

 Pergunto pois a V. Exc.ª se sustenta a promessa de impressão segundo a carta de 

Maio. 

 O resto fica a meu cuidado. E se nem mesmo a impressão ficar ao cuidado de V. 

Ex.ª, então tudo ficará ao meu cuidado. 
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 Aceite cumprimentos meus e do coração lhe peço a fineza de responder tanto 

cêdo quando puder a esta pergunta. 

 Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/189/074 

 

Berlim, 28 de Outubro de 1912. 

 

Illustre Mestre. 

 

Ainda bem que só agora é que V. Exc.ª me mostrou o meu equivoco. Ainda bem 

que durante os sete ou oito mezes em que elaborei toda a partitura tinha a cabeça cheia 

d’ilusões e equivocos que só agora aparecem feios, transformados na verdade. Creia que 

lhe estou reconhecido por não ter perturbado furôr ou fervôr com que durante todo esse 

tempo imaginava toques de clarim que levasse[m] toda essa geração de “pucarinhos de 

barro” a vêr o que afinal ha de simples e grande dentro dos sentimentos heroicos a que 

elles chamam ≠empolado= 

 Dou graças – a Deus – ou mesmo ao Diabo que a verdade não me veio 

interromper os momentos em que ficava penetrando toda a emoção da alma de Camões 

n’aquella noite em que pela ultima vez fallou com Nathercia, em que pela ultima vez lhe 

vio as tranças doiradas á luz desse mesmo luar que n’este momento m’espreita por entre 

a janela do meu quarto. Ah! que dôce é a mentira! Oh! Illusões!  

 Se toda a minha vida não estivesse aqui dentro d’uma gaveta com risco de não 

correr mundo, em algarismos que por si só nada dizem e não fosse d’aquelas que nunca 

comprehendem a verdade, que desastre a verdade que hoge V. Exc.ª me mandou, V. 

Exc.ª um artista que tambem sonha por isso os artistas sonham sempre. Oh 

Contradições! 

 E depois parece-me que mesmo a Verdade quando se vê de muito alto ha casos 

em que fica gemea do equivoco. 

 Enfim. Foi bom que eu vivesse d’uma ilusão e que V. Exc.ª m’acordasse hoge, 

mesmo sendo uma grande desgraça. Deu-me uma impressão de pessimismo que me 

levou a considerações que me deram a possibilidade de compôr dois numeros para 

piano dois celos e duas violas (instrumentos que aproveitei nos registos descórados) que 

serão um documento deste estado d’alma. 

 Que bella desgraça a sua verdade ilustre Mestre. 

 Hoge estou mais bem disposto. Os gritos dos clarins da minha partitura 

chamaram-me ao combate. 
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 Comecei a lucta. Escrevi ao Snr. Dr. Carvalho Monteiro sobre o grande capital. 

Se elle nao quizer novo abatimento e quem sabe se uma composicão genial? (Deixe-me 

sonhar[.]) 

 Depois nova esperança. Nova carta e depois nova desilução e assim até ao 

infinito. 

 Os artistas acabam sempre por serem crucificados. 

 Aonde ha um crucificado vejam bem que ahi havera um artista. O Christo, 

Judas. O ultimo nome é daquele que se enforcou. Tinha-se arrependido. Não era tão 

mau como o pintam. 

 Ainda nestes dias li que um padre francez passou toda a vida a rezar pela sahida 

de Judas do Inferno. 

 E Anatole France diz que afinal o tal padre consegio essa deferencia de Deus. 

Assim segundo Anatole France Deus agora tambem já é o Deus do inferno. Isto 

caminha ás maravilhas. 

_______________________ 

 Assim que acabe a instrumentação mandar-lhe-hei a medida para as palavras da 

ultima parte que ainda não tenho. 

 Sem mais [?] 

 Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/189/075 

 

 

 

Berlim, 7 de Novembro de 1912. 

 

Illustre Mestre. 

 

Foi hoge dia 7 de Novembro que acabei de passar a limpo toda a partitura. Estou 

contente. Agora só me resta esperar uma resposta do Ex.mo Snr. Dr. Augusto de 

Carvalho Monteiro e logo a seguir caso essa resposta seja negativa o que é bem 

provavel por ahi se viver n’um regimen de pessimismo, entao tratarei de obter esse 

capital de qualquer outro lado. 

 O plano grandioso que tenho não é [quebra de página] não me deixa ficar de 

braços cruzados. Tenho muito a fazer. É preciso trabalhar sempre e bem. 

 A execução d’esta partitura trar-me-ha talvez desgostos o que é indispensavel a 

um artista que não quer fazer senão obra consciente. Enfim. Tudo me leva a desejar a 

audição da minha partitura. E a experiencia que ganharei para o futuro não será pouca. 

 O Titulo parece-me que será melhor assim por exprimir os meus projectos 

futuros, que é fazer um outro poêma symphonico com o Viriatho, outro com a Lenda 

dos Mares e outro com os Portuguezes na India – Este ultimo seguindo a descripção dos 

Luziadas (Tempestade – bonança vendo-se na alvorada a costa ao longe e finalmente 

chegada á India[)] – 

 Assim chamarei – 

 Poêma Luso em 

 Quatro Symphonias – 

 1ª – Symphonia Camoneana. 

´ Pensêmos pois na 1ª Symphonia. Vamos vêr o que dizem esses Luzos 

alfacinhas. Depois entao mãos ás outras mesmo que elles o não mereçam, o que nada 

quer dizer. 

 Eu quando lhe falei no Viriatho não foi com intenção de o fazer em Opera, que 

acho inferior á Symphonia aonde a Musica está no seu verdadeiro papel, mas sim em 

Poêma Symphonico com orchestra, córos, sólos e trompetas de guerra. Porêm vamos 

primeiro como já disse pensar na Symphonia nº1. De que vale deixá-la na gaveta? 
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 Actualmente estou arranjando adresses de pessôas ricas para escrever, e se até 

Março não conseguir nada mesmo assim irei para Portugal aonde terei ocasião de 

esperar morrer tranquillamente o mais que ahi se pode desejar. 

 Sem mais creia-me muito reconhecido e um seu admiradôr. 

 Ruy Coelho 
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EHRC 

 

 

 

Lisboa, 20 de Novembro de 1912 

Estimadissimo artista. 

Sómente agora respondo á sua carta de 7 de Novembro, em que me communica a bella 

noticia, que acabou de passar a limpo a sua partitura, e que ficou satisfeito com a obra. 

Essa é a primeira condição de toda a obra artistica, que satisfaça em alguma cousa o seu 

auctor ; o público não faz mais do que confirmar o sentimento inteiro, e se acaso o 

contraria no primeiro momento lá vem a reflexão ratificar o julgamento, mesmo os 

seculos, quando o artista sai fóra do seu tempo. Na sua carta falla-me ácêrca da 

execução da partitura e faz previsões ácêrca d’este meio social. Sobre este problema, 

para si capitalissimo, sou inteiramente extranho, porque é em todas as [?] para a 

Republica, que se deram logo a conhecer pelo titulo de Tacheirões, e que synthetisaram 

o seu ideal politico n’esta phrase, que eu ouvia [?] : Isto agora é nosso ; também 

queremos comer!, em toda essa gente [são?] desvairadamente hostilisados. Se constasse 

que a cada amigo achava em mim apoio, isso bastava para lhe trancarem o caminho com 

mil tropêços. N’este momento o rancor é acirrado por um facto caracteristico: o 

Presidente Manoel de Arriaga teve de casar uma filha com um pobre rapaz, filho de um 

tendeiro, sem recursos nem habilitações, e para supprir estas deficciencias [?], assignou 

um alvará despachando esse genro [?] [?] Negocios [?] de Macáo. Alguns jornaes deram 

a noticia em duas linhas, sem accentuarem o facto ; e os chefes politicos fizeram 

silencio absoluto sobre esta indignidade moral do Presidente Arriaga! Eu tenho fallado 

d’esta situação creada á Republica, e esses que elegeram um presidente para seu uso, só 

vêem [?] a minha pessôa como um [?], que tratam de abafar. Declarado isto ficou a [?] a 

rasão da nulla influencia que possa exercer n’este meio. 

 Vamos á parte artistica, onde me encontrará sempre com enthuziasmo e fé. 

Gosto immensamente do seu vasto programma de trabalho ; tem [?] do pensamento, e 

uma grande riqueza de emoção, com um certo universalismo. Concordo que o thema 

grandioso do Viriatho se presta mais a um Poema symphonico em que a linguagem 

orchestral póde bem representar batalhas, triumphos e derrotas, sentimento patrio, 

caracteres psychologicos heroicos e [?] com a tonalidade do ethos luso, representado 

nas melodias populares. Eu [?] a Opera como uma fórma bella a que se chegou e que se 
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não deve abandonar ; ela tem um instrumento excepcional e incomparavel, a Voz 

humana, esse domina tudo. Beethoven teve a audacia de empregar esse instrumento na 

ascensão orchestral da IX Symphonia. Deve-se seguir esse caminho. A Lenda dos 

Mares dá uma grandiosa trilogia : Descoberta da India – Descoberta da América – a 

Volta do Mundo. A Symphonia Camoneana deverá chamar-se O Thesoiro do Luso, 

titulo dado por Cervantes aos Lusiadas. Na preferencia da Symphonia á Opera, eis uma 

rasão pratica : é mais facil reunir uma orchestra, do que arranjar todo esse material 

scenico que exige uma Opera, e que para um [Rameau?] novo e desconhecido ainda, se 

torna quasi um problema irreductivel. Aqui estou sempre ao seu dispôr, embora 

materialmente nada valha ; mas que [acredita?] no seu talento, e muito espero d’elle e 

em 

[?] : dedicado 

Theophilo Braga 

 

[canto inf. esq.: T. S. [?], 70.] 
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ARPD | TB/189/076 e TB/189/077 

 

Berlim, 27 de Novembro 1912. 

 

Illustre Mestre 

 

Acabo de receber uma esperança do Brazil. Ha probabilidades de m’obterem os 

dois contos. 

Estou radiante! 

E tão alegre, que em menos de trez horas esquissei um bello Hymno ao Sol para 

orchestra. É soberbo! Espontaneo! É um grito de vida! Com que facilidade tudo mudou 

d’aspecto! Ainda hontem para mim o Sol era o carrasco da Terra. 

Abençoado[s] são os momentos em que o artista póde dar um pontapé na 

sciencia que fatalmente levará a humanidade ao suicidio... O meu Hymno foi cantado 

como o cantaria o primeiro homem que reparou no Sol (sem symbolismos nem outras 

mascaras)[,] no Sól! Foi-me facil! Transportei-me á epocha em que no meu barco 

rodeado de gente inculta mas inteligente e heroica como em geral é o homem do Mar e 

lembrei-me de como aquela gente encaravae sentia a natureza! 

__________________ 

Enquanto ao Viriatho e á ultima carta de V. Exc.ª creia que me julgo 

reconhecido pela fé que V. Exc.ª diz ter em mim. 

De maneira que em Março depois da audição da Symphonia Camoneana mãos á 

obra, que irei compôr na minha Terra da qual tenho tantas saudades e aonde espero ser 

feliz na composição d’essa obra monumental. 

Agora, depois de ter feito umas três composições para orchestra que são 

Cantigas; duas Cantigas de Nathercia, uma Cantiga do meu fado, e talvez algumas de D. 

Ignez e da Rainha Santa, aonde quero fazer (já fiz três) qualquer coisa que traduza a 

sentimentalidade da saudade creando assim a Cantiga que nem é o Lied, nem a 

Chanson, nem The [?], depois disto vou meter-me a uma obra de maior folego – e 

tambem portugueza – Tarde de feira. 

É um assumpto riquissimo! Tarde de feira. Ahi haverá de tudo. (É uma partida 

aos esclusivistas [.]) Sentimentos, côres, gestos, rythmos, impressionismos, realismos, 

interiores de barracas, mysterios, palhaços, poeira, sol quente, aleijados, gritos d’horror, 



23 
 

d’ironia, o diabo etc etc. É um assumpto importantissimo! É tempo d’acabar com 

principios n’uma arte tão livre como por excellencia o é a Musica! 

Enfim, como vê trabalho. Enthusiasmo não me falta. E tenho muita confiança. 

E mesmo que não tivesse. Isto d’uma ideia se meter na cabeça d’um homem é o 

Diabo. 

A mim meteu-se-me na cabeça que havia de fazer coisa que se visse. 

E vai. 

Ah! 

Eu quando tinha 10 annos vendi agua na feira d’Alcacer os trêz dias de feira 

durante alguns annos e um dia (de madrugada) aguardente. Conheço o ambiente!  

Por momentos pasmo como nascendo paupérrimo n’uma Terra no interior de 

Portugal conseguisse chegar até – Berlim! 

Olhe que não é vulgar... 

E o Destino parece-me que tem olhos. Ha muito mysterio! E o que o pobre 

vendedôr d’agua (nas tardes quentes alentejanas) aos maltezes, vai receber d’esse 

Destino? 

– Agua fresca regalada 

– Cinco reis uma barrigada 

 – Oh! freguezes – 

Tarde de feira! 

Acceite toda a minha sympathia e até Março. 

De V. Exc.ª muito 

Ruy Coelho 
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ARPD | TB/189/077 e TB/184/038 

 

 

Berlim, 29 de Novembro de 1912. 

 

Illustre Mestre. 

 

Gloria! Acabo de receber a carta que esperava. Uma grande alma de portuguez 

antigo protege-me. O Snr. Dr. Alfredo de Souza, portuguez vivendo no Pará garante-me 

a remessa dos dois contos! Hoge começa a vida do primeiro musico portuguêz. Em 

Março Portugal vai julgar-me e V. Exc.ª terá occasião de me conhecer afinal. O Pregão 

Eterno ha-de ouvir-se e a Morte de Camões ha-de chorar-se! 

Ah querido Mestre hoge afinal já vejo fortes probabilidades de poder luctar. Se 

morrer ou viver tudo será por amôr da nossa raça! 

Enfim, tenho tanto a dizer-lhe[,] estou tão contente que nada posso escrever; as 

ideias baralham-se. Eu disse a este ilustre portuguez para mandar o dinheiro 

directamente para V. Exc.ª, o que elle vai fazer.  

Procedi assim porque sendo bastante novo[,] vivendo numa cidade tão grande, 

quiz dár confiança evitando que o Diabo pudesse metter duvidas n’uma alma tão 

generosa. 

Enfim. Quiz dizer. O dinheiro que peço tem a destinação que indico. Para não 

haver duvidas aconselho a mandá-lo para o Dr. Theophilo Braga, em Lisbôa. 

Se V. Exc.ª se fôsse zxangar, o que vejo impossivel, seria explicavel por isso que 

tudo tem explicação, mas não passaria d’um gesto que poderia trazer desgraças. Enfim, 

não penso n’isso. 

Conjunctamente envio-lhe a carta do Ex.mo Snr. Alfredo de Souza. E a este 

tinha-lhe mandado a carta de V. Exc.ª em que dizia que eu sonhava acordado. É 

simples. Este Senhor é muito bom homem e é excelente portuguêz. O mesmo digo de V. 

Exc.ª. E de mim ainda é cêdo para dizer mais, de que sou um pobre rapaz com a alma 

cheia de altos desejos, e muita confiança. Hoge já vou começar os negocios da Edição. 

Porém é necessario esclarecer dois pontos importantes.  

1.º eu desejo dedicar a obra a V. Exc.ª e a esse Senhor. 

V. Exc.ª me dirá se é da sua vontade não esquecendo que só desejo dar-lhe uma 

simples prova de reconhecimento. 
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2.º Publicar na partitura a sua poesia o que afinal parece já ter sido dito. 

 Enquanto ao papel que V. Exc.ª terá nas audições (nos preparativos) será o que 

quizer tomar. 

 E para que não haja confusões, direi a V. Exc.ª que até hoge nunca especulei a 

sympathia das pessôas importantes que por acaso se tenham aproximado de mim. Senão 

veja.  

Desde Lisboa comecei por mostrar ao Rey Colaço, que me dava lições gratis, 

que ao contrario dos seus conselhos preferia ser compositor se bem [que] isso fosse de 

fado impraticavel em Portugal. Deixei-o.  

Uma família inglesa que pensava da mesma fórma e em casa da qual comia, 

deixei de lá ir. Aqui o unico discípulo de Wagner, Humperdinck, que me dava lições 

gratis quando o preço de cada são 20 [ou 10?] mil reis, e que gostava muito de mim, 

deixei-o. Deixei-o porque ele é um musico banal e os seus conselhos só me davam o 

que eu não queria. Enfim – 

Em Paris consegui entrar no Conservatorio o que é dificilimo na classe de 

composição e sahi ao cabo de duas lições – o Vidal, terceiro chefe d’orchestra na opera 

é um verista. 

E assim por deante. E se não acreditar terá a prova. 

V. Exc.ª fará o que quizer e terá a atitude que quizer evidentemente. 

Eu vou nestes dias fazer um pequeno folheto com a explicação da obra o qual 

deve ser imprésso ahi porque é em portuguez! Em breve lh’o enviarei. 

Enfim, vou passar agora um bello tempo. 

Montar a nossa Symphonia! 

Em fins de Janeiro estarei em Portugal para começar os trabalhos e ensaios dos 

córos – Aceite saudades minhas, 

Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/189/079 

 

 

 

Berlim, 20 de Dezembro de 1912. 

 

Illustre Mestre. 

 

Agradeço-lhe a sua carta assim como a liberdade da publicação da poesia “Á 

Morte de Camões”! Enquanto á dedicatoria será tambem ao Ex.mo Dr. Carvalho 

Monteiro o que não quer dizer que seja necessario raspar o nome de V. Exc.ª que já está 

a estas horas em Leipzig, na casa Editora. 

Pouco m’importa que uma tão simples prova de reconhecimento me possa trazer 

inimigos, como diz. E demais, sempre que n’uma tal simplicidade alguem procure vêr 

sentimentos que ahi não existam, como coisas de politica, e mais outros mysterios, se os 

descobrirem que os vejam e os apreciem como quizerem na certeza de que em nada 

mudarão as minhas preocupações. 

Eu continuarei no meu caminho. 

E quanto mais isolado e quantos mais inimigos melhor. Maior será a lucta. 

Eu preciso de ter os segundos bem cheios para que não tenha de pensar em 

coisas das quaes não sei nada nem o nome, mas que me dominariam no dia em que nada 

tivesse a fazer de modo a crear-me o mundo real dos artistas – o mundo da phantasia. 

Hajam luctas e preocupações! 

A partitura já está no Editor. Em breve terei as provas. As da poesia mandar-

lh’as-ei. 

Peço-lhe assim que chegue o dinheiro o obsequio de mandar-me trez mil marcos 

para pagar a edição. 

Vai ficar linda! 

E em Portugal nunca um musico conseguio tanto. Uma bella Edição. 

Descobri uma fórma nobre de colocar o Hymno a Camões na Symphonia. Como 

Prologo. Dar-lhe-ha uma plastica nova e imponente. 

A ultima parte o Pregão Eterno é construida com a ideia do Hymno. 

E na Iª o motivo apparece por diversas vezes. 
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Em alguns dias enviar-lhe-hei o Argumento para que V. Exc.ª leia e faça uma 

pagina caso me queira dár essa honra. 

Sem mais. 

De V. Exc.ª muito obrigado. 

Ruy Coelho 
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ARPD | TB/189/078 

 

 

Berlim, 20 de Dezembro de 1912. 

 

Illustre Mestre. 

 

Acabo agora mesmo de receber uma carta da casa Editora da minha partitura; 

que não podem começar o trabalho da edição sem o dinheiro.  

Ora como o dinheiro do Brazil só chega ás mãos de V. Exc.ª de 8 a 15 de 

Janeiro, isto será um transtorno grave pois que é necessario que eu dê a Symphonia em 

Março – Abril sem falta em Lisbôa. 

De maneira que é absolutamente necessario começar desde já a impressão. 

Assim, não duvidando de fórma alguma da promessa do Ex.mo Snr. Dr. Alfredo de 

Souza, que é um homem de palavra, e do qual lhe mando a V. Exc.ª a sua ultima carta 

para que veja o que elle me diz e da qual como já disse não duvido, pergunto a V. Exc.ª 

se conjunctamente com o Ex.mo Sr. Dr. Carvalho Monteiro, é possivel arranjar-se o 

dinheiro da Edição o qual V. Exc.ªs embolsarão logo que o dinheiro ahi chegue do 

Brazil. 

 N’este caso mandar-me-ha por telegramma os trêz mil marcos.  

 No caso de sêr impossivel o que lhe peço, paciencia, esperarei até ao dia 15 de 

Janeiro, sacrificando talvez a audição em Abril. 

 Sem mais. 

 Muito obrigado 

 Ruy Coelho 
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ARPD | TB/075/055 

 

Pará, trav. 7 de Setembro, n.º 16, 24 de Dezembro 1913  

[o “3” ao contrário... Esta carta só pode ser de 1912...] 

 

Ex.mo Dr. Theophilo Braga 

Venerando Mestre 

 

Cumprindo determinação do jovem e já insigne compositor Ruy Coelho, que V. 

Ex.ª tão propriamente protege, e cuja obra musical auxilia e prestigia, colaborando no 

seu alto e eloquente planeamento patriotico de imortalizar pela arte dos sons a epopéa 

nacional por excelencia e o seu genial cantor imperecivel – Camões, com o poema 

altisonante condigno do épico sublime e do seu biographo musical inspirado e 

portentoso no momento actual de reconhecimento da nossa raça, galvanizada pela 

republica, passo ás mãos de V. Ex.ª o incluso saque de 2.000$000 portuguezes, fundo 

necessario para a montagem da “Symphonia Camoneana”. 

 Obtida a custo e por emprestimo ao novel compositor, que em breve terá a 

sagração definitiva, o sacrificio com que lh’a proporciono teve para mim, ao lado dos 

fins artisticos e ethnicos muito ponderosos, o politico, pois prevendo o valor do moço 

musicista, muito me aprazia vêr o seu triumpho, como fructo [?] do novo tempo, da 

republica regeneradora e fecunda, que eu afago atravês da [?] mentalidade de V. Ex.ª 

desde 1880, e que vingando na terra do berço, removidas forçosamente, e para breve, as 

luctas estereis de competições pessoaes do momento, ha de desatar em beneficios 

materiaes, intelectuaes e moraes de toda ordem, consolidando e dignificando o regime 

em definitivo, até um novo estadio da revolução para a frente e para cima, na conquista 

da maxima liberdade com o supremo aperfeiçoamento relativo e contingente do homem 

finito e imperfeito. E confiando-a a V. Ex.ª, para logo fica adquirida a certeza do seu 

integral destino e applicação, como capital reembolsavel pelo producto da audição da 

obra magnifica. 

 Por este mesmo portador [?] Ruy Coelho desta remressa, que o habilita a viver o 

sonho commum, para maior gloria reciproca e admiração commovida do que é de V. 

Ex.ª humilimo e obscuro discipulo venerador 

    Alfredo Souza. 
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EHRC 

 

Lisboa, 27 de Dezembro de 1912 

Caro e preclaro artista. 

Tenho presentes duas estimadas cartas suas de 20 do corrente ; na primeira, lançada ao 

correio, em que expõe a ideia de, como fórma de Prologo, collocar o Hymno a Camões 

á frente da concepção symphonica, tirando d’ahi a ideia para desenvolver o grandioso 

[?] do Pregão eterno, louvo-a(?) incondicionalmente, e alegra-me o seu enthuziasmo 

diante d’este pequeno meio cheio de inintelligencia. N’esta carta fallava-me na remessa 

de 3.000 marcos, caso já estivesse em meu poder a remessa de dinheiro do Dr. Alfredo 

de Sousa. Pela segunda carta, da mesma data, e pela carta do generoso e crente amigo, 

vêja que essa remessa está pendente da fixação [?] do destinatario, o que o meu amigo 

calcula que se effectuará em Janeiro de 1913, de 8 a 15. N’esse presupposto, e 

necessitando metter já na imprensa a sua Composição, a casa Editora exige-lhe 

adiantadamente o dinheiro. Lembra-se o meu amigo que sendo certa a remessa do 

dinheiro pelo Dr. Alfredo de Sousa, poderia eu combinar com o Dr. Carvalho Monteiro 

o adiantamento dos 3.000 marcos, para se começar a edição. A minha situação com o 

Dr. Monteiro é muito cerimoniosa, e não tenho nenhum tracto de confiança com elle. É 

uma potencia monetaria, e eu um poder moral, cujo valor está no abstencionismo da 

acção do capital. Raras vezes o encontro, e não conheço o mot d’ordre para lhe fallar no 

momento preciso, e [?] ideias para uma resolução. N’este caso não ha remedio ; 

sacrificar para mais tarde a audição. Logo que receba ordem do Dr. Alfredo de Sousa, 

immediatamente escreverei ou telegrapharei ao meu amigo para as remessas que 

entender. Felicito-o pela entrada do proximo anno novo, - para que seja a sua entrada 

repleta de Arte. Seu 

sempre am.º [?] 

Theophilo Braga 

 

[canto inf. esq.: T. S. [?] Nº 70.] 

 

 

 

 

 



31 
 

ARPD | TB/189/080 

 

 

Berlim, 4 de Janeiro de 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

Acabo de receber a sua carta, e e[m] vista da sua resposta clara, acho que fiz mal 

em ter feito semelhante pedido. 

No mesmo correio envio-lhe o argumento da Symphonia. que não deve ser 

maior por isso que é feito por mim, o qual peço a fineza de lêr tendo assim a ocasião de 

me prestar um enorme favôr que desde já muito agradeço, emendando os muitos erros 

que ahi encontrar; ao mesmo tempo se julgar conveniente honrar-me-ia sobremaneira se 

fizesse uma pagina. 

Como deve constituir um pequenino livro d’algibeira, parece-me que o custo da 

Edição será barato. 

A poesia de V. Exc.ª vem junto com a partitura. 

Bastam 800 exemplares. 

Caso V. Exc.ª não possa ou não queira tratar pessoalmente da edição do livro, 

peço que me aconselhe os passos a seguir para eu proprio o fazer. 

Como já disse eu mesmo pago a edição, a não sêr que fôsse um preço fabuloso, 

ou que qualquer editor quizesse fazê-lo, mas pagando. Pagando porque ao menos esse 

livreco tem venda segura. 

Caso não seja mais de 20 mil reis eu prefiro ficar com a propriedade do livreco. 

Espero que em breve chege o dinheiro do Pará, se já não chegou. E V. Exc.ª 

mandar-me-ha por telegramma os trez mil marcos, desculpando tanta maçada. 

 

[Será da mesma carta o que se segue?... Não é certo.] 

 

É necessario que vá a partitura agora na primavéra.  

Estou com ancias de começarmos o Viriatho, e desejoso de ouvir o Pregão 

Eterno. 
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No caso de ahi encontrar portas fechadas e politiquices grosseironas depois de 

ter conseguido mesmo muitissimo, dá-la-hia em Paris aonde não faltam elementos 

maravilhosos. 

A musica tem d’estas coisas. 

É universal. 

Seja a minha obra como eu a imaginei, ou antes, como Camões, V. Exc.ª, a 

imaginaram, vigorosa, nobre, que todos os obstaculos que ahi possam surgir, nada farão 

senão dar-me mais coragem e novos brios para novas emprezas. 

 Em meados de Fevereiro ahi irei para arranjar o Theatro de S. Carlos e aplanar o 

caminho. Caso me recebam á dentada pego na partitura e vou dá-la em Paris. Mas em 

Paris posso dá-la depois. Em Portugal primeiro. 

 Eu sou portuguez. 

 Quero dá-la em Lisbôa. 

 E desgraçado d’aquele que me queira privar deste meu desejo. 

 Elle será vencido porque em Portugal ainda ha portuguezes, e eu exijo de cada 

um um bocadinho de fé em mim.  

 Ha-de ser levada em Abril a Symphonia Camoneana, mesmo que para isso eu 

tenha que arranjar mais cem inimigos. 

 O maestro irá á frente para espantar o gentio, e para tapar a bocca aos Arroyos e 

outros quejandos. Ha-de ser dificil pôr tudo a postos. Mas vencer o dificil é que vale 

alguma coisa. 

 Estou ancioso de vêr a partitura impressa para ir a Portugal começar os 

preparativos e depois vêr chegar o Kapelmeister que ensaiará tudo, ficando ahi uns dois 

mezes. Vai ser um movimento, e parece-me que d’esta vêz, se verá coisa séria em 

materia de musica. 

 E a minha partitura, pelo menos pelo que ela tem de architectural impressionará 

esse povo. 

 D’aqui irão alguns amigos meus expressamente. Dois musicos brazileiros. Um 

excelente pianista e o outro um rapaz de 25 annos que já é um critico musical como ahi 

nao ha nenhum. Sabe inglêz allemão, francez, conhecendo assim estas literaturas, o que 

lhe dá uma grande força e muita auctoridade. O outro é um medico. E ainda outro 

estudante de medicina. 

 Dos portuguezes vai tambem um a quem eu dei um pontapé. 
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 Foi estudante de medicina em Lisbôa, dedica-se agora á musica, quér ser 

compositôr, e diz aqui a todo o mundo que vai propositadamente para me combater, e 

tem a certeza de que eu não comprehendi o assumpto. Nunca li nada sobre Camões!!! É 

um burro. Tem a cabeça cheia. E encheu-a depressa. É pequena. Elle não sabe que eu 

acho sabôr a essas discussões e que não recusarei discutir com elle só para me divertir. 

É um imbecil a quem, (para trabalhar) tive de pô-lo fora de minha casa. 

 Enfim mal vai àquele que não tem um cachôrro desta laia de guarda á porta da 

quinta. 

 Sem mais acceite cumprimentos meus e oxalá tenha um anno como desejar. 

 Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/189/083 

 

 

 

Berlim, 14 de Janeiro de 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

Recebi no sabado passado a remessa dos trez mil marcos e no domingo a seguir 

uma carta de V. Exc.ª em que me dizia ter recebido um cheque de 2 contos do Ex.mo 

Senhor Dr. Alfredo de Souza do Pará. Na verdade este Senhor é um espirito raro. E para 

mim este homem é qualquer coisa do outro – Mundo. Não sei como possa mostrar-me 

reconhecido por um favôr tão extraordinario! Se a Symphonia cahir é uma vergonha! 

Seria um desastre. 

Por isso peço a fineza de recomendar aos Ex.mos Senhores que se prestarem 

 

[secção em falta] 

 

 Exageram tudo. 

 Eu quero o que me pertencer. Nem mais um real. 

 Enquanto á pagina ou paginas que vai juntar ao Argumento agradeço-lh’as mais 

uma vez.  

 Assim que vierem as provas mandar-lhe-hei a Poesia para corrigir, a qual vem 

publicada conjunctamente com a partitura. 

 A Edição (ao menos) é digna do assumpto. 

 No meio de tudo isto o que mais me alegrará será a revisão das provas. 

 Estou ancioso de ouvir a audição, mas já sei que me vai custar dissabôres, e 

juntar esse pessoal vai ser dificilimo. 

 Aqui seria facilimo. 

 Esta gente é muito obediente. 

 A voz d’um chefe ouve-se sempre. 

  Ahi não ha respeito. As coisas mais sérias são levadas a rir. 

 Por isso receio muita e muita bagatella. Mas só descansarei depois das audições! 

Ou me levam a partitura, ou os farei carregar com a partitura. 
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 Hei de dá-la primeiro ahi – 

 Se cahir em Lisbôa levantar-se-ha aqui ou em Paris. 

 Os alfacinhas vão vêr o que podem os homens da sua terra. 

 Sem mais. Creia-me sempre muito reconhecido por tudo. 

 Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/189/084 

 

[Não datada.] 

 

Illustre Mestre. 

 

Escrevo-lhe para lhe pedir a fineza de mandar-me mais quinhentos marcos do 

capital que me confiou o Ex.mo Snr. Dr. Alfredo de Souza, do Pará, tão breve quanto 

lhe seja possivel. No dia 24 tenho a partitura já em minha casa e V. Exc.ª ahi terá um 

exemplar no fim do mez. 

 Dir-lhe-hei que me é inteiramente necessario ter aqui uns dez exemplares do 

Argumento, no dia 24, para assim entrar d’uma vez nas negociações da audição da 

partitura em Lisbôa, e poder mandá-la a alguns homens importantes no meio musical, e 

cuja opinião me pode ser util apezar de tudo. 

 Irei escrever ao Blanch perguntando-lhe se elle quer encarregar-se da direcção 

da partitura. É claro que lhe ofereço garantias.  

 Aquelas garantidas de que V. Exc.ª falla no S. Frei Gil de Santarem. O homem 

assim move-se. 

 E se não se mover levarei d’aqui um Kapelmeister que de qualquer modo sempre 

valerá mais do que o Blanch, conforme sempre foi minha intenção. 

 Porem sem aqui ter os dez exemplares do Argumento nada posso fazer. 

 E eu estou fartissimo d’esta Allemanha em que o espirito militar invade tudo não 

poupando até os pobres musicos. Preciso de sol! Quando é que os portuguezes deixarão 

de vir ao estrangeiro, quando são musicos e querem aprender alguma coisa? 

 Mas em breve ahi estarei em Lisbôa, e dahi á minha terra são poucas horas. 

 Sempre com todo o respeito. 

 Ruy Coelho 
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ARPD | TB/189/086 

 

 

Berlim, 10 de Fevereiro de 1913. 

 

Illustre Mestre 

 

Recebi as provas que muito agradeço. É provável que não seja necessario tornar 

a mandá-las. 

Mais uma vez lembro a V. Exc.ª o favôr de apressar a edição do Argumento. Eu 

desejaria ter tudo em ordem no dia 24 d’este mez; de maneira que caso ahi a impressão 

seja demorada por qualquer circunstancia é preferivel eu fazê-la aqui. 

Acho quasi indispensavel eu vêr uma prova. Receio erros na parte musical. 

E o reclame? Já se apregoou (!) que se está editando a partitura? Não seria 

conveniente? Ajude-me a levar a cruz ao Calvario. Porque mesmo que as suas 

esperanças se desfizessem nem por isso a sua douctrina deixará de vingar: – é fatal. A 

obra que V. Exc.ª previo ha-de sêr feita. E pouco importa que seja Pedro ou Paulo o 

eleito.  

N’estes ultimos dias ouvi por aqui revelações do genio musical da Hespanha. 

Primeiro foi uma Fantazia Moirisca. É obra d’um rapaz de 25 annos, meu condiscipulo 

do tempo em que eu estudava com Humperdinck; é uma Fantazia vagabunda. E a ideia 

apanhou-ma em conversas!! Elle chama-se Andrés Isazy! É leviano como um 

hespanhol! O outro é um homem de Barcelona, de 45 annos. É ahi o primeiro chefe 

d’orchestra. Chama-se Lamote Grignon. A sua arte, ou antes, os seus sentimentos são 

d’um frivolo. Enfim todos dois estão bem dentro d’esta palavra: Fanfarronada. Este 

ultimo deu-se ao trabalho infantil de fazer a Noite do Natal, como a concebem esses 

musicos cantores das igrejas de Lisbôa: sem fundo nenhum. 

O homem nem ao menos conhece os pré-Raphaelitas aonde poderia tirar a 

ingenuidade sympathica a uma Noite de Natal infantil. 

Os Hespanhoes não passarão do D. Quijada. 

Que diferença! Que dois nomes! 

D. Quichote! Luziadas! 

Aquelle symbolisa a frivolidade. Este symbolisa o sacrificio d’um povo por uma 

Ideia. Ou antes que é melhor, aquelle symbolisa o sacraficio d’um homem doido por 
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uma ideia imbecil e este symbolisa o sacrificio d’um Povo são por uma Ideia grande, 

tão grande que é toda a substancia da Ideia Moderna. 

E estas diferenças hão-de apparecer na Musica para que todos a vejam. É 

necessario. Penseio quando trabalhava na Symphonia. E para a estabelecer é que cá me 

encontro. E se eu o não conseguir, como já disse, estou absolutamente convencido de 

que apparecerá um portuguez que faça o que eu queria fazer, e que só não farei se de 

todo em todo não puder. 

Vamos vêr o destino da Symphonia Camoneana. 

Felizmente que estará impressa em alguns dias! 

Isto a deixará tal como é, mesmo depois das dificuldades que surgirão ahi em 

Lisbôa quando a quizer fazer ouvir agora em Abril. 

Assim impressa sempre terá probabilidades de achar quem a comprehenda e a 

faça respeitar. 

Eu imaginei-a não para esse meio infantil, que infelizmente ainda é o meio 

musical em Portugal, mas sim para mostrar àqueles que (hoge ou amanhã) possam vêr o 

que eu sentia e disse nessa obra. Se já lá os houver muito bem! Se ainda os não houvêr – 

Não faz mal.  

 

Creia sempre na minha sinceridade. 

Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/189/085 

 

 

 

 

Berlim, 29 – Fevereiro 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

Recebi hoge a carta de V. Exc.ª assim como a pagina para o Argumento e a 

noticia sobre a Symphonia. Agradeço tudo. 

A pagina li-a como me aconselhou, com muita attenção, e acho muito bem a 

reserva que faz sobre a partitura em si. Nem póde ser d’outra maneira. Não deixarei 

mesmo de lhe dizer que por minha vontade V. Exc.ª deveria fazer sentir mais qualquer 

interrogação sobre o merecimento da partitura, acabando por aconselhar aos musicos 

d’essa terra a elaboração d’uma obra symphonica que satisfaça inteiramente a 

consciencia da Nacionalidade, marcando-lhes assim um caminho são; e depois da 

audição se verá se eu mereço definitivamente uma confiança absoluta. Até lá, peço a 

maxima desconfiança, mas muito interesse; todo o interesse. De resto acho dentro 

d’essa pagina a substancia da minha existencia; garantindo-lhe que a tradução dos 

Luziadas para uma linguagem universal, para a Musica, será quasi a unica maneira de 

mostrar a esses soberbos allemães e outros quejandos, que Portugal é um nome que é 

preciso respeitar, iniciando-os ao estudo das particularidades da nossa raça. E neste 

momento que todos d’um modo geral nos tomam por um Povo envelhecido, hoge é que 

se torna indispensavel entoarmos em unissono um Hymno em que elles sintam a alma 

d’aqueles homens que dominavam o Oceano. E eu lá tenho no Final da Symphonia o 

Povo a gritar em harmonias claras e cheias de vigor: Esta é a Terra de Camões! Esta 

Terra é nossa, e depois em accordes largos – é – é – é – Gloria, eia – eia – eia. Creia que 

quando se está no meio d’inglezes e allemães, é que se sabe o que é ser portuguez!  

Se tudo correr como quero tudo indica que depois d’algumas audições no Porto, 

levarei tudo a Madrid. 

Creia que em Hespanha a finalidade da musica é a Habanera e o Tango para se 

vêr as pernas das bailarinas. Elles vão vêr se Portugal está a dormir, esses hespanhoes. 
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Elles ouvirão sonoridades taes como as imaginava Camões no Prologo dos Luziadas, e 

vão têr que admirar, como outrora Cervantes admirava o nosso heroe. 

A cantata de Miguel Angelo, se este Miguel Angelo é o mesmo do qual a Aguia 

publicou ha poucos mezes uma canção ou coisa parecida, se é o mesmo, a avaliar por 

esta composição, deve ser coisa imoral. 

A musica d’elle é importada da Italia. Apodreceu na viagem. É um vérista da 

ultima espécie. 

De resto em Portugal não ha musicos! E se ha estão dormindo. 

Aliás ha um rapaz de 33 annos que acabou o curso de medicina ha um anno, 

chamado Francisco Lopes que fazia parte em Lisbôa do comité da Renascença 

Portugueza, da Aguia, muito inteligente que quer sêr um grande compositôr lá de vez 

em quando, uns dias por outros. Quando eu tinha [17?] conheci-o detestando Bach. 

Quando eu tinha 19 conheci-o detestando Beethowen. Quando eu tinha 20, detestava 

Bach, Bethowen, e todos os grandes musicos. 

O anno passado já gostava de certas coisas de Wagner[,] etc, e tinha começado a 

estudar solfejo que achava dificil e compunha melodias para uma opera. É um rapaz 

inteligente mas os seus processos de trabalhar são como se vê. Aparte este não conheço 

outro rapaz de grandes aventuras a não ser o Senhor Freitas Branco que nunca descerá a 

escrever musica democratica, preferindo as flôres de salão, perfumes, poz d’arroz, 

fallando aquela linguagem aristocratica, balôfa. 

Mas a victoria está com o Povo. Só o Povo é sincero e grande. E a architectura é 

grande porque é uma arte popular. Eu sou dos do Povo. O Povo é sempre o Povo. O 

aristocrata n’uma multidão ou é esmagado ou acaba por ser Povo. Ao contrario o Povo 

n’um salão é sempre Povo. 

E se a musica alemã sempre cantou victorias é porque sempre foi uma musica 

architectural. 

Não tenho duvidas nenhumas sobre isto. 

Quero dizer com isto que esses musicos de Portugal, incluindo todos, nunca 

chegaram a esta conclusão. Fazem musica como a maior parte dos poetas fazem 

Sonetos; como exercicio, ou de cores ou de sons. O que elles querem é palavras bonitas.  

Eu faço musica porque, como já disse, é necessario fazê-la, e não porque isso 

possa vir a merecêr-me a amizade dos homens importantes e a sympathia dos salões. 

Pouco m’importam estas victorias. 

_______________________ 
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Envio-lhe as provas da poesia de V. Exc.ª e peço-lhe encarecidamente a fineza 

de fazer as correcções o mais nitidas possiveis porque os homens não sabem portuguez, 

e o favôr de m’as mandar o mais breve possivel porque isto via a galope. 

Eu dedico a partitura a V. Exc.ª ao Snr. Dr. Alfredo de Souza, ao Snr. Dr. 

Carvalho Monteiro, e a um pianista brazileiro, meu amigo. 

Não posso pôr o nome do Snr. Dr. Alfredo de Souza em primeiro logar por 

muitas razões. Alterava a ordem natural das coisas, e tenho a certeza que este senhor 

ficaria aborrecido comigo. É muito sympathica a sua ideia, mas eu peço desculpa de ter 

de a não aceitar. A estas horas já estão os nomes impressos e já é tarde para qualquer 

alteração, a não ser que V. Exc.ª não queira dar-me a ocasião de testemunhar-lhe a 

minha amizade aonde ha um reconhecimento profundo, ou desconfiar que quero o seu 

nome para botar figura, o que na verdade não é de todo mentira, mas que não faz mal a 

ninguem. 

_______________________ 

Visto aqui sêr dificil imprimir caracteres portuguezes (latinos) e os homens 

desconhecerem o portuguez, seria conveniente fazer a edição do Argumento ahi. O 

Typo deve sêr pequeno. Um pouco maior do que a folha deste papel. 

 E seria bom appresar. 

 O tempo vôa. E eu quero dar a Symphonia o mais tardar em Maio. Quero deixar 

a data do Anniversario aos homens da renascença. Não seria seria [sic] engraçado ir eu 

depois ao Porto fazer a festa? ou antes a nossa Symphonia? 

 E mesmo acho mais sério não servir-me dos Anniversarios. Não quero nenhuma 

benevolencia para comigo! 

 E o reclamo. O Senhor Carlos de Lemos tem talentos para essas coisas? Não é 

facil. Os do Porto já começaram, e só dão a Cantata em Junho.  

 Sem mais. 

 Creia-me sempre muito reconhecido. 

 Ruy Coelho. 

 

P.S. Li no Seculo o que V. Exc.ª dizia sobre Gil Vicente e o que disse Affonso Lopes 

Vieira. Gosto da politica do director do jornal. Consegue arranjar leitores, está no 

caracter d’um jornal que quer ganhar dinheiro. E como não ha jornal lido que não seja 

explorador, logo, todos são imoraes, assim como os seus directores. Estes desde que o 
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jornalismo não seja lido tornam-se peiores. Procuram todas as maneiras viaveis da 

ganhança. É um horror. 

 

Ruy Coelho. 

 

Talvez uns dois mil ou antes mil. 

Este ultimo numero. 
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ARPD | TB/189/081 

 

 

Berlim, 1 de Março 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

No mesmo instante vou remeter a V. Exc.ª as provas pedindo-lhe a fineza de 

recomendar aos homens muita cautela com as notas musicaes. Eu vou partir em breve. 

De maneira que ainda quero vêr (ahi em Lisbôa) uma prova antes da impressão 

definitiva, e quero poupar-lhe essa maçada de ter de ir buscar e remetter provas, e 

tambem quero deixar quanto antes esta bella cidade que ainda não é tão bella como a 

minha rua de S. Antonio á Estrella d’aonde vejo o Tejo até muito longe, e tambem 

preciso de começar os preparativos para a esperada audição, e tambem não quero 

esquecer aquelas palavras que o meu pai usava muito: quem o seu não cuida, o diabo o 

leva. 

 A respeito das minhas palavras que V. Exc.ª acrescenta ás suas bellas e bem 

ordenadas ideias nada posso dizer uma vez que V. Exc.ª acha uteis seja porque razão 

fôr. 

 Entretanto é preciso que lhe diga vêr a sua utilidade sómente no caso de V. Exc.ª 

pôr o seu nome no artigo. 

 No caso contrario, caso essas suas ideias venham sem dono parece-me que é 

inutil tanta sinceridade que tenho a certeza seria imediatamente tomada por fraqueza por 

creaturas que serão sem duvida muito e muito mais fracas do que eu. 

 Essa sinceridade só a uso para gente séria.  

 E se todos os homens (fallo dos grandes homens) fossem francos elles teriam 

certamente occasiões de porem á prova a sua duvida sobre coisas que tiveram como 

certas durante muito e muito tempo. 

 Mas eu não temo nenhum musico d’esse paiz e os grandes criticos da 

especialidade, á frente dos quaes está o Senhor Antonio Arroyo[;] são homens que me 

fazem pena e apparecem-me ao espirito como fantoches. A minha sinceridade é para V. 

Exc.ª somente, e para aqueles que ainda tenham vergonha! 
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 Eu li ha já dois annos o que disse Maeterlinck da sinceridade. É uma riqueza. 

São perolas! E perolas não devem ser dadas aos porcos! Os porcos são esses homens 

dos jornaes que dirigem a opinião publica! 

 Enquanto ás cores da capa dir-lhe-ei o seguinte. 

 A partitura ficou com côres muito feias mas muito serias. Fundo preto e letras 

brancas. 

 É minha opinião que para este assumpto tão severo estas côres são mais 

proprias. É melhor deixar as côres bonitas para os assumptos que nós não tratarêmos. E 

a mim só me fascinam essas côres nos vestidos das Senhoras em dias de corrida de 

toiros ou em tardes de feira; em dias de leviandade. 

 Mas se o desenho está bonito como V. Exc.ª diz, não é coisa tãograve para 

mudar as côres gastando mais tempo e mais dinheiro.  

 O numero dos exemplares acho que 500 é mais do que suficiente. 

 A epocha da audição depois se decidirá quando eu ahi chegar, achando contudo 

que em 10 de Junho seria conveniente, sem deixar de achar necessario ir tratando das 

coisas como se quizesse fazer a audição em epocha mais proxima. 

 A partitura já está impressa. 

 Ficou bem. 

 A opinião que me pede d’alguns professôres só a poderei ter depois do 

programma estar impresso para poder oferecer a partitura completa. E isto é trabalho 

que farei em Lisbôa. 

 Ninguem aqui conhece nada da partitura. 

 Trabalhei-a fóra dos conselhos de ninguem. Assim tinha de sêr. É uma obra 

minha. Só minha. “Mon verre est petit mais je bois dans mon verre” dizia Musset. 

 Sempre muito reconhecido. 

 Ruy Coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ARPD | TB/184/037 

 

[Não datada e incompleta. Começa na página (5).] 

 

Os quinhentos marcos que V. Ex.ª me mandou foram para pagar o resto da conta 

da impressão da partitura que subio.  

Agora preciso de quatrocentos para viagem e para alugar piano em Lisbôa e 

pagar aqui o meu mez. 

 Peço a fineza de mo mandar o mais breve possivel para assim eu sair para 

Lisbôa. Este dinheiro para a viagem tinha eu pedido ao Sr. Dr. Augusto de Carvalho 

Monteiro que m’o não mandou. 

 Mando-lhe hoje uma carta sobre a minha Sonata que é importante por ser de 

Romain Rolland professor de esthetica na Sorbonne em Paris, e tido como o primeiro 

dos criticos francezes e é conhecido e respeitado aqui mesmo na Allemanha. Conhece 

d’elle “Les musiciens d’aujourd’hui”? 

 É uma carta que preciso guardar como a minha maior riqueza em Lisbôa. 

Actualmente estou mal com elle (por questões de musica é claro) mas de Lisbôa enviar-

lhe-ei a Symphonia Camoneana para vêr o que elle dirá. 

 Em Lisbôa, Romain Rolland é o critico mais auctorizado, pelo menos para 

Arroyo e outros. 

 Afinal eu não mandei a Sonata ao violinista
3
 que elle me recomendou e que é um 

homem respeitado o que acontece raramente com os violinistas, e é o maior amigo de 

d’Indy chefe actual da música franceza ou pelo menos tido por tal. Foi um erro grave. 

Mas a todo o tempo posso reparar. É questão de fazer coisa bôa, e sempre melhor. 

 

Ruy Coelho. 

Não perca esta carta! 

 

 

 

 

                                                           
3
 « [...] e depois [Romain Rolland propôs] [...] mostrar e fazer executar a obra pelo grande artista Armand 

Parent – o fundador da Scola [sic] Cantorum. [...] ». Cf. “A Symphonia Camoneana de Ruy Coelho”, 

Novidades, 22 de Abril de 1913. 
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EHRC 

 

Lisbôa, 7 de Março, de 1913. 

 Preclaro artista. 

 Recebi em 5 do corrente, á noite, a sua carta, a que dei cumprimentos no dia 

seguinte enviando-lhe por ordem telegraphica os 400 marcos, que levantou do seu 

deposito. Se o Dr. Monteiro não enviou a quantia que pediu, é porque julgará mais 

conveniente auxiliar aqui a emprêza da execução da sua obra. Recebi as provas 

typographicas do Programma, e esteja absolutamente tranquillo de que se não imprimirá 

sem a sua revisão final. Na minha prosa, que vae á frente do programma, não poderia 

omittir a minha assignatura, que ahi tem um sentido nitido. E depois das suas palavras 

com que o termina, a minha assignatura é um testemunho de confiança no poder do 

artista que se revela. Folgo que lhe pareça bem a data [da] execução da Symphonia no 

dia 10 de Junho. A nova Camara Municipal de Lisboa, tendo convidado varias 

collectividades, por comum accôrdo votou que a Festa da Cidade de Lisboa fosse no dia 

10 de Junho, consagrando o anniversario da morte de Camões. A Camara appresentará 

um programma e contribuirá para a Festa da Cidade. Que bella occasião para a 

execução da Symphonia – A morte de Camões [ser?] um d’esses numeros do 

Programma! A Academia das Sciencias de Portugal já deliberou dar execução a esse 

numero; propõe que seja em São Carlos, e precedida por uma Conferencia [?] sobre 

Camões. Por este meio poder-se-hão obter muitas vantagens : o theatro e illuminação 

gratuita e mesmo policia. A questão dos executantes é que, sendo pagos pelo meu 

amigo, tem n’esse caso direito ao que renderem as entradas, para pagar o seu 

compromisso com o Dr. Alfredo de Souza. Todas estas coisas se combinarão depois da 

sua chegada a Lisbôa. O principal é aproveitar o dia da Festa da Cidade, porque dá ao 

apparecimento da Symphonia um relêvo excepcional, convergindo a attenção de todo o 

paiz para essa obra, que encontra uma atmosphera para exercer todo o seu effeito moral. 

Guardo aqui a carta que me confiou do Romain Roland [sic], para lh’a entregar por 

mão, se é que não a quizer [?]. Estou com muita curiosidade de vêr como ficou a 

Symphonia impressa. Espero o seu regresso, e sempre am.º adm.º e dedicado 

Theophilo Braga 

 

[canto inf. esq.: T. S. [?], [?] 70(?)] 
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Hamburgo, 11 de Março 1913. 

 

Illustre Mestre, 

 

Escrevo-lhe já a caminho de Lisbôa, para lhe agradecer a remessa dos 400 

Marcos que V. Exc.ª me mandou conforme o meu pedido. 

 Assim que ahi chegar levar-lhe-hei um exemplar da Symphonia que vai a bordo 

comigo. 

 Está um tempo mau e os marinheiros allemães não são de confiança. Ha uma 

semana morreram uma porção numas manobras navaes. 

 Enfim agora é embarcar apezar do mau tempo e dos maus marinheiros! É 

provavel que já no proximo domingo lhe vá bater á porta para pessoalmente lhe 

agradecer tudo o que o ilustre Mestre tem feito por mim e para lhe entregar a partitura 

conforme a minha promessa de ha um anno; lembra-se? 

 Vai vêr o que se dirá! 

 Na viagem caso não fique doente o que comigo é ainda dificil, farei uns 

apontamentos sobre as tendencias do Debussysmo e da musica allemã para assim estar 

preparado para ataques d’esses debussystas á S. Francisco pregando aos passarinhos e 

outras bugigangas neo-romanticas! O meu anjo da guarda é o Final da 5ª Symphonia de 

Beethowen. 

 Esses poetas levianos que ahi ha na nova geração vão sem duvida chamar-me 

nomes feios. Elles são todos debussystas. São coloristas como os japonezes. E a obra 

delles é um “Pagode”.  

 Vou preparar-me. Vou dar forma ás minhas ideias para poder rir-me desses 

mysticos afeminados.  

 Ate breve. 

 Acceite cumprimentos respeitosos e muitos agradecimentos meus. 

 Ruy Coelho 
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Lisbôa, 18 de Março de 1913. 

 

Tomo a liberdade de pedir a V. Exc.ª o favôr de indicar-me a maneira  de até 

amanhã poder receber quarenta mil reis os quaes preciso para alugar um piano e outras 

despezas necessarias. 

Na alfandega gastei uma soma inesperada que me desorientou as finanças. 

Estive hoge na Imprensa Nacional aonde vi o desenho. 

Mandei tirar o pedestal de Camões, porque o pobre homem que de resto parece 

ter habilidade, tinha feito a figura do nosso heroe desalmadamente. 

Mandei pôr uma caravela. Elle concordou e offereceu-me uma poesia de Julio 

Dantas não sei porquê. Cá a tenho. 

Tambem fui a casa do Ex.mo Senhor Dr. Carvalho Monteiro aonde deixei um 

exemplar da Symphonia e um cartão meu. 

Espero pois a fineza de mandar-me a explicação que lhe peço e creia-me um seu 

admiradôr. 

Ruy Coelho. 

 

 Espero me desculpe não ir pessoalmente a casa de V. Exc.ª pedir-lhe estas 

explicações. A razão é que não quero tirar-lhe o tempo que como todos sabem é 

precioso. 

 R. C. 
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Lisbôa, 4 de Abril de 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

Já hoge de manhã tinha mandado meu mano a casa de V. Exc.ª mas ninguem 

estava em casa. 

Agora torno a mandá-lo porque o meu pedido é urgente. Espero que o ilustre 

Mestre me desculpará. 

Peço-lhe pois o obsequio de me dár para adiantamentos aos homens que estão 

tirando da partitura as partes para os instrumentos, e outras despezas urgentes, a quantia 

de 60 mil reis. 

Se no momento os não póde enviar por meu irmão, espero me indique quando 

devo procurar V. Exc.ª. 

Amanhã, ás 3 e meia no Theatro da Trindade, dizem os jornaes da manhã por 

entre palavras em que “genial” é o adjectivo que melhor parece dar á justa o valôr de 

João Arroyo, será a audição d’um trabalho deste grande homem: um Poêma 

Symphonico. Como é coisa sensacional e em breve terêmos a audição da nossa 

Symphonia tenho a ousadia de dizer ao Mestre, que gostaria que viesse ouvir o homem 

que dizem sêr o musico nacional. 

Se quizer e puder, diga-me porque amanhã, ou hoge ainda, irei comprar os 

bilhetes, deixando o de V. Exc.ª aonde m’o indicar. 

Eu pressinto que tenho de cahir em cima de toda esta intrujice. 

Está tudo a gritar que este homem teve em Hamburgo uma victoria com o 

“Amôr de Perdição”[.] É assombroso! A opera foi para o chão! E a critica feita em 

Berlim, foi feita por um pobre estudante de piano, [L.?] Camara, que estava dependente 

do então ministro portuguez o Snr. Visconde de Pindella, que em coisas de musica é 

mesmo um visconde, coitado. Pois o Sr. Arroyo vai apanhar, porque merece, ainda que 

isso me estrague a vida[.] 

Seu admiradôr. 

Ruy Coelho 
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Illustre Mestre. 

 

Recebi os 60 mil reis que muito agradeço, estranhando muito que não me tivesse 

escripto uma palavra, nem tão pouco me tenha dito se vai ouvir o Poêma de João 

Arroyo, o que muito gostaria por isso que depois quando ouvisse a Symphonia poderia 

vêr com mais justiça se sou digno de merecer o seu assumpto Viriato. Mas isto tambem 

nao é grave. 

Estou ancioso pelo 10 de Junho. 

Esta gente vai ouvir a unica obra musical que póde sahir fronteiras.  

(Eu o declararei quando fôr o tempo para tal[.]) 

E se tive ardôr e meios de fazer esta obra devo-o a V. Exc.ª. 

No meio d’esta gente tão mál intencionada, e tão pequenos junto da sua Ideia 

que eu quero pôr n’uma linguagem tão elevada que subjuge estes homens, sinto-me 

cheio de confiança para a minha obra. 

Os seus inimigos que só hoge conheço são os meus, e são os da nossa Ideia, (a 

sua) e elles, elles é que são os inimigos da Patria! 

Em breve mãos ao Viriato. 

Mas antes quero que oiçam a Symphonia. 

Em 10 de Junho os partidos republicanos vão vêr como é que se é portuguez, e 

quem o é mais se elles se eu. 

Para a semana vou pôr para fóra a Symphonia[.] Vai afinal apparecer. E amanhã 

deixar-lhe-hei em casa o Argumento que amanhã fica acabado. 

Sempre 

seu admiradôr 

Ruy Coelho 
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Lisbôa, 6 de Abril de 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

Vou pedir-lhe mais um favôr. Umas tres quadras para fazer um “Lied” para a 

audição de que hontem fallei ao ilustre Mestre. 

Dir-lhe-hei que as poesias que musiquei são sómente de Maeterlinck, Musset, 

d’uns poetas arabes do X século, de Antonio Nobre, uma de Lopes Vieira e uma canção 

tirada do “Cantico dos Canticos”. 

Assim se V. Exc.ª quer escrever as quadras gostaria que dentro deste título “A 

minha canção” desse a sua Ideia. 

Quero fazer uma coisa bôa. 

Dê-me a forma que quizer porque o fundo expressivo é o que mais importa; e 

esse já o encontrei. Está na sua obra. 

Está no coração de todos os portuguezes. 

De maneira que qualquer dia perguntarei em sua casa pelo meu pedido.  

Se quizer dar um grito de desespêro como os têm todos os “grandes” dei-o, que 

assim é que sahirá o que quero encontrar d’entro de “A minha canção”[.] 

 

Sempre seu admiradôr 

Ruy Coelho 
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Lisbôa, 13 de Abril de 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

Acabo de receber as poesias que muito agradeço e as quaes acho maravilhosas 

para musicar. 

Vou meter mãos á obra. 

Conjunctamente envio ao illustre Mestre essas noticias sobre a Symphonia. 

Nas Novidades aonde estive fallando com o critico musical D. Thomaz 

D’Almeida, este homem disse-me que tinha fallado da minha pessôa com Debussy (!!!) 

e que conhecia já a minha Symphonia pelas criticas estrangeiras. Lá poz isto no jornal... 

Que cabotinagem... Isto é de pasmar. Como se mente... Disse mais; que ia estudar a 

partitura... (elle, que não sabe musica, estudar a technica da minha partitura...) 

____ 

A sua poesia “ Judeu Errante” dá na verdade uma coisa interessante. Pensarei no 

Mestre Schuber para fazer coisa sã e dentro da Ideia em que o rythmo é tudo. 

 

Sem mais 

muito obrigado e 

sempre seu admiradôr 

Ruy Coelho. 
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Lisbôa, 24 – Abril de 1913. 

 

Illustre Mestre. 

 

Escrevo-lhe para lhe dizer que o Pedro Blanch tomou a direcção da execução da 

Symphonia, e eu já comecei os ensaios dos córos que vão bem. 

Hontem durante o ensaio na Arcada de Londres, o Guimarães proprietario da 

Capital veio fallar comigo e Joyce sobre um alvitre grandioso: 

Chamar elle á Capital de Lisbôa todos os professores de canto de Lisbôa, 

nacionaes e extrangeiros e pregar-lhes o sermão. Quer dizer ou dão os elementos que 

têm na mão ou A Capital põe bem á mostra a sua grande incompetencia. Vamos ter as 

500 vozes. 

 O Vianna da Motta que já está em Lisbôa disse a alguem que a partitura não tem 

condições artisticas para se levantar. 

 É natural que o diga. Mas se o diz em publico chamo-o ao banco do réu e 

esmágo-o. 

 Uma Senhora de Lisbôa faz hoge uma reunião para juntar o Vianna, Joyce etc 

et[c], para convencerem este de que não vale a pena o seu concurso para levantar a 

Symphonia. 

 Mas apezar das promessas do Joyce e da superioridade que este diz encontrar na 

minha musica, o Viana [o comesse?], póde crer que a coisa iria pr’a frente. 

 Há de ir. 

 Conjunctamente mando-lhe algumas noticias dos jornaes. Sempre seu admirador 

 Ruy Coelho 

 

 P. S. 

 O pessoal dos córos está cheio de enthusiasmo. Gostaram do Prologo. 

 Tenho esperanças em fazer do Prologo um Hymno bem Nacional. No dia 10 de 

Junho se verá se tenho razão em ter estas esperanças. 
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Lisbôa, 30 de Abril de 1913. 

 

Illustre Mestre. 

Tem esta [carta] o fim de pedir-lhe a fineza de mandar pelo meu irmão Trajano, 

do deposito, mais sessenta mil reis que preciso para diversas despesas.  

Caso não tenha presentemente espero me mande dizer quando o devo procurar. 

Entretanto dir-lhe-hei que os preciso com certa urgencia por isso que tenho de 

pagar o piano alugado para os ensaios na Arcada de Londres e o que tenho aqui para o 

meu trabalho. 

Os ensaios continuam. 

Vão bem. 

Hontem deu-se uma scena desagradavel. 

Tive de mandar pôr na rua pelo porteiro um pobre mestre de canto que estava 

interrompendo o ensaio com conversas com as Senhoras. 

Fiz bem para que de futuro estejam com mais respeito. Hoge um Senhor Carlos 

de Mello, (preto) veio dizer-me que os meus amigos me comprometiam com artigos 

como aquele d’As Novidades em que já me chamam genio. Coitado! Lastima que eu 

arranje inimigos. Como se n’esta terra os inimigos não nascessem como as papoilas no 

Alentejo: sem ser necessario plantá-las. 

É claro que para o critico d’As Novidades sou um genio: Ou elle não fosse um 

burro. 

E se o Snr. Carlos de Mello tivesse a sinceridade d’aquele homem (pelo menos 

n’este campo) certamente chegaria á mesma conclusão. O Mestre não imagina o quanto 

tenho rido por ahi... e ainda agora a Procissão vai na praça[.] 

Sem mais 

Sempre seu admiradôr 

Ruy Coelho 
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Illustre Mestre 

 

Peço-lhe a fineza demandar pelo meu mano Trajano a quantia de oitenta mil reis 

do deposito em poder do ilustre Mestre. Cá vou com a Symphonia. No proximo 

domingo é o primeiro ensaio de orchestra (cordas) 

 

Sem mais. Sempre seu admiradôr. 

Ruy Coelho 

 

31 Maio 
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Illustre Mestre. 

 

Peço-lhe a fineza de mandar pelo meu irmão Trajano para despezas urgentes a 

quantia de cem mil reis. 

De amanhã a 8 dias é o 1º ensaio d’orchestra. 

Vai tudo bem. 

Sempre seu admiradôr 

e muito obrigado. 

Ruy Coelho 

 

[a outra tinta] O resto do deposito, trezentos e noventa e seis mil e 50 cts 

 

[outra página, outra tinta] Recebi do Ex.mo Snr. Dr. Theophilo Braga no dia 22 

de Maio de 1913 a quantia de duzentos e cincoenta mil reis = 250$000 [?] 

Ruy Coelho 

 

[outra página, outra tinta] recebi hoge 2 de Junho do Ex.mo Snr. Dr. Theophilo 

Braga 

Lisbôa, 2 de Junho 1913. 
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[Carta em papel do « Ministerio dos Negocios Estrangeiros – Gabinete do Ministro – 

Particular »] 

 

Lisboa 29 Nov. 1913 

 

[?] [?] presado amigo 

Empreguei todas as diligencias para o Snr Ruy Coelho obter as [?] necessarias á 

realização da festa em S. Carlos. E obteve-as pelo Ministerio de Instrucção. Não posso, 

porem, convidar o corpo diplomatico por esta razão a que não attendi quando ao Snr 

Coelho dei a esperança d’esse convite:  

Trata-se da festa do 1º de Dezembro. Como convidar os diplomatas com excepção do 

ministro de Espanha? E como convidar o ministro  

 

[secção em falta] 
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[Carta em papel do « Ministerio dos Negocios Estrangeiros – Gabinete do Ministro », a 

que o autor da carta acrescentou « Particular »] 

 

Lisbôa 17 Dez. 1913 

Meu querido amigo 

 

Veja V. Exc.ª as [?] com o Snr Ruy Coelho me preparou desmerecendo do que se lhe 

fez e da protecção de V. Exc.ª Dado o seu procedimento [?] e [louvado?], [?] à [?] por 

um deputado que aproveitou o [?] para me [envenenar?], não tive remedio senão 

[contar?] apenas metade das obras de Snr. Ruy Coelho. Lastimo-o profundamente por 

este ter sido recomendado por V. Exc.ª[.] Mas V. Exc.ª é certamente o primeiro a 

condemnar-lhe o procedimento. 

Creia-me 

sempre com profunda estima 

[?]  
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Paris, 26 de Dezembro 1913. 

 

Ilustre Mestre. 

 

Afinal aqui estou em Paris, apezar de uma viagem tão má. 

Fallei já com alguns amigos e parece-me que a minha tentativa de fazer ouvir a 

“Symphonia Camoneana” não é descabida, devido sobretudo á oportunidade. 

Mando nesta carta o artigo que escrevi sobre os Concursos. Ahi se vê se fui ou 

não roubado por essa corja de incompetentes e de estupidos. 

E hoge mesmo vou mandar esse artigo ao Ministro da Instrucção Publica, 

dizendo-lhe que estou nas disposições de não ceder porque me considero não só 

roubado como até insultado por uns parvos que nunca deram nem um aluno, nem tão 

pouco fizeram uma obra. 

E se elle não fizer caso da minha carta, o que está na logica d’essa gente, eu 

tenho aqui o Quartetto de Neuparth, que sendo o 1.º premio do concurso a que presidio 

Vianna da Motta, e obra d’um nome que hoge é celebre em Portugal como compositôr 

etc, etc, é sem contestação um documento valioso que os homens d’aqui mestres a valer 

darão o destino que essa obra e esse nome merecem. 

E ainda ha justiça no mundo caso a não haja em Portugal – ao menos para que os 

meus amigos que não são só portuguezes, saibam que não ganhei a pensão por haver um 

concurrente mais forte, mas sim porque m’a roubaram. 

E perder assim uma pensão é ganhar a convicção de que a incompetencia no 

assumpto em Portugal é como se vê, criminoza. E d’aqui de Paris não arredarei pé sem 

vencer a valer (mesmo roubado pelo meu paiz) preferindo morrer de mizeria a ser 

creado do Neuparth e outras quejandas nulidades. 

Sem mais por hoge, peço ao ilustre Mestre a fineza de não se esquecer do 

diploma, que é para aqui um documento importante de apresentação, e de grande 

utilidade para o efeito de querer conseguir a audição da “Symphonia Camoneana”[.] 

Parece-me que um imbecil como o Augusto Machado ou o Neuparth, que nada fizeram, 

não poderão obstar a que eu receba essa deferencia da Academia; eu que em um anno 

fiz mais do que elles em toda a vida. 
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Alem disso ao passo que eu recebo uma distincção pelas obras que fiz, elles 

receberam-na talvez por obras que nunca farão... 

Amanhã vou começar os meus trabalhos para a execução da Symphonia. 

Começarei por is ao Xavier de Carvalho e a um jornal do Brazil que aqui sae 

todos os dias e que é lido por toda a colonia Patria. 

Em seguida irei vêr e ouvir esses taes amigos de Camões que jantam uns jantares 

tão especiaes. 

Sem mais. 

Creia na minha profunda admiração e reconhecimento 

Ruy Coelho. 

 

Boulevard du Montparnasse 169.bis Paris 
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Paris, 29 de Dezembro de 1913. 

 

Ilustre Mestre 

 

Dei hoje os primeiros passos para a realização do meu projecto de fazer a audição da 

Symphonia Camoneana aqui em Paris.  

Bati á porta de Xavier de Carvalho que me recebeu muito bem encontrando ahi o Dr. 

Magalhães de Lima. Tanto um como outro já sabiam do caso da recita de gala e na 

verdade acham este caso bastante ridiculo, pelo menos, e fizeram-lhe alguns 

comentarios. 

Falei a Xavier de Carvalho do meu projecto, o qual segundo o que me contou, já o tinha 

planeado; tanto que estava para me escrever para Portugal, não o tendo feito por ignorar 

o meu adresse em Lisbôa. 

 

[secção em falta] 

 

um violino e um piano. 

Enfim. Isto por aqui ha tambem muita cavalgadura. Mas... deixá-los cavalgar. 

Sahi pois de casa de Xavier de Carvalho contente e cheio de fé em ter a grande 

felicidade de poder ouvir um dia aqui na capital do Mundo a Symphonia com que quero 

impôr-me d’uma vez a todo o Mundo para que não julguem que Portugal está fóra da 

corrente da vida moderna.  

Eu mesmo dirigirei a partitura. E depois pra frente. Vamos aos Luziadas. 

______________________ 

Espero que o Mestre não se esqueça de ultimar a remessa do diploma da Academia 

atendendo ao facto d’este diploma ser um excelente cartão de visita que me facilitará 

muitas coisas n’este meio em que ha intrujões por todas as esquinas e em que o direito 

de duvidar do proximo é legitimo. 

Sem mais. 

Confesso-me reconhecidamente seu discipulo e admiradôr. 
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Ruy Coelho. 

Paris, 

169bis Boulevard de Montparnasse 

Paris 

France 
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Paris, 14 de Janeiro de 1914. 

 

Ilustre Mestre. 

 

Dou-lhe hoge a bôa nova de que fiz o conhecimento do Snr. Camillo Froes, 

secretario da Sociedade “Amigos de Camões”, por intermedio de Xavier de Carvalho, o 

qual prometeu toda a sua iniciativa para se conseguir a audição da Symphonia 

Camoneana. 

Na verdade pelo que tanto Camillo Froes me diz assim como Xavier de Carvalho 

a audição da Symphonia é um facto realizavel e até com mais brevidade do que eu 

supuz. 

Pensa-se pois fazer-se um grande concerto no Trocadero com um discurso de 

Rostand com o fim de arranjar um fundo monetario para o levantamento d’uma estatua 

a Victor Hugo em Lisbôa. É pois uma bella ocasião para eu me revelar aqui em Paris 

por isso que será um facto que não passará despercebido a este gente. Teremos sem 

duvida a honra da comparencia do elemento oficial e artistico. Já estive no Trocadero 

que é uma sala de concertos monumental. Lá está um Orgão gigantesco. Optimo para 

me garantir a força dos accordes camoneanos da minha partitura. E se eu na verdade os 

ouvirei em breve contarei um conto... ao Ex.mo Snr. Antonio Macieira. Mostrar-lhe-hei 

quem é o melhor ministro dos negocios extrangeiros; se elle ou o meu valor de... 

musico. Porque elle só tem feito rir e tem dado uma conta vulgar do valôr da 

mentalidade portugueza. E verêmos se elle tinha o direito de me insultar, elle uma 

creatura tão vulgar, como é do conhecimento de toda a gente. 

Mas se eu me impozer aqui como espero tenho contas a pedir a mais gente 

importante de Lisbôa. Lembrarei a infamia do Snr. Silva Graça filho e dos Snrs. 

Rugeroni que tão vis foram para comigo. Não ha duvida de que não podia ter sido mais 

mal-tratado do que o fui em Portugal, na minha terra. 

Confio no futuro. O crime ha-de ser castigado. Se fôr preciso dar a minha vida – 

dá-lha-hei, porque viver com esse pezo ás costas é-me impossivel, não posso. O castigo 

para o Neuparth, estou arranjando-o. 
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Já tenho uma carta d’um musico grego de 30 annos ao qual [ped]i uma opinião 

sobre o Quartetto de Neuparth. O homem que é o futuro director do Conservatorio de 

Athenas, deu-ma. É tremenda. Vou publica-la com as de outros musicos celebres. E 

depois é preciso expulsar da Academia um homem que não vale nada na realidade, caso 

elle não peça a demissão. Canalha que ousou dar-me conselhos n’um jornal, e ser meu 

juiz n’um concurso! Juro-lhe Mestre que depois das opiniões que vou possuir de 

musicos que hoge são os maiores, sobre o valôr d’esse Quartetto que ahi é tido por 

todos como uma obra prima, eu darei um pontapé a toda essa corja d’imbecis que 

exploram a ignorancia do publico. 

Só assim essa malta entra nos eixos e se convenserá que é occa como uma 

caveira. 

___________________ 

Enquanto ao diploma que o Mestre me prometeu estar aqui no dia 1º, ainda não 

recebi, e creia que muita falta me faz. 

___________________ 

Sem mais por hoge[.] Sou com todo o respeito de V. Exc.ª m.to o.do 

Ruy Coelho. 

 

135 – Boulevard du Montparnasse 

Paris 

 

P.S. 

 É preciso que diga ao Mestre uma coisa importante. 

 No caso do governo portuguêz não querer pôr em andamento a audição da 

Symphonia Militar, partirei desde logo para a minha terra e ahi farei alternadamente 

com a vida de “embarcadiço” a Tetralogia do Mar. 

 E depois ao fim de 8 annos apparecerei de novo para a fazer ouvir e salvá-la pela 

publicação. “Antes porem, preciso pôr em ordem o valôr do Snr. Neuparth, refinado 

cabotino” 
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ARPD | TB/189/091 

 

Paris, 27 de Janeiro de 1914. 

 

Illustre Mestre. 

 

Recebi a sua carta em que me dá a bôa nova da minha eleição a socio 

correspondente da Academia das Sciencias de Portugal, o que muito me honra, e lhe 

agradeço. Felizmente que o Mestre e a Academia me deram este grande apoio artistico e 

moral! Porque agora essa infamia de Silva Graça filho que certamente visa a inutilizar-

me como homem e como artista, desde que a meu lado tenho a confiança das pessôas 

puras, não terá nenhum efeito que possa preocupar-me. Entretanto ainda espero com o 

tempo consquistar a maxima tranquilidade que aquelle triste documento escripto á viva 

força, me rouba, e que eu preciso para o meu trabalho. Mas vindo, do facto da minha 

eleição, direi ao Mestre que em breve enviarei um oficio á Academia em que lhe 

agradecerei a confiança que em mim deposita. 

E Mestre, chegou a tempo d’eu dar outra avançada á realização da “Tetralogia 

do Mar”! Está na verdade o Mestre com a paciencia de me guiar n’esta obra que afinal é 

tanto minha como sua porque é a obra da nossa raça? Esperando-o porque é logico, dir-

lhe-hei já que fico esperando os seus conselhos. 

A primeira Symphonia da “Tetralogia do Mar” é como o proprio Mestre m’o 

disse A partida dos Portuguezes para a India – Temos o [Templo?]; os que ficam e a 

partida para o Mar[.] São trez partes. 

Para efeitos de corte musical convinha ser a partida para o Mar a 3ª parte. Queira 

o Mestre dizer qual deve ser a Iª parte. 

Na parte: os que ficam chorando a partida para a India, era bom fallar-se das 

Lendas do Mar, os horrores do Mar, os Mysterios do Mar.  

Para isto é conveniente que eu conheça tudo isto. Diga-me o Mestre que Livros 

ha em que eu possa lêr estas coisas.  

Agora me lembro = a 3ª parte d’esta Symphonia = deve constar justamente dos 

lamentos em que os que ficam se referem aos mysterios do Mar! 

Cá fico esperando. 

Enquanto á Camoneana creio que entre dois mezes será a sua audição. 

Sem mais. 
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Confesso-me como smepre um seu discipulo orgulhoso, e um simples amigo. 

Ruy Coelho. 

Paris, 27 de Janeiro de 1914 

169bis Boulevard du Montparnasse 

 

P.S. 

Muito lhe agradeceria se me pudesse enviar um livro em que eu pudesse tomar 

conhecimento das Lendas do Mar. Prevejo que esta Symphonia me trará mais 

felicidades de composição do que a Camoneana! 

Ajude-me pois o Mestre a completar a serie de conhecimentos sugestivos para a 

sua elaboração, começando por me dizer o que pensa e se “navego em boa maré”[.] 

______________ 

Afinal cá vou vivendo e tenho a esperança de ouvir em breve a minha 

“Camoneana”[.] Ficarei radiante no momento de vêr estes musicos francezes, 

artificiaes, em frente d’uma obra cuja divisa é a do nosso Poêta – 

Calle-se tudo quanto a antiga Musa canta, que outro valôr mais alto se alevanta. 

 

Vou rir-me! 

Mas pensê-mos na 2ª Symphonia! 

Espero que me faça a fineza de mandar-me o livro que lhe peco. 

R. C. 
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ARPD | TB/207/072 

 

Paris, 13 de Fevereiro de 1914 

 

Illustre Mestre. 

  

 Ha dias que lhe escrevi pedindo-lhe para me ajudar na elaboração da minha 2ª 

Symphonia; 1ª da Tetralogia do Mar, enviando-me algum livro em que eu possa tomar 

conhecimento das Lendas do Mar. Creio que se não esquecerá de mim. 

 Entretanto durante o tempo que gastarei a tomar um solido conhecimento de 

tudo que diz respeito á descoberta dos Mares pelos Portuguezes, elementos que preciso 

conhecer a fundo[,] não quero deixar passar o tempo sem me dar a algum trabalho 

creadôr. 

 E tenho uma ideia, que o Mestre já conhece. Não lhe esconderei que o contacto 

que tenho tido aqui com creaturas “reacionarias” m’a fortaleceu. Alem disso é preciso 

cuidar da alma heroica do povo portuguez! Trata-se da tal “Symphonia Militar” que 

seria cantada e tocada só por militares, na Rotunda, no proximo 10 de Junho! Um canto 

heroico ao espirito da liberdade da nossa Raça! Mestre, creia que estou cheio de 

coragem para meter desde hoge mãos a esta obra que terá importancia sobretudo por 

crear no espirito do povo o amôr pela Raça, e por trazer para a Musica a ideia da 

Democracia. Musica ao ar livre para o povo. 

 Lembra-se do plano? quatro enormes fanfarras, córos, e uma “falla”. 

 O Mestre prometeu-me estar a meu lado para estas coisas espirituaes. Aliás é por 

isto que o importuno. Entretanto se não quer por qualquer razão aturar-me diga-me; 

porque então não o maçarei mais. Espero pois que assim não seja, para proveito do paiz. 

 Começo pois hoge o trabalho. 

 O plano traçado é: I Esboço das luctas liberais: canto guerreiro que começando 

pela primeira fanfarra passa pelas outras trez até trazer a entrada do córo. Aqui para o 

córo o Mestre fará palavras em que se sinta a ancia da Liberdade da Patria. 

 II Invocação dos Martyres da Liberdade até ao Almirante Reis. (Falla – 

declamada seguida de lamentações dos córos.[)] 

 III Apotheose da Liberdade – Fanfarras e córos, curta declamação heroica em 

que as ultimas palavras sejam – Povo Portuguêz – dizei comigo: Viva a Patria! Viva a 

Republica  
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________ 

A declamação será feita por um actor! 

________ 

Quer fazer isto comigo? Pois bem! 

Eu já hoge começo e já hoge fico esperando a letra. 

Mas é preciso que o governo da Republica comprehenda a significação d’esta 

obra para depois pôr os soldados á minha disposição para aprenderem os córos, assim 

como as bandas do exercito. Para isto é preciso desde já começarmos a propaganda 

d’esta ideia, começando V. Exc.ª com a sua auctoridade por dizer na Academia o que 

vale esta ideia! Para depois eu ter o governo, e a Camara Municipal fazer na Rotunda as 

galerias o que é barato e renderá muito. É preciso lembrar que com a Symphonia 

Camoneana eu gastei 2 contos. Que gaste agora com a Symphonia Militar a Camara 

Municipal 100 mil reis! Que diabo! parece-me que eu mereço isto. Ou então é uma 

injustiça indigna, que deve indignar todo o homem de bem. 

Demais eu não peço nada em comparação com o que dou! 

É preciso pois dar uma grande emoção social e artistica ao Povo Portuguêz com 

a “Grnade Symphonia Militar”.  

Demais a mais ha ahi uns chefes d’orchestra que todos os oito dias dão um 

pratinho d’arroz-dôce aos meninos finos, amigos da Musica! 

A grande Symphonia Militar é uma obra que é preciso impôr: Primeiro pela sua 

importancia nacional e depois porque vai mostrar que em Portugal ha um musico, ha 

Raça! 

_____ 

Eu aqui estou e em breve, antes de dois mezes[,] ouvirei a Camoneana que se 

tocará no Trocadero. Espero ser feliz. Pelo menos mostrar a estes frivolos que Portugal 

vive e tem uma grande alma poruqe tem tradições enormes pelas quaes se impoz e se 

imporá ao Mundo! A minha Symphonia Camoneana vai [ser] uma surpreza para estes 

homens que em arte estão como sempre têm estado phazendo coisas lindas, brilhantes, 

ricas mas frivolas: 

Tenho aqui fallado com os melhores musicos. São homens enthusiastas mas não 

são profundos! Ainda fazem musica para os principes e para as princezas! 

Acho-os engraçados. [(]O outro dia um fulano d’estes afirmava que o presente 

momento historico trouxe uma mudança á sensibilidade da geração como nunca: veja o 
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raio + dizia[:] os aeroplanos. Coitado[,] eu disse-lhe que lesse alguma coisa sobre o 

momento das Descobertas dos Portuguezes: – Ainda estão n’isto.) 

Enquanto ao Neuparth dir-lhe-hei que já mandei para serem publicadas no 

Intransigente algumas cartas de musicos d’aqui sobre o Quartetto. Não imagina! Que 

dizem todos que esse homem é “um burro[“]! Continuarei a mandar mais cartas, até que 

o Governo “ponha” no Conservatorio um bom musico para a classe de composição e 

julgue o jury do concurso incompetente para me julgar, e lhe peça a demissão da 

Academia! Realmente essa creatura é repellente porque abusou d’um poder que não 

tinha – Creia que eu o reduzirei a cinzas. Nunca mais terá voto na materia – É uma 

cavalgadura! Ousou dar-me conselhos? Agora paga tudo! Elles não querem acreditar de 

que ha em Portugal uma consciencia nova e que a epocha da pandega passou – 

Intrujice? Acabou. 

Veremos se elle depois de bem morto ainda pia... 

Eu bem disse ao Mestre que essa gente não sabe nada. Nunca estudou. Hoge vou 

mandar mais uma carta sobre o Neuparth para o Intransigente[, que] é de Dukas[,] tido 

como na verdade é : Um Mestre : 

Sem mais. Creia-me sempre m.to ob.do. 

Ruy Coelho 

 

Paris. 

169bis Boulevard du Montparnasse 

 

P.S. 

Sobretudo a necessidade de fallar desde já na “Grnade Symphonia Militar” é 

para que a Camara Municipal inclua este numero nas proximas Festas da Cidade para 

assim eu [ter] os elementos que preciso para a execução, elementos que o governo desde 

que comprehenda a significação d’esta obra porá á disposição dos auctores. 

R. C. 

E depois, é facil reunir na Rotunda um conjuncto de mil executantes com um 

publico de trinta a 50 mil pessôas. Uma verdadeira apotheose. Uma festa á maneira das 

Festas da Republica Grega. 

Como vê estou cheio de enthusiasmo. Não me desampare, Mestre. 

R. Coelho 
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ARPD | TB/189/092 

 

 

 

Paris, [16?] de Fevereiro 1914 

 

Illustre Mestre. 

 

Recebi hoge a sua carta e o plano da Tetralogia do Mar. Na verdade é preciso 

que eu estude bem tudo o que diz respeito a este assumpto, tratando de enriquecer tanto 

quanto possivel o meu espirito a dentro de todo este enorme quadro. Entretanto como já 

lhe disse n’uma carta vou compôr uma grande Symphonia Militar, para ser executada ao 

ar livre, na rua, para o povo, e só por instrumentos de guerra, e por vozes d’homem e só 

por soldados. 1000 pessôas. Quereria que ella fosse cantada no proximo 10 de Junho na 

Rotunda. 

Já vou adiantado na elaboração. Estou com muita fé n’esta obra e creio que a 

execução me trará grande alegria attendendo a que ella correspondendo ao que quero, 

creará nos espiritos amôr pela Patria, e confiança no valôr da nossa Raça. 

E sob o ponto de vista puramente musical, no presente conflito das diferentes 

estheticas, esta Symphonia mostrará a riqueza creadora d’uma Raça cheia de tradições 

riquissimas. 

Peço pois ao Mestre que me dê a sua ajuda. Peço-lhe a fineza de me compôr 

duas “Fallas” que devem ser ditas por um heroe, acompanhadas por tonalidades epicas. 

A I.ª Invocação dos Martyres da Independencia de Portugal: até aos mais 

modernos. 

2.ª Dizer ao Povo que Portugal é grande acabando com uma phrase em que diga 

ao Povo para dizer: Viva a Patria! Viva a Rep Viva Portugal! 

E Mestre eu espero mais este grande favôr assim como a fineza de ir creando a 

athmosphera necessaria para se comprehender a importancia d’esta obra, e da sua 

audição no presente momento historico. 

Porque assim o governo não deixará de me deixar ensaiar os soldados e as 

bandas, e a Camara Municipal incluirá este numero nas Festas. 

Ajude-me Mestre. 
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É preciso que isto se faça, até mesmo contra vontade dos mais fortes que quasi 

sempre são os mais parvos, infelizmente para os que trabalham n’estas coisas d’arte. 

M.to obrigado 

Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/189/093 

 

 

 

Paris, 19 de Fevereiro de 1914. 

 

Illustre Mestre. 

 

Sobre a minha Symphonia Militar, que vai n’um lindo caminho, esperando que o 

Mestre queira ter a maçada de me dar a parte literaria, que será recitada por um 

“arauto”, peço-lhe a fineza de me enviar tão depressa quanto possivel as duas “fallas”. 

A Iª – que é a evocação dos grandes martyres da independencia de Portugal, 

deve conter umas vinte quadras. 

a 2ª umas 15. (Apotheose.) 

Como já lhe disse n’uma outra carta, a Symphonia é para ser executada por mil 

executantes, ao ar livre, na Rotunda. É uma obra militar para o povo portuguêz! e a 

instrumentação é exclusivamente para instrumentos de guerra; A parte que já tenho 

esboçada dá á maravilha o espirito militar misturado com sonoridades populares, e bem 

portuguezas – (não no sentido de coisa que todo o musiqueto vulgar possa usar, mas sim 

sonoridades minhas, como as pode sentir alguem que é portuguez de lei como eu e tem 

amargado a vida! São minhas, muito minhas! Veja pois o Mestre se vai preparando o 

espirito d’essa gente, para que o governo me deixe depois fazer interpretar a Symphonia 

no dia 10 de Junho pelos soldados e pelas bandas do exercito. 

E a melhor maneira, será o Mestre dizer na Academia qual o meu projecto para 

que o Governo sinta que me deve dar o apoio moral. 

É verdade que o Levt Bensabat é braço direito nóvamente no governo Portuguêz. 

Mas, é preciso que se dê a Symphonia Militar no dia 10 de Junho. 

Eu cá vou vivendo. Ha dias que a questão economica me preocupa mais do que 

nunca. Porêm tenho confiança no futuro. 

Sem mais 

M.to obg. Ruy Coelho 

 

P.S. 
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A audição da Symphonia, de noite, na Rotunda, tal como a imagino e a criarei, 

diante d’um publico de 60 mil pessôas, seria um espectaculo imponente que traria uma 

impressão d’arte nunca sentida! 

É preciso pois que isto se faça, mesmo contra vontade d’um Bensabat. 

E se elle se opuzer, será uma fraca opposição por isso que o povo em breve 

saberá quem eu sou! 

Ruy Coelho 
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ARPD | TB/189/094 

 

Paris, 21 de Fevereiro de 1914 

 

Illustre Mestre. 

 

Estou a braços com a Symphonia Militar, e estou radiante!  

Escrevo-lhe para lhe lembrar os versos. 

Resolvi inscrever na primeira pagina da partitura o nome de Gomes Freire. O 

que acha? É uma obra cheia de força que sem duvida fará lembrar o valôr da nossa 

Raça! Ajude-me pois o Mestre a fazê-la ouvir. 

Basta a sua sympathia para que o governo depois me deixe ensaiar as bandas 

militares e os soldados. Creia que seria um espectaculo imponente a audição na Rotunda 

deante d’um publico de 50 a 60 mil pessôas, por um conjuncto de mil executantes. 

Demais a mais a Musica para essa gente ainda é synonimo de arroz dôce e aos 

domingos. Ainda não viram mais nada. 

Amanhã ou depois escreverei ao Snr. Dr. Bernardino Machado pondo-o ao facto 

do meu plano, e pedindo-lhe que me facilite a execução. 

Parece-me que como creatura inteligente que dizem sêr comprehenderá o 

alcance da minha ideia e a aprovará. Aliás as bandas militares ensaiarão aquillo em oito 

dias. E é bom que os musicos não passem a vida dentro da mesma ninharia.  

Os soldados, esses precisam de mais tempo. Mas basta que estudem uma hora 

por dia durante umas trez semanas. 

Diga-me porem o Mestre se acha que eu escreva ao Sr. Dr. Bernardino 

Machado. 

Seria bom dizer o Mestre na Academia alguma coisa sobre este assumto para 

“Bensabat” não me crear dificuldades por isso que mais uma vez é braço direito no 

Governo do meu paiz! 

 

Sem mais 

Sempre m.to obg.do 

Ruy Coelho 

 

169bis Boulevard du Montparnasse 
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ARPD | TB/189/095 

 

 

Paris, 26 de Fevereiro de 1914. 

 

Illustre Mestre. 

 

Espero que tenha recebido todas as minhas cartas e que em breve me mande as 

palavras para a Symphonia Militar. 

Hoge escrevo-lhe para lhe perguntar se me pode dar um conselho sobre a 

maneira de fazer chegar ás mãos do Dr. Bernardino Machado uma carta minha sobre o 

assumpto da Symphonia Militar e talvez sobre essa historia dos concursos e ainda sobre 

o caso da minha viagem a Portugal. 

Porque o caso é este. Eu não quero morrer á fome em Paris, pela razão simples 

de que no dia em que tenha a possibilidade de aqui pôr uma obra minha triunfarei como 

nunca nenhum portuguez! (Note o Mestre isto!) 

Posto isto é preciso que recorra aos governantes do meu paiz e lhes faça ver a 

minha situação = 

= Não tenho dinheiro porque m’o roubaram. 

– Concursos! S. Carlos! Festas da Cidade! 

E tenho obras porque trabalho – E tenho entre mãos a maior obra Musical feita 

na Peninsula 

A Symphonia Militar 

E tenho um projecto da sua execução que trará vida nova á mentalidade 

nacional, uma evocação de pura arte nacional ao paiz, e a mim dinheiro suficiente para 

fazer a edição d’essa obra e depois vir a Paris fazer não só a sua audição como a audição 

da Camoneana. 

É pois necessario que me não deixe morrer de fome quando os imbecis do meu 

oficio ahi vivem com a barriga cheia! 

– 

Mas para que a minha carta chegue ás mãos do Dr. Bernardino Machado é 

necessario que não passe pelas mãos do seu secretario geral o Cavalheiro Bensabat que 

me disse a mim artista pobre que o queria roubar... (grande canalha!) 

Que conselho me dá o Mestre? 
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Os amigos de Camões aqui prometeram muito mas até hoge só me deram... – um 

almoço. 

– Eu estou farto de dizer ao Ministro da Instrucção que indague d’um Mestre 

d’aqui o meu valôr em relação aos meus examinadôres. Mas nem querem saber se na 

verdade merece consideração este assumpto. 

 

[secção em falta?] 
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ARPD | TB/189/096 

 

Paris, 4 de Março de 1914. 

 

Illustre Mestre. 

 

Escrevi hoge ao Dr. Bernardino Machado fallando-lhe da Symphonia Militar, 

dos Concursos, e da minha situação aqui. Pedi-lhe para me facilitar a minha volta 

immediata a Portugal, porque eu aqui sem meios perco o meu tempo, e tenho mêdo de 

aventuras. 

 Aliás eu preciso isolar-me oito annos na minha terra para fazer a Tetralogia do 

Mar. 

 O meu plano é pois: Fazer em 10 de Junho a audição da Symphonia Militar e 

depois oito annos de silencio para só me entregar á Tetralogia. Não vale a pena ficar 

aqui agora; correr riscos de morrer de fome. 

 É facto que os amigos de Camões querem fazer a audição da Camoneana no 

Trocadero em 10 de Junho; mas tambem é facto que eu não posso aqui viver até ao 10 

de Junho sem comer e tenho direito á vida como qualquer homem. Oxalá o Dr. 

Bernardino Machado receba a minha carta e a leia. 

 Hontem vi que o Bensabat já não é chefe do gabinete. 

 Tenho esperado as palavras para a Symphonia Militar. 

 Oxalá se realise a audição d’esta obra. Seria util á minha vida economica. 

 Porque para a Tetralogia preciso de comprar livros e ter meios para viver oito 

annos.  

 É verdade que eu na minha terra vivo com uma bagatella! 

 Entretanto é preciso ter esta bagatella. 

 Sem mais 

 de V. Exc.ª m.to obg.do 

 Ruy Coelho 
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ARPD | TB/189/097 

 

Paris, 5 de Março de 1914. 

 

Illustre Mestre. 

 

Acabo de receber a sua carta e a poesia para a Symphonia Militar. O que muito 

agradeço.  

Agora estou inteiramente convencido de que esta obra irá levar a essa gente e 

sobretudo ao povo fé pela sua terra. 

A poesia dá bem o que é necessario. A Evocação dos Martyres da Independencia 

tem belos versos que despertaram a confiança que terei para a elaboração d’esta nova 

partitura. 

Aliás é preciso que o Mestre tenha a fineza de compôr mais uns 25 versos tendo 

n’alguns d’elles o cuidado de citar nomes como – Gomes Freire – os martyres da 

Independencia de Portugal. Isto pela razão de que a Evocação dos Martyres da 

Independencia, (1ª parte) deve ser dita (especie de pregão) por um heroe; e como elle 

fallará para um publico de 40 a 50 mil pessôas, dirá os versos por um instrumento de 

ressonancia cuja forma deve ser a de um buzio e cuja fabricação é simples e não custará 

caro = uns tostões, (porta-voz de bordo como usavam os marinheiros portuguezes.) 

Enquanto á execução da partitura isso seria coisa facilima desde que o Governo 

comprehendesse a importancia de tal execução, pondo á minha disposição os soldados 

para ensaiar. Ora este trabalho de fazer comprehender ao Governo o interesse que o 

publico possa chegar a têr pela audição de tal obra parece-me que depende 

exclusivamente dos seus auctores. 

De resto o paiz não é do Governo, e uma ideia como esta da Symphonia Militar 

pode muito bem impôr ao Governo as facilidades necessarias para a sua audição. 

Eu estou convencido de que o principal é a obra. Depois a Camara Municipal 

está moralmente obrigada a trabalhar para a sua execução pelo facto do anno passado eu 

ter dado para as Festas da Cidade 2 contos e muito trabalho. 

Este anno dêm ellas o logar no programma (10 de Junho). 

O resto virá por si. 

E se não vier agora, virá um dia! 
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Escrevi já ao Dr. Bernardino Machado. Quero voltar já a Portugal porque aqui 

não me posso aguentar e não posso ficar até 10 de Junho[,] dia em que os amigos de 

Camões querem fazer a audição da Camoneana no Trocadero. 

Pressinto que elle não responde porque é costume dos grandes homens em 

Portugal ligar pouca importancia ás coisas que se não comem e o Dr. Bernardino só está 

rodeado dessa gente. 

Sempre seu discipulo 

e admiradôr 

Ruy Coelho 

169bis Boulevard du Montparnasse. 
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ARPD | TB/189/098 

 

 

 

Paris, 10 de Março de 1914. 

 

Illustre Mestre. 

 

Até hoge o Sr. Dr. Bernardino Machado ainda me não respondeu. Era de esperar.  

Entretanto eu não desisto de tentar a audição da Symphonia Militar, em 10 de 

Junho.  

Os ilustres Ministros da Instrucção também ainda não deram solução á questão 

dos concursos. Imagine o Mestre que eu estou farto de reclamar dizendo = roubaram-

me. 

De maneira que visto não ter meios para aqui ficar mais tempo e não querer 

lançar mão de soluções que me roubariam o tempo para as minhas creações artisticas, e 

não poder porque tenho um plano de trabalho importante, partirei amanhã ou depois 

para Lisbôa! Verêmos se a Symphonia vai ou não para a frente, e se esses imbecis do 

Conservatorio vão ou não para traz. 

Se eu sou o primeiro e unico musico do meu paiz não devo ficar aqui a luctar e a 

perder o meu tempo, quando esses imbecis me roubaram e quando tanta facilidade tenho 

em provar a sua imbecilidade a dentro da musica! Depois quando ao cabo de um anno 

aqui voltar e que tenha algum capital mais imediata [?] será a victoria. Em breve 

publicarei um livro que fará alguma sensação e aonde ponho em claro coisas muito 

importantes sobre esse meio musical e... social.  

Assim que chegue a Lisbôa farei uma conferencia sobre a obra prima da 

Literatura Musical portugueza – o Quartetto do Snr. Neuparth – Na mesma conferencia 

para pôr á prova a ignorancia dos criticos musicaes porei a calva á mostra ao Ernesto 

Vieira puxando para a discussão a obra Symphonica de Viana da Motta que é uma 

patétice. A conferencia será ao lado d’um piano e é feita sobre tudo com a preocupação 

de tirar do Conservatorio um professor de composição. 

Lerei as cartas que tenho sobre o Quartetto de Neuparth e acabarei por exigir da 

Academia a expulsão do Snr. Neuparth. Caso a Academia não queira reconhecer no Snr. 



81 
 

Neuparth um réles compositor, elevando assim a mentalidade do paiz, eu peço a minha 

demissão. 

E se depois d’isto tudo, não consigo nem a audição da Symphonia, nem a 

Pensão, tenho o recurso mais bello que pode querer um homem da minha condição: 

Volto para a minha terra, e faço-me como antigamente embarcadiço. E ahi longe da 

imbecilidade apavoneada comporei a Tetralogia do Mar. Aliás farei as duas coisas. Dou 

o pontapé n’essa cambada, e vou para o barco – Depois então ao fim de 8 ou 10 annos 

quando tiver acabado a grande-obra, virei aqui e a Berlim, impô-la. Hoge tenho  toda a 

consciencia da minha finalidade! 

Entre mim e toda essa gente ha um abysmo de diferença – Agora preciso 

sómente de salvar a minha obra. Preciso de socêgo para elaborá-la – Não é aqui a 

morrer de fome que eu a comporei. 

Depois não resisto ao desejo de ouvir a Symphonia Militar. É preciso fazê-la 

ouvir. E o Mestre verá o que é uma obra Musical. A sua diferença d’uma partitura do 

colosso genial dos germanos, de Wagner.  E o rachitico Neuparth ficará ainda mais uma 

vez espesinhado assim como os seus colegas. É preciso pois que isto se faça não só para 

meu prazer intelectual como tambem para pôr em evidencia o calôr d’uma raça que 

revive. Porque, Mestre, esses concertos de Blanc, de oito em oito dias[,] não quer dizer 

que a raça é uma raça integrada no momento intelectual contemporaneo. Porque 

Wagner, Beethowen[,] toca-se todos os dias em Chicago, no Chili[,] em Constantinopla. 

Entretanto os Turcos, os Hespanhoes da America do Sul, os Americanos do Norte não 

assimilaram esta expressão musical a ponto de darem á Musica um compositôr. E 

depois, eu trazendo a Symphonia para a Rua, trago a Musica para a alma da Raça. Faço 

pela primeira vez dentro das Civilizações Modernas Arte como os Gregos conceberam 

as suas Tragedias. Não para dois ou trez, mas para a Raça, festejando os acontecimentos 

Nacionaes. Seja a Republica Portugueza como a Grecia antiga e seja o primeiro Estado 

dos tempos modernos na creação do Maior Ideal artistico. 

Creia o Mestre que a Symphonia Militar é uma obra que tem importancia social, 

muita importancia social. É tão importante a creação d’esta Musica para a Rotunda 

como a destruição do Poder da Egreja sobre o Poder Civil. E o paiz espiritualmente é do 

Mestre. Diga na Academia o que é a Symphonia, fazendo um paralelo entre as 

representações das Tragedias dos Gregos para o Povo, e verá que o governo é forçado a 

secundar esta iniciativa. 
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Portugal é Nosso. E a minha Symphonia Militar é de Portugal! Queira o Paiz a 

audição da Symphonia! Bernardinos e Antonios Zés nada poderão contra. 

Amanhã ou depois partirei para Portugal[.] 

Seu discipulo amigo 

Ruy Coelho 
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ARPD | TB/185/001 

 

Paris 13 – de Março de 1914. 

 

Illustre Mestre 

 

Tinha-lhe dito na minha carta que partiria para Portugal hoge. 

Afinal é impossivel. 

Deixe que lhe conte porquê, para que o Mestre esteja ao facto da fatalidade que 

me persegue e para me acudir n’este momento verdadeiramente confuso, se acaso eu lhe 

mereço confiança. 

Sabe que vim para Paris á tôa e sabe porquê. “Porque o Governo quando foi da 

Camoneana cobrou a luz e o theatro: aproximadamente a quantia de 500 mil reis foi 

quanto me roubaram” Ora, na Adjudicação do Theatro de S. Carlos à empreza 

hespanhola, o governo encarregou-se de pagar a luz electrica como consta do Diário do 

Governo. 

Assim, enquanto a opera italiana tem luz de graça, eu, portuguez n’uma Festa da 

Cidade, artista probrissimo, paguei cerca de 100$000. Tocava-se a Symphonia 

Camoneana que vale mais do que uma Bohème!  

Depois o caso Macieira. 

E por último os concursos. 

Se tenho razão! Eu estou farto de escrever ao Ministro da Instrucção pedindo-lhe 

que apressásse a resolução d’este caso, pedindo-lhe que indagásse d’um Mestre d’aqui 

para vêr a justiça que me pertence; e ultimamente até lembrava-lhe que tocásse as 

próvas dos três concurrentes n’um dos concertos de Blanch, isto porque assim, publico, 

criticos, todos veriam a infinita diferença que há entre o meu valor e o dos outros 

concurrentes. 

E estou farto de protestar contra o facto de sendo a votação secreta, ter tido voto 

o professor do 1.º classificado. 

Mas não me ouvem. Tudo continua na mesma. 

Assim a minha vinda quasi á tôa para Paris, confiado na Sociedade Amigos de 

Camões (pobre Camões! Era melhor que eles matassem a fome aos miseraveis com o 

dinheiro que gastam para offender a Memoria do Martyr.) [(] Em breve pedirei a minha 

demissão de sócio d’uma Sociedade tal. Demais, creaturas amigas de Camões que me 
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deixariam tranquillamente morrer de fome, são para mim e seriam para Camões 

“cabotinos”.)[.] Como ia dizendo, vim confiado nos Amigos de Camões! Enganei-me. E 

que fatalidade! De tal maneira que fui forçado a ir ao Ministro de Portugal aqui, João 

Chagas, pedir-lhe que me acudisse; devia 200 francos á Pensão, não tinha dinheiro, e 

queria partir para Portugal. 

Pedi-lhe que garantisse ao dono da Pensão essa quantia, a qual eu pagaria logo 

um [ou] dois mezes depois de chegar a Portugal!  

Implorava que não deixásse afundar um homem por 200 francos, aos 25 anos, 

quando tantos 200 francos poderá ganhar na vida. 

Não me recebeu ao menos. 

E mandou-me a carta que V. Exc.ª verá. Só me pode mandar para Portugal, junto 

com os cães e os porcos no porão d’um barco. Indigente! Repatriado! Que miséria! Um 

homem honrado, que tem trabalhado, não mereceu mais nada ao ministro de Portugal 

em Paris. Ah! Mestre, isto é um calvario! 

O Snr. Bernardino Machado tem só uma coisa a fazer: 

 Pegar na obra (!) do professor de composição do Conservatorio e na 

minha Symphonia Militar, ou no Serão da Infanta ou na Symphonia Camoneana, ou nos 

Lieds, ou na Sonata, ou no Bailado, mandar a qualquer Mestre d’aqui. Depois se verá se 

um homem como eu é merecedôr de tanto desprezo e se deve morrer aqui de fome! 

Em Portugal já estão em poder d’um meu amigo trez cartas sobre o Quartetto de 

Neuparth dos maiores Mestres d’aqui. Vão ser publicadas no Intransigente. 

É preciso que se saiba quem tem direito a viver, se os que trabalham, se os 

imbecis. 

Sem mais por hoje. 

Creia-me sempre com todo o respeito. 

Ruy Coelho. 
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ARPD | TB/036/105 

 

 

Ex.mo Snr. 

Dr. Theophilo Braga: 

 

 A Comissão Academica organizadora da audição, no próximo 10 de Junho, da 

Sinfonia Militar, de Ruy Coelho e Theophilo Braga, cujo assunto é: 1.º Prologo – 2.º 

Evocação aos Martires da Independencia de Portugal – 3.º Afirmação da Nacionalidade 

Portugueza – Intermezo recitado “Elogio da Paz Universal” acabando com o Hino da 

Maria da Fonte, cantada por 5.000 vozes e 500 metais, a qual foi dedicada pelo auctor 

da musica aos “Grandes Homens do Governo Provisório da Republica Portugueza”, tem 

a honra de comunicar a V. Ex.cia este facto, por ser V. Ex.cia um desses Homens. 

 

Saude e Fraternidade 

Lisboa 13 de Maio de 1914. 

Pel’A Comissão: 

Gregorio de Mendonça – Conservatorio  

Manuel Joaquim Pires – Aluno da Escola Colonial 

Justino J. Ferreira – Estudante do Instituto Industrial 

[assinatura indecifrável] 

 

Séde provisória: 

R. Augusta 220 – 4.º E. 
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ARPD | TB/226/031 

 

 

[Bilhete para “Concerto Ruy Coelho [/] Compositor e Pianista” no Salão Nobre da Liga 

Naval, a 24 de Fevereiro de 1916, às 9 e meia da noite, “Com o amavel concurso das 

Ex.mas Sr.as D. Laura Wake Marques, Alice Rey Colaço e dos Srs. Thomaz de Cima e 

João Passos”. “Preço 1$00”, mas riscado por Ruy Coelho, que acrescentou à mão: 

“Convite”] 
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BNP, fundo do antigo Instituto Português de Património Cultural, s. c. 

 

 

 

Lisbôa, 30 de Março, de 1916. 

 

 

À Ilustre Comissão das Senhoras Portuguezas Promotora[s]  

de Festas em beneficio do Cofre para feridos da Guerra. 

 

 

O abaixo assignado, auctor da Symphonia Camoneana Nº2, para todos os 

musicos de Lisbôa, bem por este meio esclarecer esta comissão sobre a forma possivel 

da primeira audição da sua partitura, agradecendo desde já o enthusiasmo com que foi 

recebida tal ideia. 

1.º Atendendo a que o dia 10 de Junho, coincide com a epocha em que as duas 

orchestras de Lisbôa, já se encontram em ferias, por isso que muitos artistas saem de 

Lisbôa, pede para que seja transferido o concerto para qualquer dia da ultima semana de 

Abril ou começos de Maio. 

2.º Para que tal facto possa realisar-se, necessario se torna eu ser ouvido desde já 

pela comissão executiva para se combinar a forma de dar começo aos trabalhos 

preparativos que são: 

 (a) Proceder a copia de papeis d’orchestra. 

 (b) Convidar orchestras. 

 (c) publicar nos jornaes um convite aos musicos profissionaes e 

amadôres[.] 

 (d) marcar o local do concerto. 

 

Sem estas preparações iniciais, e que são indispensaveis como se vê, impossivel 

é levar a efeito a audição d’uma partitura que exige alem d’uma sympathia imediata, um 

trabalho intenso. 

Basta saber que esta obra preenche todo um espectaculo, e está concebida dentro 

das ideias e dos planos mais modernos da musica, sendo alem d’isso a sua ideia 
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principal o principio da concordia espiritual, principio a que impossivel é dar realidade 

desde que eu não tenha a meu lado sobretudo a proteção dos espiritos esclarecidos. 

 

Muito agradecido 

Confesso-me 

Ruy Coelho 

Lisbôa 
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BNP, ERC, s. c. 

 

Meu Ex.mo amigo, 

 

As minhas impressões e juízos sobre Ruy Coelho, as tenho já manifestado muita 

vez, publica e privadamente, mas como V. Exc.ª o deseja, aqui as repito hoje: 

 Ruy Coelho é órfão d’um pobre barqueiro de Alcacer do Sal, e é, o mais velho, 

dos cinco filhos que aquele deixou. – Este rapaz tem o orgulho da sua origem, e tem um 

rial [sic] talento musical; duas prendas que m’o tornaram, desde o principio, pitoresco e 

simpatico. – Tambem é, declaro-o já, impetuoso, discolo, e está algum tanto, 

amargurado. – O seu temperamento levam-no [sic] com frequencia a explosões, que me 

teem custado já a mim, algumas semsaborias. – De facto, a ingenuidade de uns e a 

malevolencia de outros, teem-me muita vez atribuido a mim, injustamente, a inspiração 

dos seus erros, ou a possibilidade d’os atalhar. Ninguem melhor do que o proprio Ruy 

Coelho sabe até que ponto essa asserção é falsa. 

 O Concerto do Domingo passado foi o primeiro de uma serie em que ele se 

propõe estudar a executar, as oito primeiras sinfonías de Beethoven (a nona, já se vé, 

não sendo ainda possivel entre nós). 

 Achei o programa superiormente architectado e obedecendo a uma linha 

educativa muito para notar e agradecer. – Houve na execução, inesperiencias, 

desequilibrios, pequenos desequilibrios e lacunas, falta talvez, de ensaios 

in[su]ficientes... mas foi tambem a revelação de muita inteligencia, calor, energia e 

belas promessas. Na maravilhosa Sinfonía Pastoral, estranhei a rapidez com que Ruy 

Coelho atacou o 3º andamento (alegre dança de aldeões), pouco conforme com o 

tradicional movimento a que fui habituado em Alemanha, mas achei poesia, precisão e 

encanto na portentosa “scena junto ao riacho”, e, interpretação justa e correcta em todo 

o resto da Sinfonía. 

 Satisfez-me o Preludio de Lohengrin. 

 Senti falta de unção no Preludio de Parsifal. O mysticismo não é a nota 

predominante no Ruy Coelho. 

 A marcha hungara de Berlioz foi tocada com brio, arranque e calor, e um 

publico menos hostil ao promotor do Concerto, a tería certamente bissado... 

 Pareceu-me notar, na Sala, alguns elementos desejosos de assistir ao que, nas 

regiões da Baixa, parece-me que se chama, um estenderete.  
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 Ficaram logrados, e eu, como amigo de Ruy Coelho que sou, muito o estimo. 

 Nesta aurora de Paz universal que nos enche todos de santo jubilo, eu desejo, 

espero e auguro ao Ruy Coelho, para o proximo Domingo, e para o seu eroico 

programa, um exito superior ao do passado , e digno do esplendido esforço que realiza, 

e da grandiosa circunstancia que festeja. 

 Creia-me sempre, admirador e amigo muito obrigado, 

 Alexandre Rey Colaço 

 Lisboa, 13 Nov.bro 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


