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EM LUÍS DE FREITAS BRANCO, ENTRE AS DÉCADAS DE 1910 E 1930 

 

 

MARIA ISABEL AMARO DA SILVA PINA 

 

RESUMO 

Luís de Freitas Branco (1890-1955) esteve fortemente relacionado com o 
Integralismo Lusitano, movimento monárquico que surge, na década de 1910, pelas mãos 
de uma geração de estudantes portugueses a favor de uma monarquia antiparlamentar, com 
ideais relacionados com o tradicionalismo, o regionalismo e a recuperação de valores 
clássicos que se opunham ao romantismo, repudiado pelos integralistas por estar 
relacionado com a Implantação da República. Ao longo deste período, Luís de Freitas 
Branco participou activamente nos eventos e publicações do Integralismo Lusitano, como 
as conferências promovidas pelo movimento na Liga Naval Portuguesa em 1915, e o 
periódico A Monarquia: diário integralista da tarde, nos anos de 1917 e 1918, tendo 
também composto obras que vão ao encontro dos ideais do movimento, como Viriato 
(1916), poema sinfónico baseado num conto da autoria de Hipólito Raposo, Concerto para 
violino e orquestra (1916) e 1ª Suite alentejana (1919). Apesar de ser descrita como uma 
fase muito passageira da vida do compositor, esta parece ter tido, ao contrário do que é 
referido e repetido pela historiografia da música portuguesa, influências fortes na produção 
de Luís de Freitas Branco, tanto no que diz respeito aos seus escritos, na imprensa periódica 
portuguesa ou de carácter mais privado, como na sua obra musical das décadas de 1920 e 
1930, nomeadamente em obras como a 1ª Sinfonia (1924) e Madrigais Camonianos (1930-
43). Questionando principalmente de que modo pode uma obra musical reflectir os ideais 
de um movimento político como o Integralismo Lusitano, e em que moldes se desenvolve o 
neoclassicismo de Luís de Freitas Branco, o objectivo central da presente dissertação será 
tentar estabelecer ligações entre dois períodos descritos, até hoje, como aparentemente 
distintos, uma vez que se verificam, ao longo da produção de Freitas Branco, pensamentos 
transversais relacionados com a recuperação de um classicismo, de um equilíbrio e de uma 
sobriedade, segundo o compositor, profundamente relacionados com a maneira de ser 
intrinsecamente latina e portuguesa. Estes valores, primeiramente verificados no contexto 
das relações do compositor com o Integralismo Lusitano, surgem, então, em momentos 
mais tardios da vida de Freitas Branco, o que nos permite estabelecer ligações para uma 
melhor compreensão da sua carreira. 

 
 

Palavras-chave: Integralismo Lusitano, neoclassicismo, nacionalismo, latinidade, imprensa 
periódica portuguesa. 
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NEOCLASSICISM, NATIONALISM AND LATINISM 

IN LUÍS DE FREITAS BRANCO, BETWEEN THE DECADES OF 1910 AND 1930 

 

 

MARIA ISABEL AMARO DA SILVA PINA 

 
ABSTRACT 

Luís de Freitas Branco (1890-1955) was substantially associated with Integralismo 
Lusitano, a monarchic movement created during the 1910s by a generation of Portuguese 
students that fought for an anti-parliamentary monarchy, with ideas related to 
traditionalism, regionalism, and the recovery of classic values opposed to romanticism, 
which was associated with the establishment of the Portuguese Republic. During this 
period, Luís de Freitas Branco was a participant in events and publications of Integralismo 
Lusitano, such as the conferences at Liga Naval Portuguesa, promoted by the monarchic 
movement during the year of 1915, and the daily newspaper A Monarquia: diário 
integralista da tarde, from 1917 to 1918. Moreover, he composed, for instance, Viriato 
(1916), a symphonic-poem based on a tale by Hipólito Raposo, Concerto para violino e 
orquestra (1916) and 1ª Suite alentejana (1919), which share a few underlying ideas with 
the characteristic values of the movement. Although this period is described as a brief phase 
of the composer’s life, an idea that has been stated and often perpetuated by the Portuguese 
music historiography, these years influenced his later production, that is to say his writings 
in the Portuguese periodical press and private writings, and his musical work of the 1920s 
and 1930s, namely compositions like 1ª Sinfonia (1924) and Madrigais Camonianos (1930-
43), described as neoclassic works. By questioning how a musical work can reflect the 
ideals of a political movement such as Integralismo Lusitano, and in what ways 
neoclassicism is developed in Luís de Freitas Branco's work, this dissertation offers to 
establish connections between the two chronological periods, still described today as 
apparently different, given that, in both periods, we can notice Luís de Freitas Branco’s 
thoughts regarding the recovery of a certain classicism, balance and sobriety, values that, 
according to the composer, were connected with the latin and Portuguese way of being. 
These values, noticeable at first in the connections established between the composer and 
Integralismo Lusitano, arise, then, at later times of Freitas Branco’s life, a matter that allows 
us to establish some relevant associations, and consequently a better understanding of his 
career. 
 
 
Key-words: Integralismo Lusitano, neoclassicism, nationalism, latinism, Portuguese 
periodical press.    
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Introdução 
 

 Um conhecimento mais aprofundado acerca da figura de Luís de Freitas Branco foi 

possível, sobretudo, aquando da realização de um estágio curricular no Serviço de Música 

da Biblioteca Nacional de Portugal, no final da licenciatura em Ciências Musicais, com 

objectivos fundamentais relacionados com a inventariação e o acondicionamento das obras 

musicais de Luís de Freitas Branco presentes no espólio de Maria Helena de Freitas e Nuno 

Barreiros, doado à Biblioteca Nacional uns anos antes, por Alexandre Delgado. Esse 

primeiro contacto levou, posteriormente, à realização de um voluntariado ao longo do 

mestrado que surgiu como forma de terminar o trabalho desenvolvido em estágio e 

prosseguir com a inventariação dos restantes documentos, impossível de terminar 

previamente devido ao tempo reduzido de que se dispunha. 

 Ao longo do estágio, do voluntariado, e de vários trabalhos desenvolvidos no 

contexto do ano curricular do mestrado em Ciências Musicais, apercebi-me da parca 

investigação existente acerca do neoclassicismo em Luís de Freitas Branco (como, de resto, 

sucede no que diz respeito ao neoclassicismo em Portugal, de modo mais geral), algo que 

suscitou a minha curiosidade, uma vez que a mesma é uma corrente estética referida na 

historiografia acerca de Freitas Branco, no entanto, não desenvolvida por muitos dos 

autores. Surgem desta constatação as principais questões da minha dissertação: no que 

consiste, então, o neoclassicismo em Luís de Freitas Branco? Por que motivos é descrito de 

formas tão distintas? Que tipo de ligações podem existir entre as várias linhas de produção 

do compositor, descritas, por norma, enquanto fundamentalmente contraditórias? 

 Conforme procurava resposta a estas questões, apercebi-me de outra falta na 

historiografia sobre Luís de Freitas Branco: as influências da sua ligação com o 

Integralismo Lusitano, na década de 1910 são, vulgarmente, omitidas ou tidas como pouco 

relevantes para momentos posteriores da sua produção. Assim, no contexto desta 

dissertação procuro investigar de que modo os ideais defendidos pelos integralistas deram 

forma ao que Freitas Branco irá desenvolver enquanto neoclassicismo, manifestando um 

pensamento sobre música talvez transversal a décadas da sua produção, e até mesmo 

presente aquando da sua alegada viragem para a esquerda política.  

 Desse modo, esta dissertação encontra-se organizada em três secções fundamentais. 

Num primeiro capítulo pretende-se a elaboração de uma visão de conjunto acerca do 

neoclassicismo, sendo focados com maior ênfase os casos de França e Espanha – uma vez 
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que muito do pensamento acerca do neoclassicismo parece ter sido conceptualizado em 

França, e reproduzido em Espanha –, não deixando de referir-se outras áreas geográficas, 

tais como Itália e Alemanha. Também será objectivo do primeiro capítulo a descrição da 

investigação sobre neoclassicismo em Portugal, bem como, mais concretamente, sobre o 

neoclassicismo em Luís de Freitas Branco.  

 O segundo capítulo consistirá primeiramente numa contextualização acerca do 

movimento político Integralismo Lusitano, bem como do movimento francês que parece 

ter-lhe dado origem, a Action Française, sendo discutidas as semelhanças entre ambos. Um 

segundo ponto desta secção será o estudo das ligações entre o compositor e o Integralismo 

Lusitano, recorrendo-se, ao contrário do que sucedia no primeiro capítulo, 

fundamentalmente a fontes primárias, tais como a conferência de Freitas Branco no âmbito 

das iniciativas promovidas pelo Integralismo na Liga Naval Portuguesa, em 1915, e a 

produção escrita de Freitas Branco enquanto crítico e cronista na imprensa periódica 

relacionada com movimentos monárquicos. Uma última parte deste capítulo consistirá na 

análise de algumas das obras desta fase da vida do compositor, questionando como podem 

as mesmas ser consideradas integralistas, e relevantes no contexto do neoclassicismo 

desenvolvido concomitantemente pelo compositor.  

 No terceiro e último capítulo explorar-se-á a produção um pouco mais tardia de Luís 

de Freitas Branco, das décadas de 1920 e 1930, quer no que diz respeito aos seus escritos – 

na imprensa periódica portuguesa da época, e em documentos privados e inéditos, como o 

seu diário –, quer à sua produção musical. Nesta secção estabelecer-se-ão pontes entre o seu 

pensamento musical, presente nos seus escritos e nas suas obras da década de 1910, e a fase 

que já é descrita pela historiografia como neoclássica, ou como correspondente a um 

“nacionalismo neoclássico”, expressão utilizada por Manuel Pedro Ferreira (2007) no que 

consideramos a descrição mais completa, ainda que breve, do neoclassicismo em Luís de 

Freitas Branco. Tanto no primeiro como no segundo capítulo foram escolhidas, com o 

intuito de elaborar análises algo aprofundadas, obras musicais de géneros distintos, como 

um poema sinfónico, um concerto e uma suite, no primeiro capítulo e, no segundo, uma 

sinfonia e um conjunto de madrigais (constituindo esta a única obra não instrumental 

analisada na dissertação), de modo a poder ilustrar, o melhor possível, a variada produção 

do compositor e de que modo pode esta ser considerada integralista numa fase, e 

neoclássica umas décadas mais tarde, estudando-se, de igual modo, as possíveis relações 

entre ambos os períodos. 
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 No fundo, esta dissertação apresenta como objectivo central completar, de um certo 

ponto de vista, os estudos sobre Luís de Freitas Branco através do questionamento das suas 

relações com o Integralismo Lusitano e os seus principais pensadores, e das motivações e 

influências por detrás do seu neoclassicismo, recorrendo à historiografia, à análise das suas 

obras musicais, e a fontes primárias que nos permitam também explorar a sua carreira 

enquanto crítico e cronista nos vários tipos de imprensa periódica do seu tempo.  

 Esta dissertação apresenta em anexo documentos fundamentais para a compreensão 

de algum do trabalho complementar realizado no âmbito desta investigação, como quatro 

tabelas referentes à colaboração de Luís de Freitas Branco na imprensa periódica 

portuguesa – imprensa periódica monárquica; imprensa periódica generalista, quer jornais, 

quer revistas; e imprensa especializada de música –, realizadas após um levantamento (tão 

exaustivo quanto possível ao longo do presente ano lectivo) da sua actividade enquanto 

crítico e cronista desde a sua primeira crítica, publicada em 1907, e o final da década de 

1930, sendo abordada principalmente a sua actividade jornalística entre os anos 1910 e 

1930. O referido levantamento foi realizado no âmbito de uma Bolsa de Iniciação Científica 

concedida pelo CESEM, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, durante o ano 

lectivo de 2015-2016. As limitações cronológicas da presente dissertação, década de 1910 e 

final da década de 1930, também estão presentes, de certo modo, na escolha das obras 

musicais analisadas (incluindo os Madrigais camonianos, iniciados na década de 1930), o 

que nos permite abordar várias fases do pensamento de Luís de Freitas Branco, incluindo a 

já referida passagem para a esquerda política. Ou seja, as limitações cronológicas 

estabelecidas no tema da presente dissertação permitir-nos-ão traçar alguns pontos 

principais acerca das ideologias políticas e círculos sociais eventualmente relacionados com 

a estética neoclássica de Luís de Freitas Branco. O estudo das últimas décadas da vida do 

compositor será deixado de parte no presente ciclo de estudos, por não ser possível, no 

tempo e espaço destinados ao presente trabalho, aprofundar questões que dessa investigação 

surgiriam. 
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I. Neoclassicismo 
 
Uma das tendências observadas entre o final do século XIX e a primeira metade do 

século XX, quer no que diz respeito à actividade composicional, quer no que concerne ao 

pensamento sobre música presente nos escritos de compositores, críticos, ou outros 

relacionados com o mundo musical, é vulgarmente designada como neoclassicismo. Esta 

consolida-se principalmente nas décadas de 1920 e 1930, um pouco por todo o Ocidente, 

nele se destacando a utilização de referências anteriores ao romantismo, como define 

Arnold Whittall: 

 
A movement of style in the works of certain 20th-century composers, who, 

particularly during the period between the two world wars, revived the balanced forms and 
clearly perceptible thematic processes of earlier styles to replace what were, to them, the 
increasingly exaggerated gestures and formlessness of late Romanticism (Whittall, 
2001:753). 
 
Sendo o neoclassicismo descrito, em grande parte da historiografia sobre música do 

século XX, apenas de modo superficial como definição apta à identificação de estilos de 

compositores específicos, e não sendo exactamente explicado enquanto movimento ou 

tendência concreta, podemos, no entanto, salientar alguns exemplos de investigações sobre 

neoclassicismo, tanto abrangentes, como mais específicas (sobre determinado compositor 

ou determinada área geográfica), desenvolvidas essencialmente nos últimos trinta anos. A 

primeira obra que manifesta investigação e reflexão crítica sobre o neoclassicismo como 

movimento musical característico dos anos decorridos entre a 1ª e a 2ª Guerras Mundiais é 

Neoclassicism in Music - From the Genesis of the Concept through the 

Schoenberg/Stravinsky Polemic, de Scott Messing (1988), onde é tratado o 

desenvolvimento do neoclassicismo em França e na Alemanha, bem como no caso concreto 

de Stravinsky, compositor que, segundo Messing e Piquer (s.d.a), motivou a consolidação 

do termo.  

Scott Messing dedica-se principalmente à explicação do surgimento do termo em 

França, distinguindo entre duas expressões que coexistiram nos primeiros anos do século 

XX, ainda antes da 1ª Guerra Mundial, “néoclassicisme” e “nouveau classicisme”, sendo a 

primeira tida como pejorativa, classificando a obra de alguns dos compositores que 

optavam por um estilo que poderia, eventualmente, não ser considerado modernista. Tal 

seria o caso de Brahms ou Mahler, por exemplo, “whose neoclassicism was defined and 

frequently belittled by the French for its stereotypical structures and vapid thematic content” 
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(Messing, 1988:24). Contrastava esta atitude com um designado “novo classicismo”, 

praticado pelos compositores franceses, como forma de obtenção de modernidade: 

 
In seeking compelling alternative models, many French artists, fortified by a milieu of 
increasingly vociferous nationalism, were drawn to their preromantic past which was 
construed to embody a purity inherent in their race. The call for a revival of this heritage by 
polemicists who reckoned a disparity between its new classicism and German neoclassical 
compositions received clamorous support from musicians and found practical expression in 
changes of school curricula and in the appearance of editions and performances of a hitherto 
scarcely familiar repertoire (ibid.). 

 
O autor analisa de igual modo o surgimento de termos com o mesmo significado 

semântico na região de língua alemã, como “neue Klassizität”, introduzido por Thomas 

Mann, e “junge Klassizität” por Ferruccio Busoni, estilo que este compositor definia como 

oposto ao primeiro, por não se tratar de mera imitação do passado, e que se destacava pela 

composição mais horizontal que vertical. De acordo com Messing, o termo 

“neoclassicismo” foi utilizado pela primeira vez de modo não pejorativo e significando o 

mesmo que “novo classicismo” em 1923, aplicado a Stravinsky e a obras como Pulcinella 

ou Octeto, facto que também é salientado por Ruth Piquer: 

 
La asociación del neoclasicismo – entendido desde esta perspectiva – con la obra de 
Stravinsky supuso la identificación de los términos «nouveau classicisme» y 
«néoclassicisme», que antes de la Primera Guerra Mundial tenían significados opuestos. En 
1923, «neoclasicismo» era «nuevo clasicismo», pero también «clasicismo», «objetivismo» y 
«objetividad»; se hablaba también de «realismo», y de «estilo depurado». Los términos 
procedían del programa estético de la Nouvelle Revue Française: objetividad, construcción, 
música pura, simplicidad, impersonalidad, contrapunto y precisión. Otras palabras asociadas, 
como «contrapuntístico» o «lineal», también aparecieron constantemente (Piquer, s.d.a:101). 

 
Segundo Messing, o neoclassicismo relacionado com um interesse por referências 

anteriores ao século XIX parece ter surgido como reacção nacionalista francesa despoletada 

principalmente pela derrota na Guerra Franco-Prussiana (1870-71): 

 
The earliest pieces which bear an affiliation with a pre-nineteenth-century tradition do so as 
much in name as in substance. Instrumental compositions entitled «in the ancient style» first 
appeared after the Franco-Prussian War, implying a connection between a sympathy for the 
past and a more coeval nationalism (Messing, 1988:24). 

 
Esse carácter nacionalista e abertamente político do neoclassicismo é principalmente 

desenvolvido e problematizado por Jane Fulcher, que em várias das suas obras, e 

principalmente em French Cultural Politics and Music from the Dreyfus Affair to the First 

World War (1999) e The Composer as Intellectual: Music and Ideology in France 1914-

1940 (2005), analisa as motivações artísticas de compositores franceses tidos vulgarmente 
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como neoclássicos pela historiografia musical, contextualizando-as dentro de motivações e 

ideologias políticas, e relacionando-as mais concretamente com o advento de movimentos 

políticos monárquicos, que hoje poderiam ser considerados de extrema-direita, como é o 

caso da Ligue de la Patrie Française e da Action Française: “The doctrine of the now 

triumphant Ligue de l’Action Française placed primary emphasis upon the classic aesthetic 

as indigenously French, thus necessitating the extirpation of any foreign stylistic 

«infiltration»” (Fulcher, 2005:20). Encarando o compositor da primeira metade do século 

XX principalmente como um intelectual, a autora considera fundamental a compreensão de 

que o estatuto do compositor se teria alterado consideravelmente, fazendo o mesmo agora 

parte de uma classe de indivíduos embrenhados no mundo social envolvente, tomando parte 

no ambiente político com posições concretas e através de actividades paralelas à da criação 

musical propriamente dita, como a crítica musical, verificável na vasta colaboração de 

compositores da primeira metade do século na imprensa periódica generalista ou 

especializada da mesma época, ou a pedagogia, tendo muitos deles papéis fundamentais nas 

instituições de ensino musical. Compreender o compositor francês da transição do século 

XIX para o século XX e da primeira metade do século XX enquanto figura política e 

intelectual, mais que mero criador alheado do ambiente circundante, será fundamental para 

o entendimento do neoclassicismo enquanto fenómeno essencialmente nacionalista, com 

ideologias políticas inerentes, que reflectem as necessidades de criação consoante 

parâmetros considerados neoclássicos: 

 
For they were indeed intellectuals, deeply engaged with public issues, symbols, and 

ideologies, and their evolution in this period cannot be explained by «pure» stylistic 
development, or sporadic influence from other arts. This is not to say that all composers in 
this period were highly politicized, nor that their artistic choices were dictated exclusively by 
ideological considerations; but the contemporary issues were significant factors for the 
prominent composers I have selected for study, and whose work and choices can be more 
fully explained in this light (ibid.:5). 
 
Observando tendências políticas distintas que poderão eventualmente ser 

classificadas enquanto opostas, ou seja, de esquerda e de direita, nos compositores descritos 

pela historiografia musical como neoclássicos, bem como o recurso a diferentes referências, 

sejam elas técnicas, formais ou conceptuais, poderemos concluir, numa primeira fase, a 

coexistência de vários neoclassicismos, inerentes aos indivíduos que os praticam e aos 

contextos sociológicos e ideológicos que os rodeiam. Desse modo, o neoclassicismo de um 

Maurice Ravel será, indubitavelmente, diferente daquilo que pode ser classificado como 

neoclássico no caso da produção de um Luís de Freitas Branco. Apesar de muitas vezes 
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referido como um único movimento, as motivações, referências e estilos que se geram num 

alegado contexto neoclássico são demasiadamente diferentes para se poderem tratar ou 

definir da mesma forma, podendo apenas unir-se as várias concepções do neoclassicismo, 

não através de referências semelhantes, mas principalmente através da negação do que era 

entendido como romantismo, remetendo para a utilização de elementos musicais anteriores 

ao mesmo, muitas vezes associados à época barroca: 

 
As a generic term for specific stylistic principles, ‘neo-classical’ is notably imprecise and has 
never been understood to refer solely to a revival of the techniques and forms of Haydn, 
Mozart and Beethoven. Insofar as the movement had a slogan, it was ‘back to Bach’; yet it 
was less significant for its revival of traditional procedures than for the strength of its 
reaction against the more extreme indulgences of the recent past. It was the result of anti-
Romanticism or anti-expressionism, yet the aim was not to eliminate all expressiveness but 
to refine and control it: as Keller said of Stravinsky’s Symphony of Psalms (1930), it is 
‘expressive through the very suppression of expressionism’ (Whittall, 2001:754). 

 
Como movimento estético e musical de matriz essencialmente nacionalista, o 

neoclassicismo poderá ser descrito, em parte, como um recurso a elementos musicais 

característicos de uma época anterior ao romantismo, sendo esse passado mais recuado 

entendido como momento áureo da história de cada nação. Desse modo, poderemos 

verificar, por exemplo, um retorno aos cravistas franceses dos séculos XVII e XVIII (como 

Rameau e Couperin) no caso de um determinado tipo de neoclassicismo no contexto 

francês: “Among individual composers, the two whose music sustained the greatest 

rehabilitation during the surge of French historicism at the turn of the century were François 

Couperin and Jean-Philippe Rameau” (Messing, 1988:23). Ao mesmo tempo, verificam-se 

referências a Bach e ao contraponto barroco no contexto germânico, o que é visível 

inclusive na utilização, pela chamada 2ª Escola de Viena, do motivo “Bach” (si bemol, lá, 

dó, si). No entanto, a referência a Bach será uma constante observável quer no mundo 

germânico, quer noutros contextos, como no caso de Stravinsky, por exemplo: “The score 

of the Octet is among those which furnish the satisfaction of the spirit and the eyes which 

recognize the passions of counterpoint, for those who love to re-read the old masters of the 

Renaissance and Johann Sebastian Bach” (Nadia Boulanger cit. in Taruskin, 1993:293). 

Apresentando muitas semelhanças com o modelo francês, o neoclassicismo em 

Espanha, principalmente tratado por Ruth Piquer, Samuel Llano e Carol Hess, parece ter-se 

difundido através da crítica musical francesa que influenciou nitidamente a crítica musical 

espanhola da primeira metade do século XX, gerando modelos nacionalistas e latinistas 

análogos em críticos espanhóis como, por exemplo, Adolfo Salazar e César Arconada. 

Estes propagavam ideias relacionadas com uma nova música depurada regida por um 
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retorno à ordem. Segundo Piquer, os conceitos de “neoclassicismo” ou de “classicismo 

moderno” foram igualmente difundidos em Espanha nas primeiras três décadas do século 

XX, provocando a convivência entre discursos sobre vanguarda musical e o ressurgimento 

de instrumentos como o cravo, através da interpretação de Scarlatti: 

 
A modo de conclusión, cabe señalar que Scarlatti fue, en definitiva, la referencia modélica 
para la llamada música nueva, como posibilidad de una vuelta propia al siglo XVIII. La 
“castellanización” de Scarlatti hizo coincidir en la crítica el neoclassicismo moderno con el 
ideal del nacionalismo esencialista pedrelliano, pero también con los juicios estéticos de la 
época, que conciliaron las nociones de neoclasicismo y retorno al siglo XVIII com el 
cubismo clásico y el retorno al orden (Piquer, 2014:193).  

 
O objectivo do presente capítulo será uma tentativa de descrição do neoclassicismo 

nalguns contextos europeus, como os casos francês e espanhol, por uma questão de 

proximidade geográfica e de semelhança de recursos e técnicas alegadamente neoclássicos, 

bem como de proximidade dos ideais defendidos pela crítica francesa e espanhola, com os 

defendidos na mesma altura por Luís de Freitas Branco na imprensa periódica portuguesa. 

Serão também abordados outros contextos, como a Alemanha e a Itália, uma vez que não se 

pretende demonstrar que fenómenos aqui considerados neoclássicos se verificam 

exclusivamente em França e na Península Ibérica. Numa segunda secção será elaborado um 

estado da arte relativamente ao estudo sobre o neoclassicismo em Portugal, e a última 

secção será dedicada à análise dos discursos sobre o neoclassicismo especificamente em 

relação a Luís de Freitas Branco. 

 

I.1. Exemplos de neoclassicismo na música ocidental 

I.1.1. Neoclassicismo em França 
 
De acordo com Scott Messing (1988), o neoclassicismo surge, no contexto francês, 

principalmente enquanto resultado de um aumento progressivo de tensões políticas entre a 

França e a Alemanha, que passam pela ocorrência da Guerra Franco-Prussiana entre os anos 

1870 e 1871, acontecimento com desfecho negativo para a França. Segundo Ruth Piquer, 

La Nouvelle Revue Française foi um importante meio de difusão de ideais classicistas, 

surgindo o termo “neoclassicismo” na imprensa francesa apenas a partir dos anos 1920, 

resultando essa sistematização, contudo, de ideologias que já circulavam exactamente desde 

esse mesmo conflito, o que demonstra a relevância do acontecimento para a expansão de 

ideais nacionalistas nas mentalidades do país derrotado: “El término neoclasicismo empezó 
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a generalizarse en la prensa francesa hacia 1923. A pesar de ello, no tuvo su origen en esta 

fecha, sino que fue un resultado de la terminología y la estética difundidas tras la Guerra 

Francoprusiana” (Piquer, s.d.a:122).  

Juntamente com as tensões políticas que se manifestavam parecia desenvolver-se 

um sentimento de inferioridade relativamente ao período oitocentista germânico, 

constatando os artistas franceses, retrospectivamente, que o seu próprio romantismo, em 

termos musicais, ao contrário do que sucedera noutras artes, não havia produzido obras 

relevantes que pudessem combater ou sobrepor-se ao romantismo alemão: “Of all artists, 

French composers were acutely aware that the nineteenth century appeared to be a vast 

lacuna in their musical tradition and that the era more aptly characterized its most cherished 

icons in Germanic terms” (Messing, 1991:482). Esta consciência, particularmente 

relacionada com a recepção de Richard Wagner em Paris e combinada com um crescente 

espírito de decadência de fim-de-século, parece intensificar-se principalmente durante e 

após a 1ª Guerra Mundial, ponto de viragem nas tendências nacionalistas de alguns dos 

compositores franceses, como é o caso de Maurice Ravel (1875-1937), como o refere Jane 

Fulcher: “The war as a turning point for Ravel. He discovered that his patriotismo was 

based upon principles associated with the Left and the universalism that it had defended 

since the French Revolution” (2005:66). Relativamente aos termos que eram utilizados para 

nomear algumas das tendências da época, até aos anos 1920 conviveram em França duas 

expressões contrastantes: “neoclassicismo” descrevia a música germânica de finais do 

século XIX considerada, então, ainda muito relacionada com estéticas anteriores, 

constituindo o “novo classicismo” um sinónimo de clareza, simplicidade, sobriedade, 

características que agora eram encaradas como positivas e intrinsecamente “francesas”: 

 
The term "new classicism," or nouveau classicisme, tended to act as the embodiment of a 
number of aesthetic attributes which, even taken together, do not necessarily constitute for us 
an accurate basis for defining artistic style: clarity, simplicity, austerity, sobriety, precision, 
and so on (ibid.:483). 

 
Jane Fulcher investiga principalmente as tendências políticas que motivaram o 

surgimento ou sistematização do neoclassicismo em França, salientando a relevância de 

instituições nacionalistas francesas na propagação de ideais reflectidos na produção musical 

de muitos dos compositores activos nas primeiras décadas do século XX, nomeadamente 

nas tendências designadamente neoclássicas presentes e defendidas na época: 

 
Leagues like Action Française had challenged the legitimacy of republican institutions as 
incarnations of endemic French identity true national values, and «authentic» French culture. 
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Well before the war, Action Française had reasserted French culture as classic, although not 
without resistance to its definition, particularly by the Left (Fulcher, 2005:20). 

 
Após o Caso Dreyfus, decorrido a partir de 1894 e que consistiu na acusação, 

através de provas falsas, de um oficial judeu do exército francês, Alfred Dreyfus, as 

tendências nacionalistas, que passavam muitas vezes pela defesa de ideias anti-semitas ou 

xenófobas, tenderam a intensificar-se nas facções monárquicas da sociedade francesa, que 

caracterizavam a cultura nacional como necessariamente clássica e latina. Nos últimos anos 

do século XIX e nos primeiros do século XX, pensadores como Maurice Barrès e Charles 

Maurras, acreditando na ligação intrínseca entre arte e política, propagavam, no contexto de 

movimentos políticos como a Action Française, ideais que defendiam um espírito nacional 

ao contrário de universal, intrinsecamente francês, marcado pela história e língua francesas: 

 
The prestige of nationalist writers like Barrès and Maurras now reached its height, and their 
ideas concerning the "national genius" were widely accepted and deftly vulgarized. For both 
thinkers, politics and art were necessarily imbued with the same "national spirit" from which 
each was supposedly born, and which united them in content and essence (Fulcher, 
1999:200). 
 
Como reflexo de uma dimensão altamente nacionalista, eram excluídos os traços 

considerados não característicos da arte francesa, defendendo-se uma arte de pureza, 

racionalidade e latinidade. Rapidamente estes valores foram difundidos dentro do meio 

musical, uma vez que a música, segundo Fulcher, constituía um dos meios mais fortes de 

propaganda política: “[...] the origins of neoclassicism lay not only in responses to the 

trauma of war, but also in official propaganda through culture” (Fulcher, 2005:12). Tal 

poderá verificar-se, nomeadamente, no caso de instituições como a Opéra de Paris e as 

sociedades de concertos francesas. Na década de 1910, Jacques Rouché, director da Opéra 

de Paris, organizava representações de ópera com as quais pretendia uma emulação da 

ópera-ballet clássica, recorrendo a uma memória nacional, através da utilização de guarda-

roupa e cenários de uma época recuada da história francesa, que coincidia com a música de 

compositores como Jean-Baptiste Lully, Christoph Willibald Gluck e Jean-Philippe 

Rameau, o último considerado, segundo Paulo Ferreira de Castro, “the epitome of a French 

Musical Golden Age” (2015:345). A partir da representação de Mademoiselle de Nantes, a 

6 de Dezembro de 1915, a Opéra dedicava-se à organização de matinées com apresentações 

de dança e de números de ópera: 

 
Like other institutions, the Opéra was to serve as a realm of national memory and 

myth, to instill a unified wartime identity in a politically and culturally fractured France. 
Here the myth was that of French classicism: France was «Latin» and thus classic in culture, 
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but according to a circumscribed notion of the style that was rooted in the ideology of the 
monarchist Right (Fulcher, 2005:20). 

 
Ao mesmo tempo, as sociedades de concertos organizavam apresentações de obras 

dos compositores considerados representantes da arte e música francesas, como César 

Franck (1822-1890) e Camille Saint-Saëns (1835-1921). Durante a 1ª Guerra Mundial, as 

sociedades de concertos francesas, como os Concertos Lamoureux-Colonne, defendiam 

primeiramente a apresentação de obras exclusivamente nacionais, concluindo-se mais tarde 

a impossibilidade de encher as salas de concerto ou de satisfazer o público francês com a 

total exclusão de repertório estrangeiro: “It did not take long to perceive that despite the 

exigencies of ideological orthodoxy, the French repertoire alone was not sufficient, and the 

public indeed wanted to hear German music” (ibid.:29). Por esse motivo, foram de novo 

incluídas, no contexto da 1ª Guerra, obras de compositores como Haydn, Mozart, 

Beethoven, e até mesmo Wagner:  

 
Despite attempts to avoid all things German in public, German music did indeed reappear as 
early as the fall of 1915, in the Salle Gaveau and in the Concerts Colonne-Lamoureux. 
Indeed, the Concerts Classiques Rogues performed not only Beethoven, Haydn, and Mozart, 
but also the hotly disputed Wagner as early as 1915 (ibid.). 
 
Um dos mais relevantes compositores para a construção de um ideal clássico 

francês, assente nas ideias monárquicas da direita católica, e que parece apresentar 

semelhanças óbvias com o pensamento do próprio Luís de Freitas Branco, é Vincent d’Indy 

(1851-1931), um dos fundadores da Schola Cantorum em 1894 (juntamente com Charles 

Bordes e Alexandre Guilmant). Esta instituição foi essencialmente estabelecida com o 

objectivo de se opor ao regime oficial do Conservatório, inicialmente como sociedade de 

música sacra, afirmando, mais tarde, em 1896, objectivos de restauração da música de 

épocas passadas, anteriores ao século XIX. Segundo Fulcher, a Schola Cantorum, sem 

restrição de idades e sem exames de admissão, terá tido bastante sucesso entre estudantes de 

música, destacando-se entre eles compositores como Georges Auric (1899-1983) e Louis 

Durey (1888-1979), entre outros: “A measure of its influence on French cultural life can be 

taken from the number of its students and the performances its ensembles gave between 

1896 and 1903” (Messing, 1988:19). Como compositor, d’Indy produziu obras que 

facilmente se relacionam com estéticas católicas, moralistas, nacionalistas, tradicionalistas, 

anti-semitas e antigermânicas, apesar de se afirmar como wagneriano: 

 
While the «message» of d’Indy’s Second Symphony was avowedly «anti-Dreyfusard», or 
about the ultimate victory of «tradition», that of the Third Symphony was anti-German. More 
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specifically, it was a work ostensibly inspired by the myth of a classical and «Latin» French 
culture, as pointedly opposed to that of modern Germany, generally referred to as «boche» 
(Fulcher, 2005:49). 

 
Considerando a música francesa naturalmente descendente da música clássica 

(sinfónica) germânica, e acreditando que a mesma havia sido retirada à França pela 

Alemanha e Áustria na altura da Revolução Francesa, d’Indy foi um dos compositores que, 

na época, tolerou a apropriação da música vienense à música francesa, defendendo uma 

construção musical com base vienense e elementos considerados franceses, retirados, 

maioritariamente, do classicismo francês dos séculos XVII e XVIII. Por esse motivo, 

Vincent d’Indy foi um representante da sinfonia, o que não sucede com, por exemplo, 

Claude Debussy (1862-1918), também com ideais fortemente nacionalistas embora 

diferentes dos de d’Indy, uma vez que a partir de 1915 se dedicou à exploração não da 

sinfonia, mas da sonata, “in its earliest, or still amorphous state” (ibid.:36), construindo 

desse modo um neoclassicismo bastante próprio e distinto dos restantes compositores 

franceses, como o refere Fulcher relativamente à sua Sonata para vionloncelo e piano: 

“Classicism has its distinctions, and there were models of the style that he clearly refuted 

[…]. But Debussy’s work is classical, according to “his” conception, not only in its 

economy, but also in its general lightness of texture” (ibid.:660). Relacionado com a Ligue 

de la Patrie Française e ao contrário do que sucedia no caso de Saint-Saëns, d’Indy 

acreditava na existência de bons e maus compositores germânicos, defendendo, por esse 

motivo, a performance daqueles que considerava os verdadeiros mestres alemães, como é o 

caso de Beethoven, visto como compositor universal: “For him, Bach and Beethoven were 

not German musicians, but great universals, as fundamental to the evolutionary perfection 

of art as Rameau, Couperin and, inevitably with his ego, d’Indy himself” (Messing, 

1988:30). Com o mesmo tipo de justificação, d’Indy afirmava-se enquanto wagneriano, 

acreditando que Wagner tinha reencaminhado a ópera, livrando-a dos elementos italianos 

que dominaram todo o século XIX – este tipo de pensamento acerca de alguns compositores 

alemães será também visível nos escritos de Luís de Freitas Branco, o que parece reforçar 

as semelhanças que se verificam entre o pensamento sobre música de ambos. Todas estas 

dimensões se reflectiam na pedagogia de d’Indy e na sua actividade enquanto maestro, 

tendo dirigido e recuperado obras dos compositores considerados clássicos, franceses ou 

alemães. Foi precisamente na Schola Cantorum que d’Indy estreou, em Janeiro de 1903, 

pela primeira vez desde o século XVIII, uma ópera de Rameau, Castor et Pollux, o que 

reflecte também o interesse da musicologia francesa na reedição e apresentação de obras 
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francesas de períodos pré-românticos, dimensão salientada por Paulo Ferreira de Castro: 

“The gradual introduction of extended excerpts of Rameau’s operas into concert 

programmes (nowhere more often than at the Schola Cantorum) was decisively enabled by 

the availability of the relevant scores from 1900 onwards, thanks to the editorial effort 

initiated five years earlier by Durand” (2015:345). 

O nacionalismo de d’Indy e de outros compositores da época é visível na fundação, 

em 1916, da “Ligue pour la Défense de la Musique Française”, criada pelo crítico musical 

Charles Tenroc e por Albert Dalamier. A liga, com o objectivo de proteger a música 

considerada legitimamente francesa e reflectindo assim uma preocupação frequente durante 

a 1º Guerra, incluía a participação e apoio de Saint-Saëns e de Vincent d’Indy: 

 
The stated goal of the league was to safeguard the (implicitly classic) “patrimoine artistique 
national”, and to foster its development and diffusion, without respect to any one “school”: 
but its central purpose was to oust the German enemy culturally, and thereafter prevent the 
return of any so-called “infiltrations funestes” [...] (Fulcher, 2005:203). 

 
No que diz respeito a Camille Saint-Saëns, este manifestava à época opiniões até 

certo ponto divergentes das de Vincent d’Indy. Também com uma actividade que ia 

claramente ao encontro da defesa do património musical francês, ao contrário de d’Indy 

Saint-Saëns parecia não aceitar a apresentação de obras de compositores germânicos, não 

tomando a posição de d’Indy relativamente à universalidade de compositores como Bach, 

Beethoven ou Wagner. Foi este tipo de discordância que deu origem, em 1886, ao 

afastamento de alguns compositores, como d’Indy, da Société Nationale de Musique, 

estabelecida para a difusão e propaganda da música francesa, cisão que parece estar na 

origem da posterior fundação da Société Musicale Indépendante em 1909, relacionada com 

figuras como Maurice Ravel e Gabriel Fauré (1845-1924) (ibid.:33). 

Um outro compositor que é referido no contexto do neoclassicismo francês é 

exactamente Maurice Ravel, no entanto é descrito como tendo ideias nitidamente 

relacionadas com a esquerda republicana: “despite his age, he sought to enlist and defend la 

patrie, yet his interpretation of the «patriotic» stemmed not from the conservative, 

nationalist tradition but from the republican, revolutionary one” (ibid.:65). Confrontando as 

reivindicações de d’Indy e da Schola Cantorum, Ravel dedicava-se à defesa dos ideais 

franceses de pátria como valores universais, mais que valores nacionais, muito de acordo 

com os ideais republicanos existentes desde a Revolução Francesa, rejeitando, tal como o 

compositor Albert Roussel (1869-1937), as crenças reaccionárias de alguns dos seus 

colegas compositores. Tendo recusado a entrada na Ligue pour la Défense de la Musique 
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Française, Ravel também se recusava a manter a sua estética no passado francês e a ignorar 

a música mais recente. Como Debussy, Ravel parecia ir ao encontro dos ideais defendidos 

pelos compositores mais conservadores, como Saint-Saëns, contudo fazendo-o nos seus 

próprios termos, “And like Debussy, Ravel similarly combined his own personal style with 

the French Renaissance past” (ibid.:70). 

Também contrário ao discurso conservador de movimentos como a Action 

Française era Erik Satie (1866-1925), que apresentava uma posição que pode ser verificada 

através da sua colaboração com Apollinaire, Cocteau e Picasso, em que o compositor, tal 

como Picasso, parecia ter intenções diferentes daquelas manifestadas pelos criadores do 

libreto de Parade, ou seja: “to subvert nationalist and official classic rhetoric, or to extract 

illicit meanings from the «classic», and thus open new perspectives on wartime culture” 

(ibid.:71). Deste modo, e de acordo com Jane Fulcher, Satie utilizou Parade, com estreia 

em 1917, para criticar a rigidez do classicismo defendido por certas facções políticas e pelo 

regime oficial, através de uma partitura com um esquema formal aparentemente ortodoxo 

nomeadamente no equilíbrio verificado no uso da tonalidade e nas proporções, contudo 

com referências a músicas populares e mudanças de estilo abruptas que levaram o público a 

vê-la como irónica. Tendo começado o seu caminho em direcção ao neoclassicismo pelo 

lado humorístico e irónico, Satie acaba por relacionar o seu espírito clássico com um 

retomar dos valores clássicos gregos, através de obras como Socrate, de 1918: “[...] since 

the Left proposed no «model», but rather a set of concepts and values as being «classic», it 

is these that we may discern, translated creatively in Socrate, and above all the ideals of 

critical autonomy and dialogue” (ibid.:146). Socrate parece também recorrer a elementos da 

tradição francesa, como a ênfase rítmica característica de Jean-Baptiste Lully, compositor 

descrito por Jane Fulcher como “an Italian immigrant” (ibid.:147), o que salienta um 

nacionalismo em Satie semelhante ao que podemos encontrar em Ravel, mais fortemente 

relacionado com ideais de universalismo.  

Um outro grupo de compositores que surge vulgarmente associado ao 

neoclassicismo é também tratado por Jane Fulcher, embora como um grupo marcado por 

contradições desde a sua formação. Os compositores do grupo “Les Six” nunca 

constituíram um grupo homogéneo, tendo sido baptizados por um crítico (Henry Collet, em 

1920) e incentivados por Jean Cocteau (1889-1963). Apesar de surgirem em público juntos 

e de se fazerem fotografar em grupo, constituíram um grupo heterogéneo, o que se reflecte 

nas suas ideologias e consequentemente nas suas concepções do que poderá ser chamado de 

neoclassicismo, não podendo ser considerado o neoclassicismo de “Les Six” algo unificado. 
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No caso de Georges Auric, temos um compositor com entusiasmo pela novidade, no 

entanto alinhado à direita e associado à Action Française, o que resultava em misturas 

irónicas entre música popular, como o jazz, e música séria francesa. Darius Milhaud (1892-

1974), tal como Auric, pode ser considerado um tradicionalista, no entanto com uma grande 

tolerância no que a questões de raça e religião diz respeito, o que pode ser associado às 

crenças religiosas do próprio compositor, judeu. Esta tolerância manifesta-se, segundo Jane 

Fulcher, no interesse do compositor pelas civilizações grega e romana que, “for Milhaud, 

provided the model of a culture that was originally shared by Jews and non-Jews alike” 

(ibid.:176), e pelo jazz. Arthur Honegger (1892-1955), não rejeitando nem a visão de 

Vincent d’Indy, nem as obras quer de Bach, Beethoven e Wagner, quer de Ravel ou 

Debussy, juntava na sua música referências contemporâneas e tradicionais: “Honegger, like 

his audience, had a sincere need to connect with history, with a «grand» tradition that 

comforted, and in which he still found beauty” (ibid.:185). Tal como Honegger, Francis 

Poulenc (1899-1963) parecia estar de acordo com a ligação entre tradição e modernidade, 

ao mesmo tempo que fomentava uma amizade próxima com Igor Stravinsky, usando 

formas tradicionais, como o compositor russo, de modo a encontrar novos caminhos de 

desenvolvimento dentro das mesmas, o que será visível no seu bailado Les Biches, de 1924, 

claramente influenciado por Pulcinella, de 1919: “[…] each movement is in ABA form, 

with a regular phrase structure and a judicious use of dissonance for «spice»” (ibid.:189). 

As referências simultâneas a um dado passado e ao presente musical fazem-se sentir 

também em Concert Champêtre, de 1927, “in which he seizes the wit and spirit of 

eighteenth-century France, as well as its harpsichord idioms, while jolting the listener back 

to the present with frequent harmonic surprises” (ibid.). Louis Durey, por outro lado, 

interessou-se fortemente pela 2ª Escola de Viena e mais particularmente por Arnold 

Schönberg, compondo uma música, por vezes, “between tonal, polytonal, and atonal 

treatment, in order to communicate the themes of loneliness, regret, and lost horizons” 

(ibid.:192). Ao contrário de muitos destes compositores, Durey acaba por integrar o Partido 

Comunista, que apoiará durante toda a sua vida. A luta de Germaine Tailleferre (1892-

1983) teve outro tipo de motivações, uma vez que era a única mulher do grupo, lutando pela 

aceitação das suas opções criativas através de uma composição em que recorria a formas 

tradicionais e a ideias convencionais em termos de estrutura e tonalidade. Afirmava-se, 

contudo, como “the first French woman avant-garde composer” (ibid.:194). 
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Um compositor que, de igual modo, não poderá ser deixado de parte numa discussão 

acerca do neoclassicismo no contexto francês, é Igor Stravinsky (1882-1971), figura 

fundamental para a aceitação e vulgarização do termo “neoclassicismo”:  

 
The term was first applied to Stravinsky in 1923 and has special relevance to his music from 
Pulcinella (1919–20) to The Rake’s Progress (1947–51), even though such compositions as 
Prokofiev’s Symphony no.1 (the ‘Classical’, 1916–17), and Satie’s Sonatine bureaucratique 
(1917), with its use of a piece by Clementi, had already shown the wit, economy and 
allusion to, or quotation of, pre-Romantic composers that are the most commonly accepted 
hallmarks of neo-classicism (Whittall, 2001:754). 

 
 De acordo com Scott Messing, muitas das descrições de Stravinsky da sua própria 

produção de antes da década de 1920 parecem ir ao encontro do que mais tarde será 

definido como neoclassicismo. Contudo, tais obras “had little or nothing to do with the 

nostalgia of the past, accountig for the absence of either nouveau classicisme or 

néoclassicisme in reference to Stravinsky’s works of the war years” (Messing, 1988:112). 

Foi a partir da estreia de Octeto que o termo “neoclassicismo” surgiu mais fortemente 

associado à figura de Igor Stravinsky, devido aos comentários formulados na crítica da 

época acerca da obra, nomeadamente por Boris de Schloezer, que se refere a uma “organic, 

natural synthesis of many different elements [...], otherwise called objective” (Schloezer cit. 

in Messing, 1988:132); ou Roland-Manuel que salienta o afastamento de Stravinsky das 

técnicas de pastiche, comparando Octeto com a anterior Pulcinella: “But the game which 

was played not long ago under the aegis of Pergolesi, now is pursued by the invocation of 

Bach. It could no longer be a question of a pastiche in kind” (Roland-Manuel cit. in 

Messing, 1988:132); e ainda Nadia Boulanger, que menciona as características mais 

associadas ao neoclassicismo, considerando que “all of his [Stravinsky’s] thought is 

translated into precise, simple, and classic lines [...]” (Boulanger cit. in Messing, 1988:133). 

 Um dos escritos mais icónicos de Stravinsky será exactamente “Some ideas about 

my Octuor”, onde o compositor descreve a sua obra como “not an «emotive» work but a 

musical composition based on objective elements which are sufficient in themselves” 

(Stravinsky, 1979:575), defendendo uma estética de frieza, objectividade, justificada 

inclusivamente pela escolha de instrumentos de sopro ao invés de instrumentos de cordas, 

referindo de igual modo a perda de nuances dinâmicas, ou seja, um afastamento do 

romantismo musical e da emoção associada ao mesmo:  

 
My Octuor is made for an ensembe of wind instruments. Wind instruments seem 

to me to be more apt to render a certain rigidity of the form I had in mind than other 
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instruments – the string instruments, for example, which are less cold and more vague 
(ibid.:574). 

 
Se é possível resumir o neoclassicismo no contexto francês de um modo 

relativamente simples e directo, podemos afirmar que o mesmo não parece ter sido uma 

corrente única em termos estéticos, uma vez que não passou, nos casos dos vários 

compositores acima referidos, pela utilização das mesmas técnicas nem das mesmas 

referências estéticas ou ideológicas. Em termos ideológicos e nas várias motivações que lhe 

deram origem, o neoclassicismo parece ter sido influenciado pelas tendências nacionalistas 

de finais do século XIX e inícios do século XX, em França principalmente intensificadas 

tanto pela Guerra Franco-Prussiana, como pela 1ª Guerra Mundial. Por um lado, essas 

tensões deram origem a reivindicações estéticas nitidamente enraizadas nas ideologias da 

Action Française e de outros grupos semelhantes e, por outro, a criações mais 

possivelmente relacionadas com algum tipo de ligação à esquerda republicana francesa. 

 

I.1.2. Neoclassicismo em Espanha 
 

Segundo Ruth Piquer, o neoclassicismo surge em Espanha como reflexo dos ideais 

que se manifestavam em França nas primeiras décadas do século XX. De acordo com a 

autora, La Nouvelle Revue Française, fundada por André Gide em 1909, parece ter sido 

criada como baluarte do classicismo, numa visão contrária à ideologia classicista defendida 

por movimentos como a Action Française. Nesta época, contrapunham-se, 

fundamentalmente, dois tipos de neoclassicismos, separados principalmente por motivos 

políticos, verificando-se diferenças que eram motivadas pelas ideologias de esquerda ou de 

direita dos vários compositores: “Músicos y teóricos se decantaron por una propuesta u otra. 

Romain Rolland se situó en un clasicismo de izquierdas, y Pierre Laserre, afín a D’Indy y a 

la Schola Cantorum, en la derecha” (Piquer, s.d.a:98).  

Referindo discursos que circulavam nos anos 1920 em França, como a associação 

do termo “neoclassicismo” a Stravinsky, sobretudo a partir das opiniões de alguns críticos 

sobre a estreia de Octeto, e o retorno a Bach, dimensão constante na crítica musical francesa 

da época, Piquer explora de que modo esse tipo de discurso é adaptado em Espanha, sendo 

“neoclassicismo” ou “classicismo moderno”, segundo a autora, dois conceitos muitos 

utilizados nas primeiras três décadas do século XX em Espanha, tal como sucedera no 

contexto francês. De acordo com a autora, apesar da posição neutral de Espanha durante a 
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1ª Guerra Mundial, o ambiente que se fazia sentir era semelhante ao que se vivia em França, 

replicando os pensadores espanhóis o que se verificava no outro lado da fronteira através da 

defesa da legitimidade histórica de Espanha na crítica musical. Uma dimensão 

antigermanista era visível tanto em França como em Espanha: 

 
La crítica musical desde los primeros años del XX, señaló una serie de conceptos y términos 
identificados con la modernidad y el progreso, entre ellos las nociones de arte y música 
nuevos que imperarían en los años veinte y treinta y bajo cuyo paraguas se sitúan el 
neoclasicismo y los retornos, entendidos entonces como posibilidad de síntesis entre lo 
europeo y lo español, lo nacional – como búsqueda de la tradición propia – y lo universal – 
identificado con lo europeo y los modelos críticos franceses –, lo avanzado y lo tradicional 
(Piquer, 2014:159). 

 
Carol Hess e Samuel Llano associam este ambiente vivido em Espanha nas 

primeiras décadas do século XX e, mais concretamente, durante a 1ª Guerra Mundial, a um 

pessimismo observado na sociedade espanhola já desde o “«disaster» of 1898 (as the 

Spanish-American War was known in Spain)” (Hess, 2001:5), e que despertava ideologias 

de recuperação da identidade nacional espanhola e da raça latina, principalmente através do 

revivalismo do século XVI e do afastamento de influências estrangeiras: “This isolationist 

stence, which affected many levels of public discourse […], can be termed españolismo” 

(ibid.:13). A música que se pretendia recuperar, do renascimento musical espanhol, era 

nesta altura associada ao termo “misticismo”, “fueled by the efforst of Spanish 

musicologists and criticis […] to differentiate Morales, Victoria and Guerrero from 

composers of the «imported Netherlands» school” (ibid.:4). Relativamente à procura de 

uma música intrinsecamente espanhola, Samuel Llano também coloca, em parte, o 

surgimento dessas intenções no acontecimento trágico de 1898, que gerou uma consciência 

geral acerca da posição periférica e pouco privilegiada de Espanha e uma busca de 

características nacionais principalmente através do exemplo de Paris: 

 
[…] but the colonial losses of 1898 and the sentiment of crisis that preceded and followed 
it certainly contributed to intensifying that search. Related to it, a sense of being 
confined to a cultural periphery took certain strands of Spanish intellectuals, musicians 
and artists to seek abroad and especially in Paris, the narrative moulds with which to 
build a successful literary, artistic, musical and cultural nationalism, one that would gain 
wide support at “home” and yet be exportable, that is, organizable and positively 
sanctioned in the international arena (Llano, 2012: xvi). 

 
De acordo com Ruth Piquer, uma das correntes de pensamento que parece ter feito 

chegar o neoclassicismo a Espanha foi o “nuocentisme” catalão, movimento ligado às ideias 

propugnadas pela Action Française, sendo clara, segundo a autora, a influência de Charles 

Maurras e de ideais de classicismo de direita nos pensadores catalães: “El noucentisme 



	 	 	 19 

	

catalán se situó en una posición catalanista y burguesa que consideraba a Cataluña como 

nación universal directamente emparentada con Francia” (Piquer, 2014.:166). O movimento 

nuocentista, considerando principalmente a literatura e a poesia, esteve relacionado com 

uma nova concepção de integração entre as artes, valorizando de igual modo as artes 

gráficas, a arquitectura e o urbanismo, mantendo ideais classicistas de equilíbrio e 

sobriedade que propagava através de periódicos como Almanach dels Noucentistes, com a 

colaboração de artistas entre os quais Pablo Picasso, por exemplo. 

Segundo Piquer, a passagem do “noucentisme” para o novecentismo, movimento de 

cariz mais estético e intelectual, dá-se entre 1906 e 1923, tendo este último representantes 

como “además de Ortega y Gasset, Cansinos Assens, Moreno Villa, Benjamín Jarnés, 

Ramón Gómez de la Serna, Fernando Vela, Adolfo Salazar, Rivas Cherif, Pablo Picasso, 

Pérez de Ayala, Gregorio Martínez Sierra, Juan Ramón Jiménez, etc.” (Piquer, s.d.a:106): 

 
[…] con el término novecentismo se podría definir el periodo comprendido entre 1906 y 
1923, etapa en la que se da una progresiva transformación de noucentisme en novecentismo, 
que culmina en un proceso de intelectualidad que, desde los años veinte, se limitará a lo 
culturalista y lo estético (Piquer, 2014:158). 

 
Este movimento foi difundido, segundo a autora, principalmente através da 

penetração do cubismo nos círculos de cultura espanhóis e, entre 1915 e 1922, foram 

publicados na revista España, de Ortega y Gasset, manifestos que, discutindo o 

modernismo, referiam “arte nuevo basado en el intelectualismo, metáfora, ironía y 

clasicismo” (Piquer, s.d.a:106). 

Um dos críticos espanhóis que mais defendeu ideais relacionados com o 

neoclassicismo foi Adolfo Salazar (1890-1958), escrevendo nomeadamente sobre Falla 

(1876-1946), Debussy e Ravel. O último parece ter tido muita atenção por parte da crítica 

musical espanhola, referindo-se principalmente Le Tombeau de Couperin como sua obra 

neoclássica, apresentada em Madrid em Novembro de 1922. Ravel é referido pela crítica, 

por exemplo, como “clássico moderno”, dimensão verificável na crítica francesa mais 

progressista, que considerava as últimas sonatas de Debussy e Le Tombeau de Couperin de 

Ravel das obras mais avançadas do momento. 

No que diz respeito a Manuel de Falla, o seu contacto com o neoclassicismo francês 

parece surgir, segundo Piquer, da presença do próprio em Paris no ano de 1923 (aquando 

das críticas sobre o Octeto de Stravinsky), das suas leituras dos críticos franceses, e através 

do seu contacto com os Ballets Russes. As suas obras mais referidas pela crítica são El 

Sombrero de Tres Picos, de 1919, e El Retablo de Maese Pedro, com estreia em 1923, 
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circulando, nesta época, discursos sobre Manuel de Falla como auge de uma evolução da 

música espanhola, que já teria começado com Albéniz e, ainda antes, com Pedrell. El 

Retablo de Maese Pedro, “Acclaimed everywhere by the musical intelligentsia” (Hess, 

2001:201), com inspiração na música antiga espanhola e na história de D. Quixote num 

momento em que a personagem de Cervantes era vista como “an attractive symbol of 

renewal” (ibid.:218), é referido como obra intrinsecamente castelhana: “Esa idea de 

depuración hacia el camino de universalidad tuvo que ver con la recuperación de Castilla y 

su evocación desde el discurso francés, trasladando la idea exótica de España a un nuevo 

ideal castellanista” (Piquer, s.d.a:114). De acordo com Piquer e Hess, El Retablo parece ter 

aproximado Falla de uma estética neoclassicista e universalista, através de uma “non-

andalucista approach to Spanish music” (Hess, 2001:201) e da construção de uma música 

castelhana, apesar de Falla recorrer a poucas fontes castelhanas para a composição da sua 

obra. No entanto, segundo Hess, Falla afastava-se, com esta obra, do “andalucismo” que 

abarcava “Phrygian figurations, frequent hemiola, rhythmically free fioratura, and flameco 

guitar-effects […]” (ibid.:2). Também no que diz respeito a esta obra, Adolfo Salazar 

coloca, em 1924, o seu compositor em contraposição relativamente a Stravinsky, 

comparando El Retablo com Pulcinella. A diferença entre ambos residiria, em primeira 

instância, na utilização de técnicas classicistas de modo irónico por Stravinsky, algo que, 

segundo o crítico, não estaria presente em Falla pelo seu carácter historicista e nacionalista: 

 
La obra neoclásica de Falla casaba en el final de la década de forma perfecta con la 
representación de España como síntesis de tradición y modernidad, de alma y de frialdad, de 
lirismo y de formalismo, de romanticismo y de clasicismo verdadero, representaciones de un 
espíritu estético que iría más allá de etiquetas o normas. Salazar interpretó los valores 
esgrimidos en La Revue Musicale para su propiá afirmación del verdadero y válido retorno 
como algo inherente a la obra de Falla y anterior al neoclasicismo stravinskyano (Piquer, 
s.d.a:119). 

 
Um dos conceitos centrais na crítica musical espanhola, como refere Ruth Piquer, 

era a ideia de metáfora, transposta para o discurso sobre música quando referidas obras que 

eram consideradas vanguardistas (como as obras de Falla mencionadas previamente), por 

utilizarem de forma metafórica técnicas e formas do século XVIII. De acordo com Adolfo 

Salazar, citado por Piquer, El Retablo de Falla é uma alusão metafórica à música primitiva 

espanhola e aos clássicos do século XVI. 

 
En la crítica musical esta cuestión surgía precisamente a partir de la repercusión de aquellas 
obras de la música de vanguardia que suscitaban el debate sobre el uso metafórico de 
elementos del XVIII, lo cual trascendió especialmente a partir de Pulcinella de Strawinsky, 
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El Retablo de Maese Pedro y Concerto de Manuel de Falla y Sinfonietta de Ernesto Halffter 
(Piquer, s.d.b:2). 

 
Um outro escritor relevante dos anos 1920 e 1930 é César Arconada (1898-1964) 

que, segundo Piquer e Ferrer, não se encontra ainda suficientemente estudado no que diz 

respeito à sua actividade enquanto crítico musical:  

 
Su labor no se redujo al campo de la crítica, abarcó otros ámbitos como la biografía, la 
novela social e histórica y la poesía. Aunque su figura ha sido rescatada y reivindicada desde 
el ámbito literario, no se conoce aún suficientemente su labor como crítico y pensador 
musical (Piquer & Ferrer, 2010:139). 

 
Dedicando-se à propaganda dos movimentos artísticos de vanguarda em Espanha, 

Arconada pertenceu à chamada “Generación del 27”, nome dado a um grupo constituído 

principalmente por poetas espanhóis que se mostraram activos por volta do ano de 1927, 

muito relacionados com o anterior novecentismo, ou com a que ficou conhecida como 

“Generacíon del 14”. Contudo, artistas de outras áreas que não a literária também se podem 

considerar relacionados com o grupo, como é o caso de Salvador Dalí. Esta ligação do 

pintor surrealista ao movimento parece reforçar as ideias do próprio Arconada em relação 

ao surrealismo e às ideias de André Breton, referindo o crítico que também o surrealismo 

manifestava um “retorno al prestigio de idealidad, «espontaneidad de creación», retorno a la 

«simplicidad, austeridad y parquedad decorativa» que pueda contrarrestar, en lo posible, la 

contorsión estilística moderna, «quizá demasiado recargada de movimientos formales»” 

(ibid.:152). 

 A escrita sobre música de Arconada concentra-se, segundo Piquer e Ferrer, entre 

1923 e 1927, destacando-se obras como “«La música moderna en España» (Alfar, agosto 

1924), «Hacia un Superrealismo musical» (Alfar, febrero 1925), «Ensayo sobre la 

música en España» (Proa, abril 1925) y «En torno a Debussy (1926)»” (ibid.:146). De 

acordo com Piquer e Ferrer, Arconada reflecte nestes escritos uma ligação com vários dos 

movimentos artísticos que se manifestavam em Espanha na década de 1920, bem como a 

influência de Ortega y Gasset e a proximidade com Adolfo Salazar. Sendo uma das 

principais categorias artísticas da época a noção de “clasicismo moderno”, também César 

Arconada se manifestava em relação ao mesmo: “El propio Arconada explicaba en 1923 

que la «música nueva» mantenía un equilibrio entre tradición y renovación»” (ibid.:148). A 

principal motivação estética por detrás deste novo classicismo era fundamentalmente a 

necessidade de afastamento do que Arconada chamava de “transcendentalismo romántico” 

(ibid.), reivindicando nomeadamente a obra de Manuel de Falla como representativa de 
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uma obra clássica moderna afastada do romantismo e do impressionismo. Esta corrente 

estética era vista por Arconada como um prolongamento do romantismo, nomeadamente na 

sua obra sobre Debussy, compositor elogiado por se aproximar, numa fase final da sua 

carreira, às formas clássicas (esta ideia é referida por Luís de Freitas Branco, que também 

considerava o impressionismo uma continuação do romantismo). Arconada reflecte 

também uma ligação entre o classicismo moderno e a utilização do que chama de música 

etnográfica, termo que preferia em detrimento de “popular” e “tradicional”:  

 
Falla ha de ser considerado como el precursor – más bien el iniciador – de nuestra música 
moderna. […] Falla es ya el colorista por excelencia que no juega con el color, sino que se 
somete previamente a él. Falla no pinta impresiones pasajeras y superficiales; su música 
quiere ser etnográfica; los materiales primos y originarios son materiales subterráneos 
extraídos de la entraña peninsular meridional, y pulidos después, trabajados, con una 
perfecta, com una acabada maestria” (Arconada cit. in Piquer & Ferrer, 2010:151). 

 
Assunto igualmente central na crítica musical espanhola dos anos 1920 é o que Ruth 

Piquer chama de “Retornos al XVIII y clavecinismo” (Piquer, 2014). De acordo com a 

autora, nas primeiras três décadas do século XX verificou-se em Espanha uma recuperação 

do repertório para cravo, conjugada com a busca de uma música nova através do 

neoclassicismo. Segundo Piquer, os ideais de retorno ao repertório anterior ao romantismo 

e, principalmente, ao século XVIII, parecem ter constituído uma preocupação evidente nos 

pensadores novecentistas, uma vez que pensadores como Ortega y Gasset e Eugenio d’Ors 

“compartieron una reflexión sobre el pasado en la que se rechazaba un uso normativo de la 

tradición y se proponían vías de encuentro entre el arte nuevo y el pasado musical y artístico 

propio” (Piquer, 2014:165). 

Inserida neste ideal de retorno ao passado, ele próprio reflexo de uma tentativa de 

emulação, segundo Piquer, dos “retours” que se faziam sentir em França, surge a invocação 

e projecção da figura de Domenico Scarlatti como símbolo do século XVIII espanhol, 

figura que era transposta para Manuel de Falla, entendido pela crítica madrilena como novo 

representante do retorno ao repertório setecentista, e mais especificamente para cravo. 

Tendo referido a apropriação de Scarlatti por Falla no seu Concerto, Adolfo Salazar foi dos 

críticos centrais para a propagação destes ideais, referindo a necessidade do retorno às 

épocas clássicas para uma maior aproximação ao universal, dimensão que deveria ser 

conjugada com uma outra, mais nacionalista, representada de igual modo por Falla.  

Fundamentais para a difusão destes ideais foram, segundo Piquer, algumas 

instituições espanholas que, promovendo o repertório considerado vanguardista, também se 

dedicaram a interpretações históricas de obras de períodos anteriores:  
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La sección de música del Ateneo de Madrid, presidida por Cecilio de Roda y después, desde 
1913, por Miguel Salvador, fue clave para la celebración de conciertos y conferencias sobre 
música del siglo XVIII (a cargo de Rafael Mitjana, Joaquín Nin y el propio Roda, entre 
otros). También la Asociación de Cultura Musical66, L’Associació Música da Camer de 
Barcelona –en contacto con Casadesus y la Societé des Instruments Anciens Francesa – la 
Orquesta Clásica de Madrid, dirigida por Arturo Saco del Valle, la Sociedad de Conciertos 
Daniel, la Orquesta Bética fundada por Falla, y por supuesto la Sociedad Nacional de 
Música de Madrid, que se distinguió precisamente por ser la primera asociación madrileña 
que presentó el repertorio moderno con el de compositores canónicos (ibid.:171). 

 
Desses discursos eram também protagonistas Joaquín Nin (1879-1949), cubano, e 

Wanda Landowska (1879-1959), polaca, ambos intérpretes de repertório barroco para 

instrumentos de tecla que, apesar de intrinsecamente ligados à Schola Cantorum e a outras 

nacionalidades, foram apropriados pela crítica espanhola como representantes do 

nacionalismo musical nacional. Landowska é referida pela imprensa musical espanhola já 

em 1915, sendo que na década de 1920 continua a sê-lo, juntamente com Nín, por críticos 

como Eugenio d’Ors, ao mesmo tempo que a sonoridade do cravo era elogiada e tida como 

simples e pura: 

 
En años posteriores la prensa musical siguió publicando artículos sobre el clave y la labor de 
Nin y Landowska en Francia y en España. Muchas son las Glosas de Eugenio d’Ors 
dedicadas a la intérprete polaca, y el seguimiento de la prensa española desde 1920 muestra 
una presencia constante de sus conciertos y de su actividad divulgativa tanto en España 
como en Francia (ibid.:179). 

 
Destacando-se primeiramente em Paris como intérprete de cravistas franceses do 

século XVIII, de Bach e de Scarlatti, Nín apresentou-se posteriormente em Barcelona onde 

interpretou obras de Scarlatti, e realizou em 1908 uma conferência sobre o repertório a que 

se dedicava, tendo sido, segundo Piquer, das principais influências para Falla no que 

concerne à sua dedicação ao cravo: “Todo ello deja patente, por otra parte, la importância 

que tuvo Nin en el interés de Falla por el clave […]”(ibid.:174). Wanda Landowska parece, 

no entanto, ter tido mais contacto com Manuel de Falla, tendo, nalgumas ocasiões, actuado 

com o compositor que, por sua vez, assistira a actuações de Wanda Landowska. Tanto 

Joaquín Nin como Wanda Landowska deixaram escritos em que defendiam as suas 

escolhas relativamente ao repertório, referindo a necessidade de retorno ao século XVIII 

pela sua simplicidade, fundamental, segundo Landowska, para uma música moderna. Nin, 

por sua vez, dedicou-se à realização de conferências e à escrita sobre os compositores que 

interpretava, focando-se, sobretudo, “en parangonar la música española de los siglos XVII y 

XVIII con las obras para clavecín de Couperin y de Bach dentro de un prurito común por 

afrancesar la música española como manera de europeizarla y modernizarla” (ibid.:177). 
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Resumindo, de certo modo, o que consideramos como manifestações de 

neoclassicismo em Espanha, podemos afirmar que o mesmo parece ter-se desenvolvido, 

nesse país, através da apropriação dos ideais evidentes na crítica musical francesa das 

primeiras décadas do século XX, difundidos, principalmente, pelo “nuocentisme” catalão. 

O posterior novecentismo apoiava-se, então, em ideais de retorno aos séculos XVII e XVIII 

espanhóis que, pelas suas características de simplicidade e pureza, seriam os valores na base 

dos recursos considerados apropriados para o desenvolvimento da modernidade musical. 

Desse modo, instituições, críticos, intérpretes e compositores defenderam um afastamento e 

uma negação do romantismo através da recuperação de repertório anterior ao mesmo e de 

instrumentário específico, como é o caso do cravo, instrumento que recebeu uma atenção 

especial neste contexto.  

Contudo, Espanha aproximava-se de França pela dimensão anti-saxónica e anti-

germânica fortemente sentida já desde o “desastre de 1898”, replicando assim as ideologias 

francesas que se faziam sentir mais evidentemente desde a Guerra-Franco Prussiana. Assim, 

após uma queda do império colonial espanhol que trouxe a consciência do afastamento de 

Espanha das correntes internacionais, pretendia-se uma recuperação do orgulho e identidade 

nacionais que, de certo modo, permitiram a construção do que se podem chamar de 

correntes neoclassicistas, associadas principalmente à afirmação de determinadas regiões 

espanholas e a usos de estéticas renascentistas, com a ambição de exportar uma imagem de 

uma Espanha reconstruída e inserida nas correntes estéticas europeias: “That movement’s 

[neoclassicism] ideology was easily transferred from France to Spain because of similar 

aesthetic proprities, Spanish cultural envy towards France, the sense of a common racial 

heritage, and anti German sentiment” (Hess, 2001:289-90). 

 

I.1.3. Outros exemplos 
 

Para a presente dissertação foram escolhidos dois países específicos, França e 

Espanha, para a contextualização de fenómenos musicais comummente descritos como 

neoclássicos, por motivos de proximidade geográfica e de semelhança entre o pensamento 

de Luís de Freitas Branco e as ideias expressas por críticos franceses e espanhóis seus 

contemporâneos. Não se pretende, no entanto, negligenciar outras zonas geográficas e 

outros compositores que poderão ser considerados representativos da corrente musical em 

estudo, sendo, por esse motivo, abordados nesta secção, de uma forma breve, alguns outros 
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exemplos talvez relevantes para uma melhor compreensão da abrangência do 

neoclassicismo. 

Ferruccio Busoni (1866-1924) parece constituir um exemplo particularmente 

significativo neste contexto uma vez que, na sua obra Entwurf einer neuen Ästhetik der 

Tonkunst, de 1916, ou seja, ainda antes da vulgarização do termo “neoclassicismo”, defende 

o afastamento da música programática, romântica, e a aproximação de um caminho de novo 

em direcção ao que chama de música pura, sinfónica, ou absoluta, em que a forma seria a 

protagonista em vez do programa ou texto subjacente à obra: “Absolute Musik! Was die 

Gesetzgeber darunter meinen, ist vielleicht das Entfernteste vom Absoluten in der Musik. 

«Absolute musik» ist ein Formenspiel ohne dichterisches Programm, wobei die Form die 

wichtigste Rolle abigibt” (Busoni, s.d.:9). O compositor italiano será igualmente relevante 

para o estabelecimento do neoclassicismo no contexto germânico, introduzindo o conceito 

de “junge Klassizität”, tal como salienta Scott Messing: 

 
[…] Busoni used neue Klassizität, the term employed by Mann in 1911, and introduced a 
new expression, junge Klassizität. The former term appeared in the context of a discussion 
on the recent evolution of art. The 1880s, he argued, was a decade marked by creative 
stagnation on the part of musicians bound by tradition. The emergence of a number of 
experiments, rebelling against tradition, though a natural appendage to artistic development, 
had increased to such a degree in the past fifteen years that the present scene was marred by 
exaggeration and extravagance (Messing, 1988:66). 

  
Também pertencentes ao contexto italiano, serão descritos como neoclássicos os 

compositores com produção um pouco mais tardia Ottorino Respighi (1879-1936), Alfredo 

Casella (1883-1947), Ildebrando Pizzetti (1880-1968), Gian Francesco Malipiero (1882-

1973), entre outros vulgarmente reconhecidos como fazendo parte da “Generazione 

dell’80”, e será referido o Risorgimento musicale italiano, relacionado com figuras como 

Gabriele d’Annunzio (1863-1938) que pretendia, segundo Freitas Branco, “opor à arte 

romântica de Wagner um novo classicismo latino fundado nas ideias da Camerata 

Fiorentina e de Monteverdi” (Branco,1931:1). Segundo Julian Budden (1983), estes 

compositores, nascidos por volta do ano de 1880, parecem, apesar de nunca terem formado 

um grupo oficial, compreender nas suas produções musicais preocupações comuns, tendo, 

por esse motivo, recebido um título que os agregou numa mesma categoria: 

 
The term 'La generazione dell'80' ('the generation of the '80's') was coined by 

Massimo Mila to designate the early Italian modernists of the present century, all of them 
born around the year 1880, who reacted vehemently against Italy's operatic tradition and 
strove for the rebirth of native instrumental composition, partly through the rediscovery of 
Italy's ancient heritage from the Renaissance and Baroque eras, partly through the 
assimilation of elements from abroad […] (1983:119) 
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De acordo com alguma da bibliografia sobre estes compositores, alguns dos mesmos 

manifestavam uma preocupação evidente pelo estudo da música antiga italiana, interesse 

que surgia como reacção ao passado italiano imediato, mais fortemente relacionado com a 

tradição operática oitocentista da qual pretendiam distanciar-se, muitas vezes através de 

processos que poderão ser associados a um certo neoclassicismo. Num artigo 

concretamente sobre Ottorino Respighi, o autor Lee Barrow associa-o a uma imagem de 

inovação que passava, também, por apropriação de modelos anteriores aos que estavam 

associados ao século XIX, considerando-o um “early pioneer in the area of neoclassicism” 

(Barrow, 2011:81). Resumindo, no fundo, algumas das tendências da sua época, Guido 

Gatti refere-se concretamente a Alfredo Casella, inserindo-o numa estética profundamente 

relacionada com um momento de crise nacional resultante do trauma da 1ª Guerra Mundial 

que, tendo gerado consciências quer de necessidade de continuidade, quer de ruptura, veio a 

dar origem a uma percepção de inevitabilidade de regresso aos valores do passado: 

 
This fear of utter liberty, which is a sort of vertigo at the edge of the void, produced that 
“return to law”, to constituted order, which has been so wide-spread in these last years and 
manifest in the most varied ways, in the most diverse fields. In art this phenomenon has been 
called neoclassicism, an expression that is neither exact nor final: classic form was seized 
upon as an anchor of salvation, as a refuge all solidly barred about, which by isolating the 
artist could save him from the shipwreck […]. Sonatas and sonatinas, symphonies and 
sinfoniettas, concertos and concertinos, partitas and suites of dances appeared to composers 
at this time as ready schemes, as old and tested armatures to be adapted, at most, to the 
measure, slightly reduced, of the men of today (Gatti, 1932:397-98). 

 
Também de acordo com Luís de Freitas Branco, que dedica alguns dos seus escritos 

à música italiana, estes compositores, em parte divulgadores musicais dos ideais de 

Gabriele d’Annunzio, constituíam uma geração representativa de uma nova música, que 

passava, na sua opinião, pela adopção de um novo classicismo através da valorização de 

estilos associados a épocas mais recuadas da música italiana, conjungada com a rejeição de 

modelos musicais oitocentistas. Ou seja, segundo Freitas Branco, na música destes 

compositores verificava-se a “tendência para a sinfonia pura, agravada pela recente 

decadência da ópera, a valorização da palavra num estilo neo monteverdiano, o anti-

romantismo e anti-wagnerismo” (Branco, 1931b:1). 

Apesar da dimensão antigermanista estar bastante presente nalgumas das 

manifestações relacionadas com o espírito classicista do século XX, também no espaço de 

língua alemã determinados tipos de neoclassicismo se fizeram notar, muitas vezes 

relacionado com referências bastante distintas conjugadas com o que parece ser uma 
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dimensão de homenagem a Johann Sebastian Bach. Um compositor que podemos associar a 

essa estética é, por exemplo, Paul Hindemith (1895-1963), que produziu, entre outras, obras 

com títulos alusivos a géneros pré-românticos, no entanto, com preocupações direccionadas 

para a criação de uma música actual. Algumas das suas peças parecem conter em si um 

carácter irónico, quase humorístico, como é o caso de Suite 1922, em que, apesar de invocar 

um género musical associado ao barroco, são utilizadas referências da música popular 

americana, mais concretamente do universo do jazz, o que poderá demonstrar um 

neoclassicismo que combina em si tanto referências do passado como do presente mais 

imediato. Uma dimensão de retorno ao passado musical é também visível na série de peças 

Kammermusik, estas com referências mais óbvias ao barroco, e mais concretamente a Bach.  

Também a designada 2ª Escola de Viena parece não ter ficado indiferente ao 

neoclassicismo. Pode verificar-se, nas obras de Arnold Schönberg (1874-1951), Alban Berg 

(1885-1935) e Anton Webern (1883-1945), uma semelhante utilização de títulos referentes 

a géneros anteriores ao século XIX. Tal como a utilização de géneros como a fuga, a 

“passacaglia” e a suite, o recurso a temáticas de algumas das obras de Schönberg poderá 

remeter para épocas anteriores ao romantismo e, por esse motivo, levar-nos a uma relação 

evidente com o neoclassicismo, o que será o caso de Pierrot Lunaire, obra de título e 

ambiente alusivos à Commedia dell’Arte italiana.  

Já mencionada anteriormente foi a referência, por parte dos compositores da 2ª 

Escola de Viena, a Johann Sebastian Bach, não só verificável pela utilização de formas 

musicais associadas ao período barroco, como também através de técnicas de composição 

associadas aos métodos seriais desenvolvidos pelos compositores em questão. Tal é visível, 

por exemplo, em Variações para orquestra, op. 31, de Schönberg, onde o compositor 

utiliza o designado “motivo Bach”, não sendo este o único exemplo em que o mesmo surge. 

Outros compositores do período barroco são citados, nomeadamente Händel parafraseado 

por Schönberg em Concerto para quarteto de cordas e orquestra, numa dimensão, segundo 

Joseph Auner, nitidamente irónica: 

 
Yet to a far greater extent than these works, the Concerto for String Quartet alters – 
sometimes dramatically – the melodic and harmonic structure of the original, starkly 
exposing the nearly two hundred years that separate it from Schoenberg’s reworking (Auner, 
1996:265).  
 
Ideais nacionalistas de retorno a formas, géneros ou referências musicais anteriores 

ao século XIX, considerados adequados para a criação de uma música actual, são visíveis 

nos escritos do próprio Schönberg: 
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Similarly, in essays such as «National Music» from 1931 he traced his lineage from Bach 
and Mozart, through Beethoven, Wagner, and Brahms, writing, «I venture to credit myself 
with having written truly new music, which being based on tradition, is destined to become 
tradition». He describes his works explicitly in national and even militaristic terms as «the 
living example of an arte… produced on German soil, without foreign influences… able 
most effectively to oppose Latin and Slav hopes of hegemony and derived through and 
through from the traditions of German music.» Schoenberg’s desire to cement his national 
affiliations is clear in his choice of exclusively German sources for his arrangements and 
recompositions (ibid.:280-81). 

 
Podemos, então, afirmar que tendências estéticas associadas a uma revalorização de 

referências musicais anteriores ao século XIX se verificam não só em França ou em 

Espanha, como também em Itália, ou mesmo na Alemanha. Apesar de serem notórias as 

associações desta inspiração na música “antiga” a intenções nacionalistas e, por vezes, 

antigermanistas, como se verifica nomeadamente em França e Espaha, também na região de 

língua alemã se fez notar o que talvez possamos considerar um certo neoclassicismo, neste 

caso constituindo quase um “neobarroco” pela valorização da figura de J.S. Bach como 

glorificação da música e tradição alemãs: 

 
So far from an investment in "the German stem," the retour a Bach was an attempt 

to hijack the Father, to wrest the old contrapuntist from his errant countrymen (who with 
their abnormal "psychology" had betrayed his purity, his health-giving austerity, his 
dynamism, his detached and transcendent craft), and restore him to a properly elite station 
(Taruskin, 1993:193). 

 

I.2. O neoclassicismo na história da música em Portugal 
 

O termo “neoclassicismo” é bastante esporadicamente referido pela historiografia da 

música nacional, talvez por ainda não existir um trabalho sistemático e aprofundado sobre o 

mesmo em Portugal. Contudo, surgem algumas descrições do neoclassicismo presente na 

estética de determinados compositores, sendo o principal objectivo desta secção um 

levantamento e análise das definições apresentadas pela historiografia.  

A primeira obra em que se verifica uma tentativa de elaborar um panorama acerca 

da história da música em Portugal é da autoria de João de Freitas Branco e, sendo a primeira 

edição datada de 1959, talvez não tenha sido possível ao autor aprofundar a sua abordagem 

à música em Portugal na primeira metade do século XX. Não obstante, o neoclassicismo é 

referido, no entanto sem a aplicação do termo que é aqui utilizado, e apenas 

especificamente em relação a Luís de Freitas Branco, inserindo as tendências do compositor 
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num “novo classicismo que começou a manifestar-se na música europeia durante a segunda 

década do nosso século” (Branco, 2005:298). 

Apenas nos anos 1990 é que surgirão as seguintes tentativas de elaboração de uma 

história da música nacional, no entanto, sendo resultados de encomendas, em ambos os 

casos os autores se depararam com limitações impostas pelas editoras e pelos objectivos 

concretos das publicações. A primeira, publicada em 1991, é da autoria de Rui Vieira Nery 

e Paulo Ferreira de Castro, constituindo principalmente uma obra de divulgação para um 

público vasto e diversificado. Nesta obra é descrito um grupo de compositores que, segundo 

Ferreira de Castro, optou “por um estilo de feição conservadora e pacificamente 

«neoclássica», ocasionalmente tributário ao folclore: entre estes, Armando José Fernandes 

(1906-1983) e Jorge Croner de Vasconcelos (1910-1974)” (Nery & Castro, 1991:173). 

Também Joly Braga Santos (1924-1988) é referido como pertencente a uma estética 

neoclassicista, uma vez que, segundo o autor, “a partir da década de 60, se verifica uma 

certa renovação do estilo de Joly Braga Santos, até então caracterizado por um 

neoclassicismo de raiz tendencialmente modalista” (ibid.:174), e compositores mais tardios 

que “fazem a transição entre os últimos prolongamentos de um neoclassicismo de feição 

por vezes um tanto académica e processos de escrita mais identificados com a modernidade 

europeia dos anos 40 e 50” (ibid.:178). Apesar de surgirem, como foi exemplificado, 

referências ao neoclassicismo de alguns dos compositores portugueses da primeira metade 

do século XX, nunca é especificado que técnicas composicionais podem ser consideradas 

neoclássicas no caso de cada um dos compositores.  

A segunda obra dos anos 1990 é da autoria de Manuel Carlos de Brito e Luísa 

Cymbron, publicada pela Universidade Aberta em 1992 como manual de uma disciplina 

com programa já existente. Sendo muito semelhante à obra de Nery e Castro, inclui, ao 

contrário da primeira, uma secção em parte dedicada ao tema do neoclassicismo, com o 

título “Tendências impressionistas, nacionalistas e neoclássicas na música portuguesa”. Em 

relação à mesma pode, em primeiro lugar, referir-se a injustificada separação entre 

nacionalismo e neoclassicismo, sendo o nacionalismo, neste caso, relacionado 

principalmente com compositores mais ligados à música popular portuguesa, como 

Frederico de Freitas, não se tendo em consideração a intrínseca ligação entre neoclassicismo 

e nacionalismo. Tal como na obra de Nery e Castro, Armando José Fernandes e Jorge 

Croner de Vasconcelos são vagamente referidos como neoclássicos, e em especial Joly 

Braga Santos, inclusivamente referenciado como “herdeiro do neoclassicismo de Luís de 

Freitas Branco” (Brito & Cymbron, 1992:166). 
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No seu artigo “Da música na história de Portugal”, que consiste essencialmente 

numa recensão às histórias da música publicadas nos anos 1990, Manuel Pedro Ferreira 

resume os pontos de vista de ambos os autores que se focam no século XX português, Paulo 

Ferreira de Castro e Luísa Cymbron, não esquecendo a referência ao neoclassicismo, que, 

segundo o autor, “incorporando o fluxo impressionista, se começa a afirmar, em conjugação 

com outras transformações no gosto musical, já na década de 20 (Luís de Freitas Branco, 

Frederico de Freitas, Cláudio Carneyro)” (Ferreira, 1994-95:205). Acrescenta, no entanto, 

pontos de vista não referidos por nenhum dos dois autores, relativamente a compositores 

como Armando José Fernandes e Jorge Croner de Vasconcelos: 

 
Em oposição ao nacionalismo superficial ou folclorizante herdado de oitocentos e 

ao pós-romantismo germânico, estes jovens compositores defendiam, com Freitas Branco, 
um nacionalismo espontaneamente realizado pelo subconsciente, intrinsecamente «rácico», e 
porque radicado na latinidade, conscientemente «clássico» e «anti-cromático» (o 
cromatismo, para Freitas Branco, era intrinsecamente semita). Valorizavam, de acordo com 
as correntes neoclássicas da Europa de então, a clareza, a ordem e a proporção, e 
privilegiavam o diatonismo e as formas musicais tradicionais, incluindo as pré-românticas 
(ibid.:206). 
 
Olhares sobre a História da Música em Portugal é a obra mais recente acerca do 

assunto, publicada em 2015 como resultado de um ciclo de conferências promovido pela 

Câmara Municipal de Matosinhos realizado em 2005 e, por constituir um compêndio de 

artigos de vários investigadores, revela aprofundamentos díspares no que concerne aos 

vários períodos históricos. No entanto, a secção de Paulo Ferreira de Castro reflecte 

preocupações distintas das que se podem verificar na sua obra de 1991. O neoclassicismo é 

desta vez referido de modo mais concreto, sendo evidenciado o papel de compositores 

como Freitas Branco (cuja 1ª Sinfonia será analisada pelo autor), de Braga Santos “que 

conduziu às derradeiras consequências a orientação colhida junto do seu mestre Freitas 

Branco” (Castro, 2015:233) e de Lopes-Graça (1906-1994), que o autor considera “não 

isento de pontos de contacto com o neoclassicismo” (ibid.:234). 

Outras obras, tais como monografias sobre compositores ou conjuntos de artigos de 

vários investigadores que não pretendem a construção de uma história da música linear, 

dão-nos algumas referências sobre o neoclassicismo em Portugal. Tal será o caso da 

monografia da autoria de Gil Miranda sobre Jorge Croner de Vasconcelos, onde o autor não 

se limita a traçar uma biografia do compositor e uma lista e descrição das suas obras, 

fornecendo uma contextualização histórica, ainda que resumida, pertinente, que passa de 

igual modo pela caracterização de outros compositores influentes para Croner de 
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Vasconcelos e pertencentes ao seu círculo social. Desse modo, o neoclassicismo de Freitas 

Branco é referido, e não separado do nacionalismo: 

 
A corrente mais forte durante o vinténio postulava, para a música portuguesa, a 

busca de uma maneira de ser nacional. Todos os compositores acima referidos, embora 
divergindo de atitudes e processos, seguiram uma via de ser nacionalista. Também aí a 
influência de Luís de Freitas Branco foi enorme [...]. Esteticamente, chefiou entre nós a 
revolta contra o romantismo tardio, defendendo, a patir da década de 20 um neo-classicismo 
(Miranda, 1992:39). 
 
 É também feita uma breve referência ao que o autor chama de “O Grupo dos 

Quatro”, grupo de alunos compositores do Conservatório Nacional de Música composto por 

Jorge Croner de Vasconcelos, Armando José Fernandes, Pedro do Prado (1908-1990) e 

Fernando Lopes-Graça, “que professava assinalada unidade de pontos de vista, [mostrando-

se] anti-romântico, anti-nacionalista e imbuído de neoclassicismo” (ibid.:81). 

 Coordenada por Manuel Pedro Ferreira, surge em 2005 uma outra obra relevante no 

que diz respeito aos estudos sobre o século XX em Portugal, Dez Compositores 

Portugueses, obra que junta artigos de diferentes tipos sobre Cláudio Carneiro (1895-1963), 

Clotilde Rosa (1930-), Constança Capdeville (1937-1992), Emmanuel Nunes (1941-2012), 

Fernando Lopes-Graça, Frederico de Freitas (1902-1980), Jorge Croner de Vasconcelos, 

Jorge Peixinho (1940-1995), Joly Braga Santos e Luís de Freitas Branco. A introdução, a 

cargo do coordenador da publicação, parece ser até hoje o maior desenvolvimento acerca do 

neoclassicismo em Portugal, colocando a tendência num contexto europeu abrangente, no 

entanto provando-nos que o termo “neoclassicismo” está relacionado com inúmeras 

questões, bastante distintas umas das outras: 

 
O novo classicismo teorizado por Ferruccio Busoni e Paul Bekker por volta de 1920 tinha 
encontrado em Hindemith e Stravinsky cultores de peso; a ideia, cara a Ravel, de uma 
renovação baseada no retorno a formas e processos pré-românticos começava a permear a 
criação contemporânea, levando, por exemplo, ao estilo neobarroco do Concerto Académico 
de Vaughan Williams e à composição por Respighi de várias peças arcaizantes inspiradas 
em modos eclesiásticos. A revalorização da legibilidade, da concisão e da unidade 
construtivas podia sentir-se na música de autores tão díspares como Bartók e Schönberg. Em 
Paris, o ensino da composição protagonizado por Nadia Boulanger, dando um lugar 
inusitado à análise de autores antigos e aos exercícios de contraponto, alimentava as 
tendências neoclássicas Não admira, assim, que o neoclassicismo viesse a influenciar, na 
segunda metade dos anos 20, a produção de Luís de Freitas Branco e a do compositor 
portuense Cláudio Carneiro (1895-1963), então residente fora do País (Ferreira, 2005:29-
30). 

 
Adiante na sua introdução, Manuel Pedro Ferreira dedicará um subcapítulo da sua 

introdução ao “nacionalismo neoclássico”, onde insere o trabalho de Lopes-Graça, Pedro do 

Prado, Armando José Fernandes e Jorge Croner de Vasconcelos, cujo nacionalismo, 
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segundo o autor, “corresponde às posições que Luís de Freitas Branco, na década de 30, 

viria a tornar cada vez mais explícitas” (ibid.:32), ou seja, as grandes oposições entre 

clássico e romântico, e latino e germânico. Desenvolve também os casos de Mário de 

Sampaio Ribeiro e de Ivo Cruz que, através da criação do Renascimento Musical, 

procuravam o neoclassicismo como forma de construção de “alternativa a um nacionalismo 

folclórico intelectualmente envelhecido e desprestigiado”, ou seja, um nacionalismo “de 

feição neoclássica, que viria progressivamente a afirmar-se devido à conjugação de vários 

factores: a influência doutrinal e pedagógica de Freitas Branco [...]; o refinamento técnico e 

criativo dos jovens compositores [...]; a acção das personalidades ligadas ao Renascimento 

Musical [...]” (ibid.:33). 

Em artigos sobre música portuguesa do século XX, o neoclassicismo também é 

raramente abordado e desenvolvido, sendo referido por Paulo Ferreira de Castro como uma 

estética principalmente presente em Luís de Freitas Branco no artigo “Figuras da 

temporalidade na música erudita portuguesa na transição do séc. XIX para o séc. XX” 

(2009b), onde o autor retoma a análise da 1ª Sinfonia do compositor, referindo as infuências 

de Liszt, Beethoven e principalmente de Franck na obra de Freitas Branco. 

Focando-se principalmente no papel do grupo fundador e dinamizador do 

Renascimento Musical, Manuel Deniz Silva (2004) refere o neoclassicismo de Luís de 

Freitas Branco como impulsionador principal do movimento, contudo sem desenvolver o 

assunto e sem expor mais nomes de compositores eventualmente relacionados com o 

neoclassicismo em Portugal, uma vez que tal não se tratava do objectivo do artigo. No 

entanto, na sua tese de doutoramento (2005), além de desenvolver mais o tema do 

neoclassicismo no caso particular de Luís de Freitas Branco, constituindo uma fonte sólida 

nesse aspecto, refere Frederico de Freitas, relacionado com a elaboração de formas 

tradicionais e de música popular por vezes através da polirritmia e da politonalidade, e 

Cláudio Carneiro, sobre o qual Deniz Silva refere como relevantes “la première oeuvre de 

ce compositeur, «Quatre chorals anciens reconstitués» (1916), et surtout [...] sa première 

composition d’envergure, le «Prélude, choral et fugue» (1918/20)” (Silva, 2005:83), a 

última baseada num modelo desenvolvido principalmente por César Franck. Refere de igual 

modo o caso de Croner de Vasconcelos, representante de “un néo-classicisme qui se 

manifestait par un goût, non pas de l’époque classique ou romantique, mais pour la 

Renaissance” (ibid.:131). 

Em suma, apesar de talvez nos ser possível verificar um crescente interesse no tema 

do neoclassicismo na historiografia da música em Portugal, o que se constata pelo facto de, 
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nas obras e artigos mais recentes, a investigação sobre o assunto se manifestar mais 

aprofundada que nas décadas anteriores, podemos concluir que os estudos sobre o 

noclassicismo em Portugal parecem ainda escassos, sendo principalmente referido o caso de 

Luís de Freitas Branco, distinguindo-se o seu papel influente na geração seguinte, no 

entanto sem desenvolvimento acerca das técnicas utilizadas por cada um dos compositores 

abordados e referidos como “neoclássicos”. 

 

I.3. Historiografia sobre Luís de Freitas Branco “neoclássico” 
 

Sempre que nas investigações mais generalizadas sobre Luís de Freitas Branco se 

pretendeu descrever a totalidade da sua obra, o neoclassicismo do compositor foi referido, 

no entanto, na maioria das vezes, de forma bastante superficial e não tendo em conta as 

questões sociais e ideológicas que podem ter levado ao que a historiografia designa como 

uma alteração na sua estética, referida por Alexandre Delgado como “uma viragem no 

posicionamento estético de Luís de Freitas Branco” (Delgado, Telles & Mendes, 2007:318). 

Em vários dos exemplos, a ligação ao Integralismo Lusitano surge principalmente como 

uma simples e breve fase na vida do compositor, sem qualquer influência para o que aqui 

consideramos fase neoclássica e nacionalista. De igual modo, o neoclassicismo enquanto 

nacionalismo é pouco explorado, tidas ambas as vertentes, por vezes, como realidades 

distintas. 

Em História da Música Portuguesa, da autoria de João de Freitas Branco, a obra de 

Luís de Freitas Branco, descrita como fundamentalmente ecléctica, é dividida consoante as 

influências composicionais que recebeu, como sejam a impressionista e a expressionista. 

Tida como “a sua directriz nos períodos da maturidade plena e da superação” (Branco, 

2005:298), a tendência classicista do compositor é apenas descrita no que diz respeito às 

técnicas utilizadas pelo mesmo, não sendo referidas as principais influências ideológicas ou 

as principais obras que se poderão inserir nesta estética: 

 
O classicismo do ilustre compositor português estabilizou-se num corpo de doutrina cujos 
princípios eram o emprego de escalas diferentes das duas vulgares, maior e menor (e 
também, possivelmente, diferentes dos modos antigos); uma harmonia funcional 
generalizada, ou seja: admitindo todos os acordes, mas atribuindo-lhes funções rítmicas 
(efeito do «leve» e do «pesado») e explorando-lhes as virtualidades expressivas; o culto da 
forma e, de maneira geral, a atitude consciente, racional e analítica do compositor ao 
processar-se a criação da sua obra (ibid.). 
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Na História da Música de Rui Vieira Nery e Paulo Ferreira de Castro, o 

nacionalismo de Luís de Freitas Branco é referido como evidente nalgumas das suas obras 

de a partir de 1911, como Tentações de S. Frei Gil e, mais tarde, já relacionado com a 

ligação do compositor com o Integralismo Lusitano, o poema sinfónico Viriato, de 1916, no 

entanto não é mencionada nenhuma possível relação com o neoclassicismo. As obras 

posteriores, da década de 1920 em diante, são consideradas provas de um afastamento da 

sua estética “simbolista e sensualista das primeiras obras” (Nery & Castro, 1991:162), não 

sendo referida uma provável continuidade entre os temas nacionalistas evidentes nas obras 

supracitadas e o que Paulo Ferreira de Castro descreve como uma “atitude racionalista e a 

recuperação nostálgica de certos valores culturais do renascimento (polifonia, modalidade 

gregoriana, linearidade melódica, etc.), acompanhada de uma especial valorização da obra 

de Camões (Madrigais camonianos, Redondilhas para coro, obras das décadas de 30 e 40)” 

(ibid.). O autor refere como representativas desta estética “neoclassicizante” as sinfonias, a 

2ª Sonata para violino e piano, Hino à razão e A Ideia.  

No caso de História da música portuguesa de Manuel Carlos de Brito e Luísa 

Cymbron, o nacionalismo e o neoclassicismo de Luís de Freitas Branco são também tidos 

como vertentes distintas da produção do compositor sendo, contudo, inseridas na mesma 

fase, posterior à colocação de Freitas Branco no cargo de professor de Ciências Musicais no 

Conservatório Nacional de Lisboa, ou seja, a partir de 1924, período a que, segundo Luísa 

Cymbron: 

 
[...] corresponde o início da composição de algumas obras de carácter marcadamente 
nacionalista, de que são exemplo as duas Suites Alentejanas, de uma série de quatro 
Sinfonias escritas respectivamente em 1924, 1926, 1943 e 1952, e de outras obras de raiz 
neoclássica e inspiração renascentista como os Madrigais Camoneanos (Brito & Cymbron, 
1992:162). 

 
Em “Tempo, modernidade e identidade na música portuguesa do século XX”, Paulo 

Ferreira de Castro evidencia principalmente as “ambiguidades profundas do seu percurso 

artístico e ideológico enquanto músico e intelectual” (Castro, 2015:226), tendo em 

consideração a sua primeira ligação com o grupo monárquico extremista do Integralismo 

Lusitano e a posterior associação do compositor às personalidades envolvidas na revista 

Seara Nova, como António Sérgio e Bento de Jesus Caraça, bem como as suas várias 

influências a nível musical. Refere, no que diz respeito ao neoclassicismo de Luís de Freitas 

Branco, “o pendor do Freitas Branco da maturidade para um certo academismo (patente nas 

quatro sinfonias, compostas entre as décadas de 20 e 50) [que] parece ter levado a melhor 
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sobre as ousadias da juventude” (ibid.:226-27), considerando a viragem sinfónica de Freitas 

Branco “difícil de circunscrever com precisão [...], já que a aparência de uma dinâmica 

musical evolutiva nas obras em causa não anula uma certa propensão para o lirismo 

introspectivo, por um lado, e para a desagregação tonal, por outro” (ibid.:230). 

Já Manuel Pedro Ferreira considera o neoclassicismo de Luís de Freitas Branco uma 

vertente do nacionalismo musical reconhecível em Portugal na primeira metade do século 

XX que, influenciando a seguinte geração de compositores, reagia “à pressão folclorista, 

opondo-lhe um nacionalismo realizado pelo subconsciente, fiel aos valores do classicismo e 

conscientemente anti-romântico” (Ferreira, 2005:31). Manuel Pedro Ferreira salienta 

também que, embora rejeitando o folclorismo, o nacionalismo neoclássico de Freitas 

Branco se prendia fundamentalmente por uma noção de “raça”, intrinsecamente relacionada 

com uma ideia de “latinidade” por oposição ao “germanismo”, bem como de 

“ocidentalismo”, que opõe a uma noção de “orientalismo”, não deixando de referir a 

possível relação entre estas ideias e a ligação de Freitas Branco ao Integralismo Lusitano. 

Também Mário Vieira de Carvalho na sua obra Pensar é Morrer ou O Teatro de 

São Carlos na mudança de sistemas sociocomunicativos desde fins do séc. XVIII aos nossos 

dias refere Luís de Freitas Branco como pertencente a uma corrente de “reacção anti-

romântica e da busca de um novo «classicismo» ou da restauração de uma «música pura»” 

(Carvalho, 1993:175), referindo neste contexto a 1ª Sinfonia do compositor. As ideologias 

políticas de Freitas Branco são também tidas em conta, nomeadamente no que diz respeito à 

ligação do compositor ao Integralismo Lusitano (ibid.:178) através de Viriato e, mais tarde, 

à aproximação do grupo em torno da revista Seara Nova, “entre os órgãos mais importantes 

da resistência democrática e antifascista” (ibid.:243). 

Investigadores que se têm dedicado ao estudo da figura de Luís de Freitas Branco 

são Alexandre Delgado (doador do espólio de Maria Helena de Freitas e Nuno Barreiros à 

Biblioteca Nacional de Portugal), Ana Telles e Nuno Bettencourt Mendes. O primeiro 

dedicou um capítulo do seu livro A Sinfonia em Portugal, publicado em 2002, 

exclusivamente à obra sinfónica de Luís de Freitas Branco (englobando os poemas 

sinfónicos), considerando Alexandre Delgado que a 1ª Sinfonia do compositor assinala uma 

viragem estética na sua produção. Recolhendo informações sobre a estreia de cada uma das 

sinfonias de Freitas Branco e citando várias das críticas às obras, Delgado considera, por 

exemplo, a 1ª Sinfonia “um manifesto histórico, uma voluntariosa inflexão no curso da 

música em Portugal” (Delgado, 2002:97), e a 4ª Sinfonia, “a obra-prima da maturidade de 

Luís de Freitas Branco” (ibid.:151). 
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Obra especificamente sobre o compositor é Luís de Freitas Branco, dividida em três 

partes, sendo a primeira, essencialmente biográfica, da autoria de Ana Telles, a segunda, de 

Nuno Bettencourt Mendes, referente a uma suposta primeira fase da obra de Freitas Branco, 

caracterizada pelo autor como “particularmente vasta e diversa nos géneros e nos tipos de 

repertório cultivados, além de profundamente ecléctica nos estilos e nas linguagens 

musicais” (Delgado, Telles & Mendes, 2007:115), e uma terceira, da responsabilidade de 

Alexandre Delgado, referente a uma segunda fase da obra do compositor, segundo o autor, 

“uma nova era racional e objectiva, que associava ao conceito de latinidade” (ibid.:319). 

Esta última parte foca-se nas obras de Luís de Freitas Branco compostas a partir de 1924, 

iniciando-se com a análise da 1ª Sinfonia, considerada a primeira aproximação a um 

paradigma essencialmente beethoveniano, que o autor salienta através da referência à 

investigação de Freitas Branco sobre Beethoven, e à ambição que o compositor manifestava 

em compor um total de nove sinfonias. Resumindo as estéticas implicadas na composição 

sinfónica de Freitas Branco, o autor considera que a “1ª irrompe com a força de um 

manifesto em 1924, a 2ª incorpora a inspiração gregoriana em 1927, a 3ª traz novos 

patamares de experimentalismo em 1944, a 4ª coroa a sua carreira conjugando todas as 

múltiplas facetas, em 1952” (ibid.:321). Descreve, então, a nova fase de Luís de Freitas 

Branco como, tal como a obra musical no seu todo, profundamente ecléctica, conjugando 

influências de César Franck no que diz respeito à utilização da forma cíclica, de Beethoven 

na apropriação do bitematismo e desenvolvimento hegeliano, “germe de todas as lutas num 

mundo em perpétuo devir” (ibid.), e renascentistas, “em sintonia com a sua redescoberta 

dos polifonistas portugueses da Renascença” (ibid.:323).  

Manuel Deniz Silva vai tomar mais em consideração as dimensões ideológicas que 

parecem ter influenciado o neoclassicismo de Luís de Freitas Branco, tendo em conta a 

ligação do compositor ao movimento político Integralismo Lusitano, principalmente 

relevante como plataforma intelectual anti-romântica. De acordo com o autor, Freitas 

Branco manifesta, nos anos 1910, estéticas relacionadas com tentativas de afirmação como 

compositor modernista, ao mesmo tempo que se afirmava como compositor nacionalista, o 

que irá ao encontro do anti-romantismo do Integralismo que parece ter interessado o 

compositor: 

 
Son rapprochement avec le mouvement de l’Intégralisme lusitanien montrait cette volonté 
de s’affirmer comme une figure de l’intellectualité portugaise, qui, dans les années 20, chez 
les monarchistes comme chez les socialistes, était en rupture avec le pouvoir républicain et la 
pensée libérale. Ses premières recherches formelles correspondaient certainement à un désir 
de maîtrise du langage musical contemporain et son orientation vers le néoclacissisme dans 
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les années 20 s’inscrivait dans ce même combat contre le romantisme et pour 
la rationalisation de la musique portugaise (Silva, 2005:105). 

 
Relativamente à ligação de Freitas Branco ao movimento monárquico, Deniz Silva 

refere a relevância da sua conferência “Música e Instrumentos”, proferida no contexto das 

conferências do Integralismo na Liga Naval Portuguesa, realizadas ao longo do ano de 

1915, salientando o principal objectivo da palestra do compositor: “affirmer l’existence 

d’une tradition musicale spécifique au Portugal, qui se serait définie três tôt dans l’histoire 

nationale, dès l’indépendance politique du pays” (ibid.:70). É, de igual modo, referida a 

importância dos ideais nacionalistas para a criação do neoclassicismo em Luís de Freitas 

Branco, particularmente relacionado, segundo o autor, com ideias propagadas por Jean 

Moréas, Charles Maurras, D’Annunzio ou Vincent d’Indy, que em Portugal encontravam os 

seus correspondentes no Integralismo Lusitano, ao qual Freitas Branco se encontrou ligado, 

de acordo com Deniz Silva, sobretudo devido ao apoio “d’un certain classicisme qui prônait 

le retour à la «tradition latine»” (ibid.:71). Desse modo, o autor verifica na estética do 

Freitas Branco dos anos 1920 uma persistência dos seus ideais evidentes nos anos 1910: “Il 

n’y avait donc aucun paradoxe à ce qu’il explorât des formes musicales «néo-classiques» 

tout au long des années dix et vingt, à côté d’œuvres esthétiquement plus audacieuses, 

celles qui furent reçues comme «modernistes»” (ibid.). 

Especialmente dedicados a Luís de Freitas Branco são dois trabalhos académicos no 

âmbito das Ciências Musicais: a dissertação de mestrado de Sónia Silva e a tese de 

doutoramento de Ana Telles, ambas principalmente dedicadas a análise de repertório. Ana 

Telles, numa investigação acerca de repertório para piano, refere a relevância da ligação do 

compositor ao Integralismo, referindo que “l’attachement de Freitas Branco à la cause 

monarchique fut déterminant dans ses rapports avec les groupe de 

l’«Integralismo lusitano»” (Telles, 2008:41). De acordo com a autora, 1924 é a data 

normalmente referida como corresponde à viragem de Luís de Freitas Branco em direcção 

ao neoclassicismo, no entanto a Sonatina de 1923 já parece inserir-se nessa estética: “le 

virage esthétique de l’auteur vers le néo-classicisme a pendant longtemps été associé à sa 

Première symphonie, de 1924 ; la datation de la Sonatine de 1923 vient changer cette 

perspective” (ibid.:251). Tidas como neoclássicas, ambas as obras surgem como baluartes 

dos ideais de clareza, simplicidade e equilíbrio que são comummente associados ao 

movimento estético. Segundo Ana Telles, uma personalidade relevante na alegada mudança 

estética de Freitas Branco foi precisamente Désiré Pâque, bem com o tio João de Freitas 

Branco, fundamental no fascínio do compositor em relação a Beethoven, fascínio esse 
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também relacionado com a escolha da apropriação de modelos de compositores clássicos: 

“Freitas Branco cherchait ainsi [...] à restaurer les valeurs du passé quand justement elles 

paraissaient définitivement perdues” (ibid.:150).  

No que diz respeito à dissertação de mestrado de Sónia Silva, que se debruça sobre a 

música de câmara de Freitas Branco, a autora refere na introdução que irá deixar de parte a 

designada fase neoclássica do compositor, tomando como limite cronológico da sua 

investigação o ano de 1930, que “trouxe realmente algumas mudanças à vida de Luís de 

Freitas Branco” (Silva, 2008:5), como a nomeação para cargos públicos, a fundação da 

revista Arte Musical relacionada com “a sua actividade crítica e quase doutrinária 

relativamente aos ideais neo-clássicos” (ibid.). Desse modo, referências ao neoclassicismo 

de Freitas Branco na tese de Sónia Silva são praticamente inexistentes, com excepção da 

descrição da 2ª Sonata para violino e piano enquanto “aproximação evidente a uma estética 

neo-classicista, patente aliás em obras posteriores, de outros géneros, escritas pelo 

compositor” (ibid.:97), não sendo outras obras descritas da mesma forma nem o próprio 

neoclassicismo do compositor de uma forma mais sistemática.  

Em suma, apesar de alguns investigadores manifestarem a preocupação pela 

necessidade de uma definição mais concreta do neoclassicismo em Freitas Branco, uma vez 

que é uma das dimensões da sua obra mais referidas pela historiografia, alguns dos 

trabalhos que se dedicam especificamente ao compositor continuam a deixar esse tema em 

aberto. O que poderá, eventualmente, condicionar o estudo sobre o neoclassicismo em 

Freitas Branco será o facto de algumas dimensões da obra e vida do compositor serem ainda 

tidas como paradoxais, tais como a vertente folclórica, apesar do aparente desprezo de 

Freitas Branco pela ideia de “folclore”, a pontual colaboração com o regime salazarista no 

contexto da composição da Abertura Solene “1640”, o “inesperado flirt com a música 

ligeira no filme Gado Bravo de António Lopes Ribeiro” (Delgado, Telles & Mendes, 

2007:324) e a composição de música religiosa. Talvez a ideia da personalidade e da música 

de Freitas Branco como paradoxais não permita aos autores uma visão mais abrangente 

acerca da sua obra que, apesar de diversa, se poderá prender por um ideal de nacionalismo, 

relacionando-se assim as diferentes referências presentes na sua obra e compreendendo 

desse modo a alegada segunda fase da obra de Freitas Branco como um fenómeno mais uno 

do que à primeira vista se possa julgar.  
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II. Action Française e Integralismo Lusitano 
 

Para este segundo capítulo consideramos relevante a contextualização de dois 

movimentos políticos, a Action Française e o Integralismo Lusitano, bem como das 

afinidades entre ambos, uma vez que Luís de Freitas Branco manteve uma ligação 

significativa com o Integralismo Lusitano ao longo dos anos 1910, da qual resultaram uma 

conferência e uma publicação, a colaboração do compositor em periódicos integralistas, e a 

composição de obras de cariz nacionalista baseadas em textos dos principais membros 

fundadores do movimento político. 

Apesar de, segundo a historiografia sobre o compositor e algumas declarações do 

próprio1, a ligação de Freitas Branco ao Integralismo ter sido efémera, consideramos que a 

relação do compositor com o movimento monárquico português influenciou fortemente o 

seu pensamento musical subsequente, realidade que se pode verificar na sua ampla 

actividade na imprensa periódica e na sua produção musical. Consideramos que o 

Integralismo Lusitano foi das primeiras influências evidentemente nacionalistas para Freitas 

Branco, por esse motivo fundamentais para o seu neoclassicismo. 

Este capítulo pretende explicar as ideologias do Integralismo como 

fundamentalmente influenciadas pela Action Française, bem como as afinidades entre 

ambos os movimentos monárquicos. As relações entre Freitas Branco e o Integralismo 

serão exploradas numa segunda secção, onde se pretende desenvolver aspectos de três 

vertentes da carreira de Freitas Branco: como conferencista, através da sua participação nas 

conferências da Liga Naval Portuguesa em 1915 reunidas na publicação colectiva A 

Questão Ibérica; como crítico e cronista musical em periódicos integralistas ou 

monárquicos, como A Monarquia: diário integralista da tarde (1917-1925); e 

principalmente como compositor de obras baseadas em textos ou ideias integralistas, sendo 

neste caso analisado o poema sinfónico Viriato (1916), o Concerto para violino (1916) e a 

1ª Suite Alentejana (1919). 

  

                                                
1 “A cette époque de la vie de Freitas Branco, les liens qui l’avaient uni au groupe de l’«Integralismo 
lusitano» jusqu’à une date relativement proche (…) étaient définitivement coupés En 1931, il prit ses 
distances avec lui sur la base d’affirmations comme celle-ci : «On arrivera un jour à conclure que l’« 
Integralismo lusitano» au lieu de favoriser les idées monarchistes traditionnelles a simplement favorisé le 
système soviétique. L’ancienne formule républicaine, qui est aujourd’hui en France la meilleure 
sauvegarde contre le bolchevisme, aurait eu au Portugal un rôle comparable” (Telles, 2008:275-76). 
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II.1. Contextualização 

II.1.1. Do movimento Action Française 
 

Vista por alguns historiadores como um protótipo do Fascismo e tendo surgido, 

segundo Balfour (1930), em 1898, a partir da Ligue de la Patrie Française, a Action 

Française, com o slogan “Politique d’Abord”, consistiu, em primeiro lugar, no que Wilson 

chama de “centre of intellectual attraction” (Wilson, 1969:328), num grupo de escritores 

que, recorrendo a uma propaganda através da história, conseguiu atrair católicos e anti-

semitas, lutando pelo Nacionalismo Integral postulado por Charles Maurras (1868-1952), 

escritor, propagandista e historiador francês. O movimento monárquico destacava-se pela 

ênfase que era dada à história, sendo o objectivo central dos historiadores da Action 

Française a demonstração de como a monarquia era o regime político naturalmente 

adequado a França, juntamente com a exaltação do país e da grandeza do seu passado. De 

acordo com Wilson (1969), a Action Française foi fundada a partir do Caso Dreyfus quando 

a Ligue de la Patrie Française já manifestava muita heterogeneidade nas intenções dos seus 

membros.  

Baseada no nacionalismo e no regionalismo, por oposição ao cosmopolitismo 

característico do século XIX, o movimento considerava a Igreja Católica como instituição 

fundamental para a manutenção de uma ordem social e como princípio da ordem clássica: 

“for Maurras and the Action Francaise the Catholic Church represented the principle of 

classical order, and was the vehicle through which France's Greco-Roman heritage had been 

passed on” (Wilson, 1976:141). Não sendo o monarquismo um dos pontos fundamentais da 

doutrina do movimento, a Action Française acaba por se relacionar, posteriormente, com 

um revivalismo da monarquia defendido principalmente por Charles Maurras, passando a 

restauração da monarquia em França para objectivo principal do movimento. Segundo 

Wohl, citado por Paul Cohen (1988), Maurras foi o responsável pela condução de toda uma 

geração formada por jovens estudantes que se consideravam essencialmente vanguardistas. 

O movimento atraía não só católicos, monárquicos e tradicionalistas, mas todos aqueles que 

pretendiam uma oposição ao esquerdismo e à anarquia: 

 
Besides royalists of traditional or modern type, political Catholics and nationalists, it 
attracted those who wanted to have firm convictions or to belong to a group, those who 
feared 'Bolshevism', those whom the government and administration of the Third Republic 
repelled or neglected and, most significantly for our purpose, those for whom Maurras was 
the defender of civilization against barbarism, and order against anarchy (Wilson, 1969:332). 
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 A favor da hierarquia, da sociedade feudal e vendo na família a unidade social 

fundamental por oposição ao individualismo, a Action Française lutava contra o governo 

parlamentar, contra a memória de Napoleão Bonaparte e da Revolução Francesa, e contra as 

classes consideradas estrangeiras, nomeadamente os judeus (povo considerado 

essencialmente traidor e símbolo do capitalismo urbano), os protestantes (considerados 

derivados do judaísmo), e os maçons (vistos como agentes da Revolução Francesa), bem 

como os métèques (palavra aplicada a qualquer pessoa cujos antepassados pertencessem às 

categorias referidas anteriormente): “The Action Francaise historians followed Maurras in a 

demonstration of the harm done to France by the personal rule of Napoleon. Heir of the 

Revolution and a Romantic, he had nearly destroyed France by his ambition” (Wilson, 

1976:154). A Action Française via em França uma sucessora do mundo clássico greco-

latino no mundo moderno, enfatizando as origens latinas do país, sendo disciplina, 

organização e doutrina católica vistas como necessárias e centrais.  

De acordo com Balfour (1930), a formação deste movimento político estava 

completa em 1904, sendo, dois anos depois, fundado o Institut de L’Action Française e em 

1908 o periódico diário L’Action Française que, juntamente com um periódico mensal e um 

anual, conseguiu leitores muito além do movimento monárquico. Também em 1908 foi 

fundado o grupo Camelots du Roi, constituído por jovens a partir dos dezoito anos de idade, 

dispostos a um código disciplinar e ao apoio das manifestações da Action Française, depois 

de treino intensivo. Este foi o grupo responsável pela alegada tomada do Quartier Latin de 

Paris em 1909, acontecimento que ficou conhecido como o “caso Thalamas”, nome 

referente a um professor da Sorbonne que questionava as virtudes de Joana d’Arc nas suas 

aulas, facto que, provocando tumultos entre os alunos, mostrou que a violência era 

exactamente um dos recursos políticos da Action Française: “Violent aggression, on the 

contrary, was obviously no stranger to young followers of the Action francaise; indeed, it 

was tied to their political goals” (Cohen, 1988:682). 

Segundo Cohen (1988), em 1910 a Action Française contava com cerca de vinte e 

cinco a trinta mil apoiantes e, de acordo com Wilson (1969), foi o fácil acesso aos media 

que levou à propagação da Action Française, da qual fizeram parte escritores e jornalistas 

prolíficos, sendo as palestras regulares do movimento político publicadas na Revue des 

Cours et Conférences d’Action Française. Associadas ao movimento estiveram também a 

Revue Critique e a Revue Universelle, bem como as editoras Nouvelle Libraire Nationale, 

fundada em 1925, a Bibliothèque des Oeuvres Politiques e Les Éditions du Capitole. 
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Apesar da centralidade de Charles Maurras, outras figuras foram relevantes no 

movimento político francês, como Jacques Bainville, historiador e escritor vindo de uma 

família essencialmente republicana; León Daudet, que se revolta de igual modo contra a 

aristocracia republicana por ser, de acordo com Wilson, um homem de posições 

evidentemente reaccionárias; Pierre Gaxotte, historiador relevante como Bainville; Louis 

Dimier, historiador da arte que chegou a liderar a Action Française; Pierre Lasserre, editor, 

durante algum tempo, da Revue de l’Action Française; Frunck-Brentano, historiador e 

paleógrafo; Daniel Halévy, de uma família judaica e inicialmente socialista, que se alia à 

Action Française pela relevância dada à história; entre outros. A maior parte destes 

escritores e historiadores estava originalmente relacionada com círculos sociais repudiados 

pela própria Action Française, sendo por vezes socialistas, republicanos ou até mesmo 

judeus, que de algum modo se insurgiam contra a sua própria educação e contexto social, 

motivados pelas ideias propagadas por Maurras. Essas ideias, relacionadas com uma visão 

de França como herdeira da Antiguidade Greco-Latina (período histórico valorizado, 

juntamente com a Alta Idade Média e o tempo de Luís XIV), estavam ligadas a uma 

rejeição do romantismo: 

 
[...] the Revolution and the Romantic Movement represent the spirit of anarchy (introduced 
from England and Germany) which is alien to the classical genius of France. To recover 
from this also a return is necessary to tradition – to the spirit of discipline and order (Balfour, 
1930:193). 

 
 Como pudemos verificar no primeiro capítulo, também a música francesa servia os 

propósitos propagandísticos de movimentos como a Ligue de la Patrie Française ou a 

Action Française, num momento em que arte e política eram utilizadas como sinónimos na 

tentativa de reconstrução ou afirmação de uma tradição francesa baseada num passado 

alegadamente glorioso, sendo os compositores também elementos fundamentais nesta 

acção: “French composers were enlisted to express «patriotic» orthodoxies, and they were 

expected to do so within established conceptions of the French classic style” (Fulcher 

2005:12). Desse modo, podemos identificar alguns dos compositores franceses activos nas 

primeiras décadas do século XX com os movimentos monárquicos referidos anteriormente.  

 Tal será o caso de Vincent d’Indy, por exemplo, compositor que nos surge 

relacionado com a Ligue de la Patrie Française e que, com ideais nacionalistas, 

tradicionalistas e anti-semitas, lutava, juntamente com outros compositores, pela defesa da 

tradição musical francesa na chamada Ligue pour la Défense de la Patrie Française, grupo 

que, segundo Jane Fulcher, lembrava bastante as ideologias da Action Française: 
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This group, according to the statement of the league, intended to act simultaneously in both 
the musical and political worlds through the following practices and means of action: 
propaganda, intervention with those in power, demands for reform in specific cahiers des 
charges (official contracts), and rules of the schools, as well as by imposing interdictions on 
and influencing French editors. Although not presenting itself as political, its very language 
recalls that of Action Française, for it advocates a battle against «les trusts suspects», which, 
since the Dreyfus affair, generally implied the non-French, and particularly Jews (ibid.:31-
32). 

 
 Apesar de manifestar um tradicionalismo diferente daquele defendido por d’Indy, 

discordando, por esse motivo, do mesmo, Debussy é também referido como tradicionalista, 

manifestando preocupações evidentes com os temas que ocupavam os ideólogos dos 

movimentos de extrema-direita da época, numa busca da autenticidade da música francesa: 

 
In his published prose of the period, Debussy reiterated many of his earlier themes 
concerning the unquestionable necessity of rediscovering the «authentic» French tradition. 
And yet his concepts of race, blood, and «purity» recalled the rhetoric of Action Française, 
with which he continued to have a complex intellectual relation (ibid.:52-53). 

 

II.1.2. Do movimento Integralismo Lusitano 
 

O Integralismo Lusitano, “movimento de combate à República e à Monarquia 

constitucional e em prol da Monarquia orgânica, tradicionalista e antiparlamentar” 

(Ascensão, 1943:109), surge na década de 1910 pelas mãos de uma geração de jovens 

universitários de Coimbra, monárquicos, republicanos ou indiferentes, num período que se 

caracterizou “por uma devoção cénica, um idealismo político e um proselitismo doutrinário 

sem paralelo” (Ferrão, 1964-65:21), nos principais centros académicos portugueses: 

 
Coimbra foi o ponto de partida e de chegada, a referência comum a todos os futuros 
integralistas, enfim, o espaço de aprendizagem do curso de Direito, de cultura, de literatura e 
de iniciação na doutrinação política. No fundo, Coimbra foi o espaço que conferiu coesão e 
unidade ao grupo: dariam os primeiros passos tendentes a criar o Integralismo Lusitano, 
iniciando-se os seus dirigentes na actividade política e editorial (Ferreira, 2005:290). 

  
Atendendo às descrições de Hipólito Raposo (1885-1953) de 1929, podemos 

encontrar a génese do movimento político em 1911, depois da estadia do mesmo e de 

Alberto de Monsaraz (1889-1959) em Paris, cidade onde a contra-revolução se fazia sentir, 

provocando o entusiasmo nos estudantes portugueses, o que se verifica nas declarações de 

Raposo: “aos outros amigos dei conta, nas tardes dos Arcos do Jardim, do entusiasmo com 

que eram aceites pela mocidade do Quartier Latin as ideias contra-revolucionárias” 
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(Raposo, 1929:31). De acordo com Leão Ramos Ascensão, o surgimento do Integralismo é 

indissociável de um grupo de estudantes que, apesar de heterogéneo em termos políticos, 

apresentava “afinidades literárias e estéticas, […] uma comum preocupação cultural, […] a 

superioridade de inteligência que os levara a afastar-se desdenhosamente das truculências 

demagógicas e das paixões políticas da academia de então” (Ascensão, 1943:22-23). O 

grupo manifestava, apesar das iniciais diferenças políticas, segundo Ramos Ascensão, as 

mesmas preocupações nacionalistas, tradicionalistas e regionalistas: 

 
Já havia, no entanto, em muitos deles a preocupação nacional, que se exprimia no amor às 
nossas tradições e aos costumes regionais, na devoção pela província, o concelho ou a terra 
natal, na ternura pelas coisas simples da terra e do povo, no carinho por Portugal, não o 
Portugal de um partido, mas o Portugal eterno, em que cada um de nós é apenas o traço de 
união entre o Passado e o Futuro (ibid.:23). 

 
Dois anos mais tarde, em 1913, um grupo de jovens exilados em Gante, na Bélgica 

(entre eles Luís de Almeida Braga (1890-1970) e Francisco Rolão Preto (1893-1977), o 

posterior fundador do Nacional Sindicalismo), fundava a revista Alma Portuguesa onde, 

segundo Raposo, “pela primeira vez aparece concretamente formulado, embora num 

sentido puramente literário, o nacionalismo português. A essa corrente de protesto e 

esperança se chamou, por inspiração de Luís Braga – Integralismo Lusitano” (Raposo, 

1929:37). De acordo com Nuno Simão Ferreira, “no início de 1914 estruturou-se o projecto 

integralista” (Ferreira, 2009:302), com a publicação de Aqui d’El Rei de João do Amaral, 

“publicação divulgadora da monarquia orgânica, antiparlamentar, descentralizada e 

tradicionalista” (ibid.). O republicanismo descontente de António Sardinha (1887-1925) 

leva-o a fundar, juntamente com Hipólito Raposo e Alberto de Monsaraz uma “revista de 

filosofia política que traduzisse o [...] protesto contra a República Portuguesa” (ibid.), que 

viria a chamar-se Nação Portuguesa e a tornar-se órgão do Integralismo Lusitano (e que 

seria dirigida por Monsaraz durante dois anos). O lançamento de Nação Portuguesa a 8 de 

Abril de 1914, em Coimbra, terá sido o “acontecimento que os integralistas consideram a 

data natalícia do seu nascimento” (Ferrão, 1964-65:60), tendo em conta que a revista 

anterior, Alma Portugueza, tinha lançado apenas dois números no ano de 1913. Segundo 

Nuno Simão Ferreira (2005), o surgimento do Integralismo Lusitano está relacionado com 

ideias semelhantes presentes em países latinos onde se poderia verificar um atraso face ao 

desenvolvimento capitalista que acordou movimentos reaccionários de oposição ao 

urbanismo e à industrialização. 
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Apesar das preocupações iniciais serem, segundo Hipólito Raposo, estéticas e 

literárias, “bem cedo o Integralismo Lusitano, à semelhança da Action Française, de 

movimento doutrinário e literário se tornava político” (Ferreira, 2005:265). Segundo Raul 

Proença, um dos maiores críticos e “infatigável censor do Integralismo Lusitano, da sua 

doutrina, da sua actividade política, do seu amoralismo” (Ferrão, 1964-65:145), que se 

dedicou em Acerca do Integralismo Lusitano a uma explicação e crítica da doutrina do 

movimento político, o Integralismo caracterizava-se pela luta contra a democracia, o 

cosmopolitismo e o sufrágio popular, considerado “o domínio do número sobre a qualidade; 

a escolha dos competentes pelos incompetentes; a vontade dos indivíduos não 

especializados pronunciando-se sobre questões a que são completamente estranhos” 

(Proença, 1921:10-11). Colocando a família no centro da vida social como “base de boa 

organização nacional” (Ferreira, 2009:252), “a Monarquia integral fará, pois, tudo para a 

fortificar, e não para a dissolver, como tem feito a Democracia, cuja tendência mais 

profunda consiste em desagregar a sociedade numa poeira de átomos” (Proença, 1921:16). 

Numa visão idealista de um regime em que “o poder pessoal do Rei é soberano” (ibid.) e 

conferido pela hereditariedade, a igualdade entre classes sociais é entendida como realidade 

utópica, sendo a hierarquia considerada “a condição de toda a vida social” (ibid.:17). 

Remontando a um ideal monárquico de uma “Idade Média mítica baseada no 

municipalismo herculaniano e da época de Quatrocentos” (Ferreira, 2009:246), o desejo de 

rompimento com as gerações anteriores e com o republicanismo levava os militantes do 

Integralismo Lusitano a verem-se principalmente como vanguardistas e revolucionários, 

relacionando a monarquia com o estádio político mais evoluído, ao qual se deveria 

inevitavelmente regressar após o fiasco da Implantação da República de 1910. Adeptos de 

um tradicionalismo com o qual não se pretendia, segundo Ascensão, “o regresso ao 

passado, mas sim que a Nação seja [...] colocada na situação em que estaria hoje se a sua 

evolução natural não tivesse sido quebrada e interrompida violentamente” (Ascensão, 

1943:130), os integralistas pautavam-se por um nacionalismo que os levava a postular o 

movimento como intrínseca e necessariamente português, sendo a dimensão racial do 

movimento, mais que meramente nacionalista, evidente, e retratada por Raul Proença: 
 
Mister é erguer entre as nações barreiras mais altas e cavar abismos mais profundos: e, por 
isso, ele tende a fazer da própria Raça uma realidade absolutamente diferenciada e sui 
generis e, por isso, caminhando ainda mais no sentido das diferenças irredutíveis, procura, 
pelo menos em princípio, defender o direito da nacionalidade a uma filosofia própria, 
exprimindo as originalidades singulares do sentimento, da inteligência e da sensibilidade da 
sua raça, os seus costumes e tradições dados como absolutamente inconfundíveis com os 
costumes e tradições das outras raças (Proença, 1921:21). 
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Em 1915, as conferências realizadas na Liga Naval Portuguesa projectaram os seus 

participantes e as suas doutrinas, levando à criação de uma Junta Central Integralista e à 

publicação do “Manifesto Integralista” na Nação Portuguesa de Abril de 1916. Com vista à 

argumentação contra a federação peninsular, sublinhando a independência de Portugal face 

a Espanha, participaram nas conferências de 1915 António Sardinha, Hipólito Raposo, Luís 

de Freitas Branco, José Pequito Rebelo, Rui Ulrich, Xavier Cordeiro, Vasco de Carvalho e 

Luís de Almeida Braga: 

 
Aqui, temos a louvável pretensão de demonstrar que, em face dos chamados elementos 
clássicos de nação, Portugal tem tanta individualidade como Castela. Só esse intuito nos 
conduziu. Estas palavras que a Espanha culta as aceite como a proclamação de um direito 
que até hoje ninguém se incomodou a afirmar na discussão escrita, com a certeza e o 
desassombro com que aqui o fazemos, sem que às nossas palavras a mais leve intenção 
agressiva seja lícito atribuir (AA.VV., 1916:3-4). 

 
Defendendo a singularidade histórica do país, António Sardinha na sua conferência 

“O Território e a Raça”, proferida a 7 de Abril de 1915, salienta o patriotismo como 

elemento fisiológico intrínseco ao homem, “pelos depósitos hereditários acumulados na 

sucessão interminável das gerações” (ibid.:18), afirmando-se como reaccionário na 

valorização da Igreja Católica por oposição a um protestantismo que é “um inimigo 

irreconciliável da nossa formação de latinos” (ibid.:15). Recorrendo à história, Sardinha 

afirma que Portugal sempre se apresentou inassimilável pelos outros povos, algo que será 

reforçado por Hipólito Raposo, na sua conferência “A Língua e a Arte” de 21 de Abril do 

mesmo ano, ao enaltecer “Viriato que já agora temos de considerar o chefe da grande 

dinastia de heróis que recortam os seus perfis de aço em todo o horizonte da história” 

(ibid.:82). A diferenciação entre Portugal e Espanha será levada a cabo por todos os 

intervenientes neste ciclo de conferências, onde a língua portuguesa será protegida por 

Raposo, que conclui a sua comunicação referindo que “aonde quer que a língua portuguesa 

se fale [...] e enquanto para a falar houver um português, Portugal não morrerá!” (ibid.:102), 

e a tradição musical defendida em “Música e Instrumentos”, conferência proferida a 5 de 

Maio por Luís de Freitas Branco. No contexto dessa conferência o compositor, num relato e 

exaltação da história da música portuguesa, apela: “trabalhemos, portanto, para bem 

escolher os motivos da nossa arte e esses motivos serão tanto melhor escolhidos quanto 

mais intimamente estiverem ligados à grande razão de ser do Integralismo: à Tradição” 

(ibid.:143), apesar de nunca especificar a que tradição se refere. Ao longo das várias 

comunicações Portugal será apresentado como estando num patamar superior 
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comparativamente a Espanha, sendo abordados assuntos como “a fraca unidade étnica” 

espanhola, em “Aspectos Económicos” de José Pequito Rebelo; “Colonizações Ibéricas”, 

onde Rui Ulrich afirma que “neste campo mais uma vez se afirma a superioridade da raça 

lusitana e o carácter natural e espontâneo da nossa missão histórica, a par da feição forçada 

e factícia da expansão espanhola” (ibid.:197); “O Direito e as Instituições” onde Xavier 

Cordeiro, a 11 de Maio, relaciona o português com o lusitano, dando relevância ao que 

chama de “continuidade da raça” (ibid.234); “Aspectos Político-Militares”, por Vasco de 

Carvalho a 14 de Abril que explica “a razão de todos os fracassos do Iberismo” (ibid.:271). 

Cabem a Luís de Almeida Braga em “A Lição dos Factos” as últimas palavras destas 

conferências, afirmando, por fim: 

  
A Espanha não é uma nação irmã, é uma nação rival. Enquanto vivemos separados, tivemos 
glória; quando nos uniram pela força, agonizámos. Está feita a experiência, sabemos os 
resultados dela. Esqueçamos mesmo a tirania dos Filipes e a sua péssima administração; mas 
o que há de lembrar sempre é a resistência que os portugueses puseram em todos os tempos 
à união com Espanha [...] (ibid.349) 

 
A actividade do Integralismo Lusitano foi propagada através das suas publicações e 

da colaboração dos seus elementos na imprensa periódica da época. O primeiro periódico 

oficial do movimento foi a efémera Alma Portugueza: «órgão do Integralismo Lusitano»: 

revista de philosophia literatura e arte, sociologia, educação, instrucção e actualidades, 

com tiragem apenas entre Maio a Setembro de 1913, que manifestava já a rejeição do 

romantismo, considerado um estado patológico, bem como do feminismo, entre outros 

temas que foram explorados nos dois únicos números da revista. Na direcção desta revista 

surge o nome de Domingos de Gusmão Araújo, e como secretário da direcção Francisco 

Rolão Preto, entre outros. A revista mensal Nação Portuguesa: revista de filosofia política 

terá uma tiragem mais duradoura e será dirigida por Alberto de Monsaraz, por António 

Sardinha e, posteriormente, por Manuel Múrias, sendo publicada entre 1914 e 1915, e entre 

1922 e 1938. Também oficial do Integralismo é o jornal diário A Monarquia: diário 

integralista da tarde, publicado entre 1917 e 1925, com direcção de Alberto de Monsaraz, e 

no qual Luís de Freitas Branco terá uma colaboração assídua, sendo o compositor aliás 

descrito, ainda antes do lançamento do diário do Integralismo, como parte da equipa, no 

Diário de Notícias: “A Monarquia terá, como colaboradores escritores, os Srs.: Dr. 

Ruy Ennes Ulrich, A. Xavier Cordeiro, António Sardinha, Domingos Garcia Pulido, 

Hipólito Raposo, João do Amaral, José Pequito Rebelo, Luiz de Freitas Branco e Luiz de 

Almeida Braga” (Diário de Notícias, 3 de Fevereiro de 1917, p. 2). 
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 Relativamente aos músicos associados ao Integralismo Lusitano, esse foi um tema 

tratado por Teresa Cascudo (2004) que, além de referir especificamente Luís de Freitas 

Branco, relaciona compositores como Ivo Cruz ou Mário de Sampaio Ribeiro a uma 

recuperação da música antiga portuguesa com base nos ideários integralistas, 

nomeadamente através de estreias modernas de obras musicais de compositores 

renascentistas, no contexto da Sociedade Coral Duarte Lobo. 

 

II.1.3. Afinidades entre a Action Française e o Integralismo Lusitano 
 

Confrontando as posições ideológicas dos doutrinários do Integralismo Lusitano 

com os ideais defendidos pelos elementos da Action Française, facilmente constatamos 

semelhanças óbvias entre os dois movimentos políticos, que causaram um forte debate entre 

autores sobre o assunto, alguns dos mesmos defendendo o integralismo enquanto 

movimento nacional autónomo, outros insurgindo-se abertamente contra essa concepção. 

As ligações entre o Integralismo Lusitano e a Action Française foram exploradas por 

escritores integralistas e outros, gerando-se uma discussão literária nomeadamente entre 

Raul Proença (1921) e Alberto de Monsaraz na revista Seara Nova e em A Monarquia: 

diário integralista da tarde, respectivamente, passando pela defesa da singularidade do 

Integralismo por Hipólito Raposo em Dois Nacionalismos – L’Action Française e o 

Integralismo Lusitano, e por O Integralismo e a República – autópsia de um mito por 

Carlos Ferrão, a quem responde Mário Saraiva em A Verdade e a Mentira – Algumas Notas 

em Resposta a «O Integralismo e a República» de Carlos Ferrão. 

Segundo Proença, “nada há mais fácil que provar ter vindo esse nacionalismo 

lusitano, essencialmente lusitano, das longínquas terras de França” (Proença, 1921:24-25), 

considerando o autor estarem as bases ideológicas monárquicas do movimento português na 

Action Française e nos seus defensores, como Maurras e Barrès, apesar da resistência que 

os autores integralistas parecem demonstrar em admitir as relações.  

 
[...] fazendo a análise e a discussão do «integralismo lusitano», temos a clara consciência de 
que não fazemos mais que analisar e discutir as ideias fundamentais do reaccionarismo 
francês que tem por epónimos Maurras, Barrès, Tour du Pin, Henri Vaugeois, Valois e 
outras amas-secas dos camelots du Roi (ibid.:5). 

 
Proença afirma que a crítica da democracia presente nos ideais integralistas está 

intimamente relacionada com ideias já presentes no integralismo francês, tais como o 
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tradicionalismo, considerado por vezes contraditório, e a valorização da família como 

“unidade social última, indecomponível [...], sagrada” (ibid.:28), apesar do “ódio às «ideias 

francesas»” (ibid.:31) que os integralistas aparentavam manifestar. O autor refere ainda o 

“furibundo ódio aos judeus, ainda compreensível em França, mas aqui completamente 

despropositado. Mas Maurras manda, e eles obedecem” (ibid.:33), bem como a acção anti-

romântica da Action Française, obrigatoriamente aplicada pelo Integralismo Lusitano: 

“Porque a Action Française se diz anti-romântica; porque Lasserre, um dos reaccionários 

gauleses, escreveu um livro de verdadeiro combate à mentalidade romântica, vá de 

combaterem também o romantismo [...]” (ibid.:33-34). 

Um pouco mais tarde, Hipólito Raposo utiliza a sua obra de 1929 como defesa da 

autenticidade do movimento político português uma vez que, segundo este autor, “o 

equívoco de uns e a má-fé de muitos cercaram o Integralismo Lusitano de um rumor de 

suspeição que o acompanhou desde os primeiros passos” (Raposo, 1929:12), sendo um 

desses casos a comparação do Integralismo à Action Française. Hipólito Raposo associa o 

surgimento do Integralismo com um descontentamento latente face à revolução de 5 de 

Outubro de 1910, principalmente entre os estudantes de Coimbra da sua geração, 

recorrendo à história de Portugal para fundamentar a inevitabilidade do surgimento do 

Integralismo, chegando a afirmar que “sem a Action Française, o Integralismo Lusitano 

teria nascido e teria vivido” (ibid.:102), apesar de ambos os movimentos constituírem “duas 

reacções construtivas. As causas de ruína nacional eram as mesmas: justo e necessário era, 

repito, que o remédio fosse semelhante” (ibid.:106). 

Carlos Ferrão refere que a identificação do Integralismo Lusitano “com o 

movimento congénere da Action Française, do qual imitara a doutrina, decalcaram as 

fórmulas e repetiram as atitudes, mais de uma vez os levou a praticar actos que, de outra 

forma, se não explicariam” (Ferrão, 1964-65:9). A geração de Coimbra é aqui referida, 

sendo postas em evidência e criticadas as teses de final de curso de António Sardinha e 

Hipólito Raposo, O Valor da Raça e Sentido do Humanismo, respectivamente. Para 

demonstrar as ligações entre os dois movimentos políticos e a manifestação, em Portugal, 

dos “cânones da violência maurrasiana” (ibid.:15), Carlos Ferrão chega a comparar a morte 

de António Sardinha, em 1925, com a de Charles Maurras, em 1952, do mesmo modo que 

equipara o 28 de Maio de 1926 com a Libertação de França após a 2ª Guerra Mundial, 

considerando principalmente a forma como todos estes acontecimentos contribuíram para a 

extinção do Integralismo Lusitano, em Portugal, e da Action Française, em França: 
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Dadas a sua origem e características, acompanhou aquela escola a sorte da Action Française, 
que a inspirava. O desaparecimento, em Portugal, de António Sardinha precedeu de 
dezanove anos o de Charles Maurras, em França, mas as consequências de ambos foram 
idênticas. Entre nós, o 28 de Maio (1926), e em França a derrota e a libertação do território 
nacional (1945) puseram termo à sua irradiação (ibid.:13). 

  
Segundo Ferrão, “tudo no Integralismo foi cópia da Action Française e confirmou a 

sua inspiração” (ibid.14), sendo, na sua opinião, uma das maiores apropriações do 

pensamento da Action Française o “racismo anti-semita e o recurso à violência” (ibid.149), 

dimensão inclusivamente criticada em O Nacionalismo Rácico do Integralismo Lusitano 

por Amadeu de Vasconcelos, conhecido por Mariotte (1917), autor de Os Meus Cadernos 

(curiosamente um título que constitui a tradução literal de Mes Cahiers, de Maurice Barrès). 

Mariotte esteve em contacto com os ideais difundidos pela Action Française e dedicou-se à 

propagação, em Portugal, das ideias de Charles Maurras, considerando que muito do que 

era defendido pelo Integralismo era, na verdade, uma mera imitação e, por vezes, uma 

deturpação, dos ideais da Action Française. Salientando “a barbária do nacionalismo 

rácico” (Mariotte, 1917:65) principalmente presente nos escritos de António Sardinha, 

Mariotte acaba por afirmar em 1917 o que outros autores integralistas tentaram negar mais 

tarde, e o que considera ser uma deformação do pensamento de Charles Maurras: 

 
É que vós recebeis as lições dos mestres sem confessar o que lhes deveis. A Maurras deveis 
imenso. Tudo quanto de bom tendes feito lho deveis. As únicas páginas aproveitáveis do 
livro O Valor da Raça, que são a crítica à ideologia democrática, estão impregnadas do 
pensamento maurrasista, e no entanto Maurras não é citado, em todo o livro, uma só vez, 
quando, a propósito de tudo e de nada, de burlesco parêntesis de pensamento ou de ideias 
fortes, não são esquecidas, numa grande orgia de citações, as mais modestas brochuras de 
vulgarização (ibid.:21-22).  

  
Carlos Ferrão será imediatamente criticado por António José de Brito, filósofo, na 

sua obra Reflexões acerca do Integralismo Lusitano, crítica que por si só já revela grande 

parte da dimensão racial presente na doutrina do Integralismo, sendo o autor em questão um 

estudioso do movimento que se identificava, em grande parte, com as ideologias defendidas 

pelo mesmo: 

 
Com o título de O Integralismo e a República e o subtítulo autópsia de um mito, publicou 
recentemente o Sr. Carlos Ferrão um volume inacreditável em que não sabemos o que mais 
se deve admirar: se o caos da sua pseudo-estruturação, se as suas contradições, se os 
abundante erros, se o estilo, que só não se pode classificar de preto porque há pretos que 
escrevem bem melhor, se os insultos constantes dirigidos a homens na sua maior parte 
mortos, se os juízos precipitados e sem sombra de base lógica, se uma tese fundamental 
completamente inaceitável (Brito, 1965:13). 
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Também numa resposta à obra de Carlos Ferrão, Mário Saraiva (1971) acaba, no 

fundo, por não referir de que forma o Integralismo não foi “um francesismo [...], imitação 

servil da Action Française, das suas doutrinas, dos seus métodos e dos seus slogans” 

(Saraiva, 1971:9), defendendo a singularidade do Integralismo Lusitano apenas referindo 

que Carlos Ferrão se esquece “de que a sua República, isto é, a República de 1910, foi, na 

sua Constituição Política e no seu funcionamento, na sua inspiração portanto, um decalque 

exacto do modelo francês” (ibid.:10), salientando que, se o monarquismo integral português 

não tinha originalidade face ao modelo francês, tal também não se verificava no caso do 

republicanismo. 

Na literatura mais recente sobre o Integralismo Lusitano, as ligações do mesmo à 

Action Française são salientadas, referindo Nuno Simão Ferreira que “também em 

Coimbra, os jovens estudantes monárquicos iam lendo livros da Action Française, 

encomendados ao livreiro coimbrão Francisco França Amado” (Ferreira, 2005:296). 

Focando-se o trabalho deste autor principalmente no papel de Alberto de Monsaraz dentro 

do movimento integralista, Ferreira evidencia ainda o exílio de Monsaraz em Paris, “onde 

contactara directamente com a intelectualidade contra-revolucionária, positivista e 

nacionalista, sobretudo em torno de Charles Maurras e da sua Action Française” 

(ibid.:299). Na comparação que tece entre a Action Française e o Integralismo, Nuno Simão 

Ferreira afirma, no entanto, que o movimento político português não conseguiu a difusão 

pretendida por não se expandir suficientemente para fora dos meios elitistas universitários, 

não se equiparando, nesse aspecto, ao movimento francês: 

 
O Integralismo Lusitano, no entanto, nunca se transformou numa liga política com uma 
solidez organizativa equiparável à Action Française. Por um lado, a intervenção política 
integralista foi elitista, constituindo uma pequena rede nas Universidades, reorganizando 
velhos núcleos da notabilidade monárquica de província, unindo latifundiários e camponeses 
ricos (Ferreira, 2009:257). 

 

II.2. Luís de Freitas Branco e o Integralismo Lusitano 
 

Depois das passagens por Berlim e Paris e da estadia na Madeira, Freitas Branco 

fixa-se em Lisboa, onde as relações já existentes entre o compositor e figuras como António 

Sardinha, Alberto de Monsaraz e Hipólito Raposo se estreitam. De facto, o compositor e os 

doutrinários do Integralismo parecem próximos, pelo que foi possível verificar na 

correspondência entre Sardinha e Freitas Branco trocada em 1915, no espólio do primeiro, 

disponível na Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. 
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Segundo Ana Telles (2007:55), já em 1913, quando Hipólito Raposo contacta Freitas 

Branco acerca de um estudo sobre a língua portuguesa e o canto, a relação entre ambos 

parece próxima. Ainda será necessária uma investigação acerca do início da relação de 

Freitas Branco com os principais integralistas, que poderá ter-se proporcionado através do 

igualmente integralista primo Alfredo de Freitas Branco, Visconde do Porto da Cruz, 

residente na ilha da Madeira e director da revista O Realista, que também se correspondia 

com António Sardinha. Alfredo de Freitas Branco chega a referir numa carta que iria 

escrever ao “Luiz” pedindo-lhe que o representasse num jantar, no entanto não nos foi 

possível confirmar se se referia a Luís de Freitas Branco. A ligação de Luís de Freitas 

Branco ao Integralismo Lusitano surge-nos mais evidente pela participação do compositor 

nas conferências da Liga Naval Portuguesa em 1915, ano em que obras sobre poemas de 

António Sardinha, O Motivo da Planície, Minuete e Soneto dos Repuxos, foram compostas, 

sendo ambos os autores exemplos da “preocupação nacional, que se exprimia no amor às 

nossas tradições e aos costumes regionais, na devoção pela província, o concelho ou a terra 

natal, na ternura pelas coisas simples da terra e do povo” (Ascensão, 1943:23). 

A correspondência entre Freitas Branco e os fundadores do Integralismo, 

nomeadamente com Raposo, revela a dedicação do compositor ao movimento político 

também durante o ano de 1916, tema que é principalmente abordado por Ana Telles 

(2008:184). Em Fevereiro de 1917 estreia, sobre texto de Raposo, Funerais de Viriato, mais 

tarde apenas Viriato que, segundo Bettencourt Mendes, “é talvez o momento mais 

wagneriano de toda a produção de Freitas Branco” (Delgado, Telles & Mendes, 2007:279). 

É também em 1917 que Freitas Branco colabora num dos periódicos oficiais do 

Integralismo, A Monarquia, colaboração que se estende ao longo do ano de 1918. 

Obra que pode também ser associada a este período é Canto do Mar, datado de 1918 

e baseado num poema de Alberto de Monsaraz onde, segundo Nuno Barreiros, “a epopeia 

dos descobrimentos é evocada numa óptica característica do «Integralismo Lusitano», 

movimento de que o escritor foi um dos corifeus e em que o compositor chegou a militar 

durante algum tempo” (Barreiros cit. in Delgado, Telles & Mendes, 2007:293). Outras 

obras relevantes para a compreensão desta fase da carreira do compositor, embora não 

baseadas em textos dos integralistas, são Concerto para violino e orquestra (1916) ou 1ª 

Suite alentejana (1919), que serão analisadas mais adiante. 
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II.2.1. A conferência na Liga Naval Portuguesa 
 

 No dia 5 de Maio de 1915 Luís de Freitas Branco profere uma conferência com o 

título “Música e Instrumentos”, no âmbito do ciclo de conferências promovido pelos 

doutrinários do Integralismo Lusitano na Liga Naval Portuguesa e reunido na publicação A 

Questão Ibérica, de 1916. Inserindo-se no tema geral das conferências, Freitas Branco 

dedica a sua palestra à história da música portuguesa e aos seus instrumentos, preocupação 

que tende a explorar inclusivamente na sua actividade na imprensa periódica da época e 

noutras publicações, com a intenção de, através da música e da sua história, estabelecer uma 

diferenciação entre Portugal e Espanha, acabando por tentar elevar a música portuguesa a 

um patamar de superioridade relativamente à história da música espanhola.  

 Descrevendo a história da música portuguesa de forma bastante superficial, Luís de 

Freitas Branco dedica-se apenas à música em Portugal até ao século XVIII, começando por 

referir que não pretende desenvolver o tema controverso das origens da música, iniciando a 

sua palestra com referências ao cristianismo, cuja influência, segundo o autor, “foi imensa” 

(Branco, 1916:123). É relativamente à polifonia que Freitas Branco começa a tentar 

demonstrar, de certo modo, a superioridade histórica da música ibérica e principalmente 

portuguesa, referindo que “a raiz da polifonia moderna era conhecida entre nós muito antes 

de o ser em países setentrionais hoje pioneiros da civilização” (ibid.). 

 A maior parte da sua conferência é dedicada a breves descrições da música nas 

cortes de alguns dos reis portugueses, começando por referir o caso de D. Afonso III, 

terminando na descrição da corte de D. João V, recorrendo, por vezes, a outros autores para 

fundamentar as ideias que defende. Especial relevância é dada ao caso de D. João IV, facto 

que podemos relacionar com o interesse do compositor em relação ao monarca, ao qual 

dedica a obra D. João IV: Músico, publicada já postumamente2. Nesta conferência, o autor 

salienta a grande cultura musical do rei, referindo que não se tratava apenas de um amador e 

utilizando argumentos de outros autores para o salientar: 

 
Creio ser costume entre nós apontar este monarca como um amador mais ou menos hábil, 
mas como amador; esta opinião é errónea. Tanto Riemann no seu Dicionário, como 
Naumann na História da Música, fazem-lhe as mais honrosas referências, que não são 
lisonjas vãs, nem mesmo estes escritores teriam nisso interesse algum; esses elogios são 
apenas o resultado da análise técnica feita à obra do fundador da dinastia de Bragança. 
Riemann diz que el-rei D. João IV era em música, grundlich gebildet, profundamente 
instruído (ibid.:138). 

                                                
2 Luís de Freitas Branco, 1956, D. João IV: Músico, Fundação da Casa de Bragança.  
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 Relativamente a D. João V, Luís de Freitas Branco considera o seu reinado o início 

da influência da ópera italiana, que o autor considera que “pesou sobre nós até hoje” 

(ibid.:140), passando, de seguida, por uma pequena secção que dedica à ópera italiana em 

Portugal e às instituições e teatros que a promoveram, como o Teatro da Rua dos Condes, o 

Teatro do Bairro Alto, o Teatro do Salitre, referindo, por fim, a abertura do Teatro de S. 

Carlos em 1793, no entanto sem referir o repertório que era executado na época, com 

excepção de La Pazienza di Socrate de Francisco António de Almeida, “a primeira ópera de 

que há notícia em Portugal” (ibid.). 

 A parte final da sua conferência será dedicada à música de carácter mais popular 

referindo, em primeiro lugar, através de uma citação de Michel’Angelo Lambertini, o que 

considera a diferença principal entre a música espanhola e a música portuguesa: 

 
L’Espagne notre voisine ne chante pas comme nous. Elle chante gaiement, avec 

vivacité ou bien avec l’accent des chansons arabes. 
Le portugais est généralement douloureux et mélancolique. De caractere 

essentiellement affectif et amoureux il pleure la mort de ses parents et l’abandon de sa 
maitresse; il a des regrets (saudades) pour le passé, des plaintes pour le présent (Lambertini 
cit. in Branco, 1916:141). 
 
 Com recurso a uma divisão feita por António Arroio das quatro regiões principais 

do país, Freitas Branco descreve brevemente a música popular, a que chama folclore, de 

cada uma das zonas geográficas: a zona acima do Tejo caracteriza-se, segundo o autor, por 

uma “canção variadíssima, danças vivas, alegres e rudes, ritmo simples e persistente” 

(Branco, 1916:141); a zona da Estremadura por uma “canção suavemente ondulada como o 

solo. Leve e doce de expressão” (ibid.:142); o Alentejo como característico pela sua 

“canção lenta, profunda, terminando sobre a mediante” (ibid.); e o Algarve pela “canção 

viva, alegre” (ibid.). De todos estes tipos de canção que Freitas Branco caracteriza, apenas 

inclui um excerto de uma canção alentejana, cuja harmonização e compassos variáveis 

compara com os “mais originais cantos russos” (ibid.). Ainda em relação à música popular, 

Freitas Branco manifesta-se contra a ideia de que o fado pode constituir uma música 

nacional, uma vez que um “integralista não poderá portanto conceder foros de nacional a 

uma canção popularizada nestes últimos 50 anos, visto ela ter nascido e se ter desenvolvido 

exactamente quando nós nos desnacionalizávamos” (ibid.). 

 Através da conferência de Luís de Freitas Branco podemos compreender que as 

suas ideologias se aproximavam, na época, dos ideais dos principais doutrinários do 

Integralismo Lusitano. A visão do cristianismo e do catolicismo enquanto características 
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intrinsecamente latinas e mais concretamente portuguesas; o interesse pela história da 

música em Portugal apenas até ao século XVIII, mostrando deste modo uma evidente 

rejeição do século XIX como palco de ópera italiana e até de “desnacionalização”, como o 

refere nas breves considerações que dedica ao fado; o desenvolvimento da música nas 

cortes de alguns monarcas e especificamente de D. João IV; o tratamento da música 

popular, que evidencia o regionalismo e tradicionalismo que faziam parte dos ideais 

integralistas; todas estas dimensões contribuíram para uma conferência que pretendeu, 

acima de tudo, demonstrar a grandeza da música em Portugal para, de modo por vezes 

directo, por vezes indirecto, afirmar a independência e superioridade em relação à música 

espanhola.  

Em jeito de resumo, Freitas Branco conclui, apresentando os três pontos 

fundamentais do seu discurso, ou seja, a história, a individualidade de Portugal face a 

Espanha, e a relevância da música popular, ou folclórica, portuguesa (vertente que o 

compositor explorou pouco na sua obra, além das suites alentejanas e da música para 

cinema): 

 
E, para terminar, lançando um golpe de vista retrospectivo sobre os factos 

históricos e as razões étnicas aqui apresentadas, vemos: 
1º Que tivemos épocas de grande esplendor musical e por vezes aqui se iniciaram 

factos importantes para a história da música. 
2º Que temos uma individualidade musical absolutamente distinta e independente. 
3º Que no nosso folclore existe um filão riquíssimo (ibid.). 

 

II.2.2. A colaboração na imprensa periódica dos anos 1910 
 

A participação de Luís de Freitas Branco na revista Atlântida: mensário artístico, 

literário e social para Portugal e Brazil deve ser tomada em consideração nesta secção. 

Apesar de não se tratar de um periódico exclusivamente relacionado com o Integralismo 

Lusitano ou com o monarquismo num sentido mais lato, Atlântida foi a revista que 

possibilitou a publicação de uma colaboração evidente entre Luís de Freitas Branco e um 

dos mais relevantes pensadores e escritores do Integralismo, Hipólito Raposo. Luís de 

Freitas Branco foi colaborador de Atlântida juntamente com alguns dos integralistas, 

nomeadamente Hipólito Raposo, coincidindo os anos de publicação deste periódico com os 

momentos em que o compositor mais evidentemente se relacionou com o movimento 

monárquico português. Apesar da publicação de textos de representantes do Integralismo 

nesta revista, a mesma não poderá ser encarada como monárquica, mas sim como uma 
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revista que se foca em temas artísticos ou literários, contando com a contribuição, para esse 

efeito, de muitos dos pensadores e intelectuais da época como, por exemplo, Teófilo Braga. 

Esta colaboração demonstra que muitos dos ideais nacionalistas eram defendidos tanto por 

personalidades de ideologias republicanas como por apoiantes da facção monárquica da 

sociedade portuguesa da época, o que é referido por Paulo Ferreira de Castro, numa 

passagem em que cita Teófilo Braga e os ideais republicanos: 

 
Mas quão republicanas são as posições «republicanas» neste domínio? Na medida 

em que os ideais republicanos de «regeneração», «revivescência» e «reaportuguesamento» 
da nação eram partilhados por amplos sectores das elites portuguesas desde a fase final da 
monarquia […] torna-se difícil, senão impossível, uma clara demarcação de territórios 
ideológicos no solo particularmente movediço no nacionalismo da viragem do século 
(Castro, 2014:220). 

 
Publicada pela primeira vez em 1915, a revista Atlântida conta com a primeira 

colaboração de Luís de Freitas Branco a 15 de Fevereiro de 1917, número 16 da publicação, 

no entanto com uma participação diferente daquela que terá mais tarde na mesma revista, na 

qual surgirá, depois da primeira publicação, como crítico. Neste primeiro caso, Freitas 

Branco surge como coautor de Funerais de Viriato, juntamente com o integralista Hipólito 

Raposo, autor do texto que Freitas Branco utilizará como inspiração para o seu poema 

sinfónico com o mesmo nome. Desse modo, após as páginas que transcrevem o conto de 

Hipólito Raposo, surge a indicação “Sobre este conto de Hipólito Raposo foi composta a 

sinfonia de Freitas Branco, Os Funerais de Viriato, tocada pela primeira vez no festival 

Luso-Espanhol da Orquestra Blanch”, seguindo-se, na página final da publicação, o excerto 

da partitura composta por Luís de Freitas Branco que corresponde ao “Tema de Viriato”. 

A crítica e crónica musicais eram, nos primeiros números de Atlântida, 

responsabilidade de Humberto de Avelar, surgindo o nome de Luís de Freitas Branco como 

crítico responsável pela rubrica “O mês musical” apenas nos números 44 e 45, publicados 

em 1919. Nesta primeira crítica, Freitas Branco descreve o concerto de abertura da época 

sinfónica, com obras de Viana da Mota, comparando o compositor português a Richard 

Wagner, considerando-o “um dos mais entusiásticos propagandistas da religião de 

Bayreuth, numa época em que na própria Alemanha, essa propaganda não encontrava senão 

dificuldades e oposições” (Branco, 1919:157). Descreve o programa restante, bem como o 

segundo e o terceiro concertos da temporada, revelando de igual modo o programa dos 

concertos Blanch, ainda por realizar no momento da escrita da crítica. O nome de Freitas 

Branco enquanto crítico surge ainda no número 48 do periódico, publicado já no último ano 

de tiragem do mesmo, 1920, num artigo com o mesmo título do anterior, no qual reflecte 
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sobre a abertura do Teatro de S. Carlos com Thaïs de Massenet, salientando o papel da 

Sociedade do Teatro, cuja actividade fundamental contribuiu para a difusão de repertório 

que o crítico considera de elevado nível cultural e musical. 

 Já bastante relacionado com o movimento Integralismo Lusitano e mais relevante, 

no presente contexto, para a nossa observação da produção de Luís de Freitas Branco dos 

anos 1910 será o periódico A Monarquia: diário integralista da tarde, fundado no início de 

1917, e publicado até ao número de 1925 dedicado a António Sardinha por ocasião da sua 

morte, depois de uma tiragem irregular a partir do ano de 1922. Inicialmente com Alberto 

de Monsaraz na direcção, referido como “Conde de Monsaraz”, e João do Amaral na 

redacção, o periódico surge já após os primeiros números das revistas igualmente 

integralistas Alma portuguesa, de 1914, e Nação Portuguesa, que será publicada até 1938.  

 Luís de Freitas Branco foi um dos colaboradores do jornal diário do Integralismo 

Lusitano, começando a colaborar logo no primeiro ano do mesmo, em 1917, sendo a sua 

primeira crítica publicada a 14 de Julho, com o título “Exercícios graduados de solfejo” e 

dedicada ao lançamento do livro de solfejo da autoria de Tomás Borba (Branco, 1917a). A 

partir do final de 1917 e ao longo do ano de 1918, Freitas Branco será um colaborador 

regular do periódico, dedicando-se em Dezembro de 1917 e Janeiro de 1918 aos 

espectáculos da companhia dos Ballets Russes em Lisboa, descritos pelo autor como 

manifestações de arte ultramoderna. 

Além das críticas a espectáculos e a concertos, de carácter mais imparcial e 

informativo, onde Freitas Branco não deixa de incluir algumas considerações pessoais, o 

crítico dedica-se também a uma escrita em que é visível a sua ligação aos ideais 

integralistas, como será o caso da crítica a um concerto no Politeama, publicada a 28 de 

Janeiro de 1918, onde Freitas Branco refere “a inferioridade da Alemanha contemporânea, 

tanto sob o ponto de vista da produção musical como da crítica” (Branco, 1918c:2), 

comparando a música e a crítica alemãs suas contemporâneas ao caso de França, sobre a 

qual refere os exemplos de Ravel, Schmitt, Séverac e Magnard. Sobre os mesmos, Freitas 

Branco refere “a faísca do génio, do verdadeiro, daquele que se não contenta com os velhos 

moldes, e a técnica perfeita, o gosto e a sensibilidade das proporções, qualidade latina a que 

o pesado dólico-loiro Strauss ficará sempre estranho” (ibid.), nitidamente de acordo com 

um ideal de latinidade por oposição ao germanismo, desprezado pelos integralistas. A 

preocupação com a distinção da “raça latina” manter-se-á ao longo da sua colaboração no 

periódico, nomeadamente na crítica de 3 de Fevereiro de 1918, em que Freitas Branco 

elogia em primeiro lugar a obra de Ravel como símbolo de latinidade, compositor já 
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referido desse modo na crónica anterior. Segundo Freitas Branco, Ravel é autor de “uma 

obra de fina sensibilidade da raça latina, do seu gosto requintado, do seu sangue ardente, da 

sua vivíssima imaginação” (Branco, 1918d:2), acrescentando que a música alemã se 

caracteriza por “pastelões indigestos que os Kapellmeister de além-Reno infatigáveis 

continuam a burguesmente fabricar” (ibid.).  

A caracterização da “raça germânica” como inferior à “raça latina” levará Luís de 

Freitas Branco a considerar Wagner como compositor de obras com traços de latinismo, o 

que de algum modo pode constituir uma justificação do próprio Freitas Branco em relação à 

sua admiração por Wagner, num meio altamente nacionalista e latinista em que os autores e 

compositores germânicos eram rejeitados. Essa ideia será visível na sua crítica “Concerto 

Blanch”, publicada a 18 de Fevereiro de 1918, e que parece próxima de algumas fontes 

francesas referidas no primeiro capítulo da dissertação, pela consideração que tece acerca da 

obra de Brahms: 

 
Ouvindo o festival wagneriano de ontem, reparávamos no atmosfera geral de 

latinismo que envolve a produção do homem que tanto falou na obra d’arte «alemã» e como 
essa produção é diferente do trabalho neoclássico tipo Brahms, quanto a nós o verdadeiro 
representante do espírito alemão (Branco, 1918e:2). 
 
 No que diz respeito à sua admiração por compositores franceses, poderá constatar-

se neste periódico uma opinião mais clara no que concerne a Vincent d’Indy, compositor 

que podemos considerar ideológica e até socialmente próximo de Luís de Freitas Branco. 

Também em busca de um ideal de latinidade clássica na sua música e tal como foi referido 

anteriormente, d’Indy considerava, tal como Freitas Branco, haver maus e bons 

compositores alemães. Esta semelhança entre ambos os compositores pode justificar o 

aparente paradoxo existente na medida em que Freitas Branco parece muitas vezes insurgir-

se contra o germanismo, reconhecendo, no entanto, o papel de Wagner enquanto um dos 

compositores mais fundamentais da história da música ocidental. Relativamente a Vincent 

d’Indy, Luís de Freitas Branco critica uma apresentação da sua 1ª Sinfonia pela orquestra de 

Pedro Blanch, a 2 de Abril de 1918: 

 
Bastar-nos-ia dizer que a 1ª sinfonia de Vincent d'Indy é mais que a melhor obra de este 
mestre, é uma das grandes obras de toda a história da música sinfónica e nela há mais que 
construção lógica e perfeição exterior, há emoção, há vida interior, há sol e força, e que por 
virtude certamente dessa emoção ela ergue a sua luminosa cúpula bem acima não só da 
segunda e do “Istar” como do próprio “Ferwaal” e mesmo do “Etranger” (Branco, 1918f:2). 

 
 A colaboração de Freitas Branco no periódico manter-se-á, pelo menos, ao longo de 

todo o ano de 1918, com uma participação relativamente regular do crítico. Uma vez que, 
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durante a minha investigação, o periódico se encontrava, na Biblioteca Nacional de 

Portugal, num estado de conservação que não permitia a consulta do mesmo na totalidade, 

não nos foi possível averiguar a colaboração de Luís de Freitas Branco ao longo do ano de 

1919 (ano em que o jornal é apenas publicado a partir de Agosto, devido à restauração 

republicana que sucede no início do ano, após o assassinato de Sidónio Pais a 14 de 

Dezembro de 1918). No entanto, podemos confirmar que a partir de 1920 e até ao final da 

publicação do diário, a assinatura de Freitas Branco não voltará a surgir, verificando-se, no 

que diz respeito à música, o nome de Ivo Cruz como responsável pelas crónicas musicais. 

A Monarquia: diário integralista da tarde não será o único periódico monárquico do 

qual Luís de Freitas Branco será colaborador, embora constitua o único jornal 

particularmente integralista com que o crítico esteve relacionado. A restante produção de 

Freitas Branco para periódicos monárquicos pode ser visível nas suas crónicas para Acção 

Realista: diário da tarde, que será abordado numa secção posterior desta dissertação. 

 

II.2.3. A produção musical da “fase integralista” 
 

Designamos como “fase integralista” da produção musical de Luís de Freitas Branco 

aquela que corresponde, grosso modo, aos anos em que o mesmo se dedicou à composição 

de obras sobre textos dos principais integralistas, António Sardinha, Hipólito Raposo e 

Alberto de Monsaraz, juntamente com a participação do compositor nas conferências da 

Liga Naval Portuguesa reunidas em A Questão Ibérica, em 1915, e com a sua colaboração 

no periódico do movimento, A Monarquia: diário integralista da tarde, entre 1917 e 1918.  

Contudo, talvez a primeira aproximação de Luís de Freitas Branco a autores 

integralistas se verifique a partir da composição de Tentações de S. Frei Gil, cantata de que 

hoje restam apenas os “Fragmentos sinfónicos”, baseada no texto homónimo de António 

Correia de Oliveira que, inserido no movimento literário saudosista, esteve próximo das 

redes de sociabilidade integralistas. Apesar da obra de Luís de Freitas Branco se encontrar, 

em termos estéticos e musicais, ainda longe daquilo que há-de desenvolver mais tarde e que 

será mais facilmente relacionado com os ideais integralistas, esta é, tal como será Viriato e 

outras obras relacionadas com o movimento político, uma tentativa de transpor para uma 

partitura uma obra literária ou os ambientes sugeridos pela mesma, neste caso concreto 

aqueles que o autor pretende retratar nas introduções quer à “Génese”, tratada por Freitas 

Branco como “Prelúdio”, quer às tentações, três no caso da obra literária, e duas no caso da 
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obra musical, “Tentação da Morte” e “Tentação da Vida”. Assim, o compositor parece fazer 

corresponder a ideia de um “Profundo entardecer de setembro” em que “as sombras 

despontam dos recantos misteriosos do Vale, da ondulação dos arvoredos, das bocas 

resfolegantes das cavernas” (Oliveira, 1907:19), um início que nos sugere um ambiente 

sombrio e lento conseguido pela intervenção das cordas da orquestra, com uma pedal que 

afirma a tonalidade de mi menor, salientando-se, mais tarde, no oboé, um tema que 

podemos associar ao questionamento do Santo. A ideia de sombra parece ser retomada no 

segundo fragmento sinfónico, o qual através da exclusiva intervenção das cordas, sem 

momentos protagonizados por outros instrumentos da orquestra, retrata o “mais escuro da 

Noite” e o “mais escuro do Vale” (ibid.:93), ambiente que se altera no terceiro fragmento, 

prelúdio à “Tentação da Vida”, em que entre entradas do tema alterado do “Prelúdio”, 

intervenções afirmativas dos metais, e crescendos orquestrais, a manhã se aproxima e as 

trevas parecem dissipar-se. Esta transposição de ambientes retratados na obra literária não 

parece exclusiva da ligação de Luís de Freitas Branco ao Integralismo Lusitano, 

constituindo esta obra talvez uma primeira aproximação ao Integralismo literário pela 

própria ligação do autor de Tentações de S. Frei Gil ao movimento monárquico.  

Aquela que podemos considerar, com mais veemência, a primeira obra de Freitas 

Branco desta fase data de 1915, com estreia em 1917, e foi composta sobre texto de 

António Sardinha. O Motivo da Planície foi a primeira de três melodias para canto e piano 

de Freitas Branco sobre sonetos deste autor, juntamente com Minuete e Soneto dos 

Repuxos, também datadas do ano de 1915. Estas obras parecem ainda próximas das 

referências francesas a que Luís de Freitas Branco recorria frequentemente na década de 

1900 e primeira metade da década de 1910, podendo remeter-nos já para um integralismo 

musical pelas próprias temáticas dos poemas utilizados, referentes a vivências aristocráticas. 

Contudo, Viriato, obra de 1916 baseada no conto Funerais de Viriato de Hipólito Raposo, 

poderá ser mais fácil e fortemente associada ao Integralismo, sendo o poema sinfónico 

considerado na presente dissertação das obras mais relevantes para a definição desta fase 

composicional de Freitas Branco, pelo esquema formal que o compositor aproxima da fonte 

literária integralista. Uma outra obra francamente relacionada com o Integralismo Lusitano, 

baseando-se num texto da autoria de Alberto de Monsaraz, é Canto do Mar, para voz e 

orquestra, composto e estreado em 1918, e relacionado com a crença no renascimento e nos 

descobrimentos portugueses como época áurea da nação portuguesa. Mais fortemente 

associado ao Integralismo Lusitano pela utilização do texto de Alberto de Monsaraz, Canto 

do Mar é uma obra para soprano ou tenor e orquestra, que autores como Nuno Barreiros 
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colocam numa “orientação próxima da última fase do compositor, pela linguagem […] no 

seu diatonismo com laivos modalizantes e subtilmente dinamizado pela via cromática” 

(Barreiros cit. in Delgado, Telles & Mendes, 2007:293). O seu texto, retrato evidente de 

uma das preocupações centrais do Integralismo, com alusões a vocabulário fortemente 

associado à expansão portuguesa, relacionado com o mar e as ondas, parece vagamente 

espelhado na música, através de arpejos ondulantes que após uma introdução homorrítmica 

reforçam a própria forma da obra, ou seja, parecendo voltar, no seu final, ao início, 

demonstrando ela própria a crescente e decrescente agitação do oceano. 

Apesar da forte ligação destas obras ao universo integralista, uma vez que se 

baseiam em textos dos principais doutrinários do movimento monárquico, consideramos 

que estas não são as únicas obras da década de 1910 a manifestar uma relação evidente com 

o Integralismo. Por esse motivo, das obras baseadas em textos dos integralistas, apenas 

Viriato será tratada de forma mais aprofundada, não deixando de ser consideradas 

relevantes obras como O Motivo da planície, que parece demonstrar a ligação do 

compositor aos valores regionalistas e tradicionalistas do Integralismo Lusitano (fortemente 

relacionado com a região alentejana, quer pela proveniência de alguns dos seus fundadores, 

quer pela posse, por parte de alguns dos mesmos, de propriedades no Alentejo), e Canto do 

Mar. Após uma análise detalhada de Viriato, aqui considerada uma obra de exaltação de um 

herói defensor das raízes da nacionalidade portuguesa, o objectivo desta secção será 

também abordar obras concertantes, como o Concerto para violino e orquestra, de 1916, 

linha a que podemos acrescentar a Balada para piano e orquestra, composta no ano 

seguinte. Será abordado de forma mais detalhada o Concerto, embora possamos afirmar que 

a Balada se insere, de igual modo, num ideal de aproximação à forma-sonata típica do 

classicismo e, por conseguinte, do neoclassicismo, e se encontra próxima dos ideais do 

Integralismo Lusitano. Enquanto o Concerto, em três andamentos, se aproxima de uma 

determinada ideia de tradição através da apropriação do modelo de concerto de solista 

clássico, a Balada, também de forma vagamente sonatística, acrescentando uma cadenza do 

solista antes de uma última recapitulação, e lembrando, por vezes, sonoridades românticas 

imediatamente relacionadas com Liszt ou Rachmaninov, aproxima-se, também através da 

sua forma, de um outro ideal de tradição, relacionado com a apropriação de melodias de 

cariz popular, uma vez que, de acordo com Nuno Barreiros, o tema principal da obra se 

baseia num “velho motivo popular português em estilo modal” (Barreiros cit. in Delgado, 

Telles & Mendes, 2007:289). Apesar de não nos ser possível, no âmbito da presente 

investigação, comprovar a existência desse aproveitamento de repertório popular, podemos 
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afirmar que, se de facto esse material existe na Balada para piano e orquestra, a obra 

apresenta então já uma preocupação de matriz vagamente folclórica que explora fortemente 

nas suites alentejanas, demonstrando, numa obra menos evidentemente relacionada com 

uma ideia de “cor local” como a Balada, ideais de regionalismo e tradicionalismo 

explorados na literatura do Integralismo Lusitano. Essa dimensão será evidenciada na 1ª 

Suite alentejana, última obra analisada neste capítulo. 

 

II.2.3.1 Viriato, poema sinfónico (1916) 
 

Escrito por Hipólito Raposo, Funerais de Viriato, baseando-se na história de uma 

figura largamente apreciada e referida pelos integralistas, é um conto que relata o momento 

em que Viriato é encontrado morto pelos seus soldados, bem como o luto e as cerimónias 

fúnebres que se seguem a esta constatação, juntamente com uma dimensão de exaltação do 

herói militar. Inspirando-se neste conto, Luís de Freitas Branco compõe, no ano de 1916, 

um poema sinfónico, género musical que cultivava desde a década anterior, nomeadamente 

através de Depois de uma leitura de Antero de Quental (ou apenas Antero de Quental), 

datado de 1907-8, Depois de uma leitura de Júlio Diniz, de 1908, e de Depois de uma 

leitura de Guerra Junqueiro, de 1909. Também posterior à composição de Paraísos 

Artificiais, de 1909-10, e de Vathek, de 1913-14, Viriato, inicialmente com o mesmo título 

que o conto de Hipólito Raposo, é o sexto poema sinfónico de Freitas Branco, e o quarto em 

que se dedica a escritores nacionais. Segundo Nuno Bettencourt Mendes “este poema 

sinfónico afasta-se radicalmente […] dos poemas sinfónicos anteriores” (2007:378), sendo 

as características gerais de Viriato enumeradas, contudo sem serem comparadas com 

estéticas desenvolvidas por Freitas Branco anteriormente. 

Esta obra programática é estreada no dia 11 de Fevereiro de 1917 pela orquestra de 

Pedro Blanch, no Teatro Politeama, por ocasião de um “Festival Luso-Espanhol”, como 

aliás é referido no número 16 da revista Atlântida: mensário artístico literário e social para 

Portugal e Brazil, publicado quatro dias mais tarde, no dia 15 de Fevereiro de 1917, número 

que inclui a publicação de Funerais de Viriato de Hipólito Raposo, juntamente com um 

excerto da partitura do poema sinfónico da autoria de Luís de Freitas Branco. Podemos 

afirmar que o excerto publicado na revista Atlântida consiste no trecho correspondente a 

parte do tema de Viriato, apresentado nas trompas, e que surge várias vezes ao longo de 

todo o poema sinfónico, tanto de forma mais evidente e completa, como de forma mais 
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fragmentada. Baseando-nos nesta indicação do próprio Luís de Freitas Branco, bem como 

na existência de um documento no espólio de Maria Helena de Freitas e Nuno Barreiros na 

Biblioteca Nacional3, manuscrito autógrafo de Luís de Freitas Branco com o título “Viriato 

– texto do poema sinfónico”, que consiste na escolha, pelo compositor, dos excertos do 

conto de Hipólito Raposo que pretendeu transpor para o seu poema sinfónico, foi-nos 

possível uma análise desta obra, tomando como tema fundamental o “tema de Viriato” e 

tentando fazer corresponder as secções da obra aos excertos textuais seleccionados por 

Freitas Branco.  

Aos doze excertos do texto de Hipólito Raposo conseguimos fazer corresponder oito 

secções da obra musical de Freitas Branco, associando por vezes um excerto musical a dois 

excertos textuais. O início de Viriato confirma-nos, até certo ponto, a consideração de Nuno 

Bettencourt Mendes acerca deste poema sinfónico como “talvez o momento mais 

wagneriano de toda a produção de Freitas Branco”, com referências, segundo o autor 

“reforçadas pelo tamanho e pela omnipresença de um gigantesco naipe de metais” 

(Delgado, Telles & Mendes, 2007:279). De facto, escrito para flautim, três flautas, três 

oboés, três clarinetes, três fagotes (um contrafagote), oito trompas, quatro trompetes, quatro 

trombones, tuba, tuba contrabaixo, tímpanos, bombo, pratos, triângulo, caixa, glockenspiel, 

harpa e cordas, Viriato acaba por se assemelhar, na sua orquestração, à linguagem 

wagneriana. Contudo, tal constatação será possível não apenas pela escolha do 

instrumentário por parte do compositor, uma vez que existe uma aproximação óbvia dos 

primeiros compassos deste poema sinfónico ao Ouro do Reno de Richard Wagner, pela 

presença de uma pedal de tónica nas cordas graves da orquestra, enquanto os metais 

apresentam motivos de quintas ascendentes. Também são audíveis as semelhanças com a 

“Marcha Fúnebre” de Siegfried, algo que é, aliás, salientado por Mário Vieira de Carvalho: 

“Luiz de Freitas Branco, aderente ao Integralismo por esta altura, celebra-o [Viriato] numa 

música fúnebre (1917), sobre a qual paira o espírito da Marcha Fúnebre de Siegfried” 

(Carvalho, 1993:178). As referências a Wagner já surgiam anteriormente na obra de Freitas 

Branco, como será o caso de Depois de uma leitura de Antero de Quental, próximo da 

linguagem de Tristão e Isolda, percepção que parece ter surgido logo por altura da estreia 

da obra, em Abril de 1915: “Talvez, nuns certos efeitos, recorde a maneira de Wagner no 

                                                
3 Os documentos do espólio MHF/NB ainda não têm cotas atribuídas, tendo sido apenas realizado, por 
mim mesma, o inventário de todos os documentos presentes no espólio (cf. Anexo 13). 



	 	 	 64 

	

que entre músicos se chama as marés montantes do Tristão e Isolda […]” (? cit. in Delgado, 

Telles & Mendes, 2007:154). 

Considerando que uma primeira grande secção de Viriato constitui a introdução do 

poema sinfónico e que a mesma se estende até ao compasso 86, podemos assumir que esta 

corresponde a duas secções do texto do conto, que relatam o nascer do dia e o acordar dos 

soldados. Podemos, no entanto, fazer corresponder uma subsecção, do primeiro compasso 

ao compasso 52, ao primeiro trecho do texto, e outra, do compasso 53 ao 86, ao segundo 

trecho: 

 
(1) Quando os esculcas, à luz da aurora, começaram a mandar, de campo para 

campo, o grito de alerta em toda a redondeza, os soldados, enfiando no pescoço as correias 
dos escudos, cingiram fortemente os cabelos para tornear as lanças, ao tempo que na distante 
planície voavam rumores pela penumbra o céu onde o desafio das trombetas romanas 
afrontava os próprios deuses. 

(2) À volta do boi de longe erguido na haste, as primeiras linhas ensaiam hinos 
saltando e volteando os escuros, no rito de começar a peleja e as cabeças dos soldados 
cativos que dos últimos sacrifícios caíram no chão, alevantam-se no ferro das lanças, como 
troféus sangrentos, à beira da coorte (Branco, s.d.)4. 
 
A armação de clave do início do poema sinfónico sugere a tonalidade de ré maior, o 

que nos levaria a afirmar que os violoncelos e os contrabaixos sustentam uma pedal de 

tónica, ao longo de cinquenta e dois compassos. No entanto, as trompas demonstram que a 

tonalidade é, de facto, si bemol maior, mostrando-nos intervalos de quintas ascendentes que 

revelam um acorde de tónica em si bemol maior, sem terceira, constituindo, a partir do 

compasso 11, acordes de sétima a partir do sexto grau de si bemol. Estamos, então, perante 

uma pedal na mediante de si bemol, ré. No súbito piano do compasso 19 já nos 

encontramos na tonalidade que a armação de clave nos sugere, quando as trompas nos 

apresentam, também com as quintas ascendentes que consideramos o motivo militar do 

tema de Viriato, um acorde de primeiro grau em ré maior, à semelhança do que ocorrera em 

si bemol, sem terceira, sendo que a partir do compasso 29 o acorde de primeiro grau de ré 

nos é apresentado com sétima maior. No compasso 37 voltamos a estar em si bemol, 

momento em que os tímpanos se juntam aos contrabaixos e aos violoncelos na pedal de ré, 

e no compasso 45 voltamos a ré maior. Podemos considerar que esta secção da introdução 

termina no compasso 52, no acorde de ré maior. No fundo, esta secção caracteriza-se pela 

                                                
4 Os números que se encontram no início de cada excerto foram acrescentados quando o texto foi 
transcrito para a presente dissertação, uma vez que a divisão entre os excertos foi feita por Luís de Freitas 
Branco apenas através de linhas, e sendo os excertos referidos através do seu número, acreditamos que 
esta será a forma mais fácil de os identificar.	
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apresentação de duas tonalidades, ré maior e si bemol, de forma mais ou menos dúbia, com 

ou sem terceira, com recurso a acordes de sétima, sem transição entre ambas as tonalidades, 

utilizando apenas a pedal em ré que vai mudando de função conforme a tonalidade em que 

nos encontramos. Toda esta introdução apresenta-nos os dois ambientes principais e 

contrastantes do poema sinfónico: até ao compasso 52, o ambiente representativo do 

próprio Viriato (cf. Anexo 1, fig. 1) e, a partir do compasso 53 (cf. Anexo 1, fig. 2), o que 

aqui consideramos um lamento, ou um pianto associado ao luto dos soldados, apresentado 

nos violoncelos e contrabaixos, e que se caracteriza essencialmente por sequências de 

descidas cromáticas. Esta secção é caracterizada por alguns momentos em que são de novo 

apresentadas as quintas ascendentes, desta vez no campo tonal de lá, sendo estes momentos 

entrecortados por paragens bruscas em fortíssimo. A partir do compasso 82 dá-se a 

transição para a secção seguinte, numa pedal de lá nas trompas e trombones, enquanto as 

cordas se movimentam por tercinas, elemento que continuará pela secção seguinte. 

 Podemos sugerir que a secção seguinte da obra, do compasso 87 ao compasso 119, 

se baseia no terceiro e no quarto excertos do texto de Hipólito Raposo, que podemos fazer 

corresponder às subsecções entre o compasso 87 e o 94, e entre o compasso 95 e o 

compasso 119, respectivamente: 

 
(3) Pela primeira vez Viriato dormia com sol no céu, e sempre ele fora em todos os 

anos de fadiga e trabalhos, o mais fiel exemplo para o dever de vistas as armas na hoste. 
(4) Lentamente o alvoroço ondeia de linha em linha, e os escudos percutidos com 

as lanças, confundem os clamores de tantas vozes inquietas: Sol no céu! Sol no céu! 
(Branco, s.d.) 
 
 No compasso 87 é-nos pela primeira vez apresentado o tema de Viriato, coincidindo 

com a primeira vez que Viriato é referido por Hipólito Raposo. Toda esta secção 

corresponderá à apresentação do tema completo de Viriato, que consideramos dividir-se em 

duas partes, ou seja, num motivo militar de quintas ascendentes, em ré maior, apresentado 

essencialmente pelos metais e desta vez dobradas à quarta ou à quinta, reforçando o motivo 

que anteriormente só tinha surgido como um mero vislumbre, e num motivo homorrítmico 

constituído por sequências ascendentes, que será apresentado até ao compasso 109. A 

primeira parte deste segundo motivo do tema de Viriato encontra-se em ré maior, sendo que 

no compasso 100 ocorre uma modulação à dominante, lá maior. Do compasso 109 ao 

compasso 119 temos uma transição para a próxima secção, que já anuncia o seu carácter. 

 A secção seguinte poderá ser chamada de lamento, ou pianto, caracterizando-se, 

entre outros elementos, por motivos de descidas cromáticas e correspondendo com o 
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momento do conto de Raposo em que os soldados se apercebem de que Viriato está morto 

(cf. Anexo 1, fig. 3): 

 
(5) Afastando as samarras, dois cabos entram na tenda, e à dor súbita de seus gritos, 

todos nas mãos apertam os amuletos do pescoço, sentido a voz fugir-lhes da garganta. 
- Deuses! Ó deuses! Mataram o Herói! 
(6) Turbilhões de lanças estremecem sobre a tenda; como feras que tombam 

feridas, os soldados rojam-se uivando e mordendo a terra maculada. (Branco, s.d.) 
 
De acordo com Raymond Monelle, o pianto parece ser um tópico presente desde há 

séculos na história da música ocidental, sendo uma das suas principais características “(…) 

the falling minor second that signifies weeping, which begins its life in Italian madrigals 

and can still be found today in a piece like Kurtág’s Stele, not to mention popular music and 

Gebrauschsmusik” (Monelle, 2006:19). A primeira parte desta secção caracteriza-se 

precisamente pelos movimentos cromáticos descendentes referidos pelo autor sendo, neste 

caso, o intervalo entre a primeira e a última nota de cada um destes movimentos uma quinta 

perfeita, o que pode levar-nos a uma maior percepção do pianto, relacionada com a inversão 

do intervalo militar de Viriato no momento em que os seus soldados se apercebem da sua 

morte. A primeira descida encontra-se entre lá sustenido e mi bemol, enquanto as cordas 

fazem subidas em trémulos, e as descidas cromáticas dos sopros começam em notas cada 

vez mais graves. Seguem-se, a partir do compasso 136, descidas cromáticas também nos 

metais, juntando-se as madeiras às cordas nos trémulos, que terminam em ré bemol. O Più 

vivo do compasso 143 caracteriza-se por uma subida cromática que nos faz lembrar a 3ª 

variação de Vathek de Freitas Branco, motivo que surge duas vezes, reaparecendo no 

compasso 149 depois de uma interrupção com tercinas nos metais. Na sua primeira 

aparição, o “motivo Vathek” começa em ré1, subindo até fá3, tomando o violoncelo como 

exemplo, sendo que da segunda vez em que surge, depois de uma cadência em lá pelas 

tercinas dos metais, começa em mi1 e termina em sol3. No compasso 158 inicia-se uma 

secção que se caracteriza pelo aproveitamento, por parte de quase todos os instrumentos, de 

um motivo também descendente que inclui em si um intervalo ascendente e descendente de 

quarta. No compasso 186 surgem descidas nos metais muito semelhantes ao que tinha 

surgido no compasso 136 e, depois de uma cadência de mi bemol maior para lá bemol 

maior, nos compassos 201 e 202, há uma pequena transição com motivos descendentes para 

a secção seguinte do poema sinfónico, que se caracteriza, de novo, pela apresentação do 

tema de Viriato, completo, correspondendo com o momento em que os soldados elevam o 

corpo do herói: 
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(7) E logo nos braços dos guerreiros, a cabeça oscilando nos ombros, alevanta-se a 

figura do Herói à luz do Sol que o glorifica de esplendores inquietos, enquanto pragas e 
gemidos vão surdamente marulhando como rio pesado da montanha entre abismos escuros e 
rugidores. 

Fracos como meninos, os veteranos às lanças amparam a sua dor, no instante em 
que os feridos, dobrados nas muletas, cabelos soltos, bebem de raiva as primeiras lágrimas 
dos seus olhos. (Branco, s.d.) 
 
 A partir do compasso 205, nas trompas, será apresentado pela primeira vez o tema 

de Viriato com o ritmo como Luís de Freitas Branco o apresenta no excerto que publica na 

revista Atlântida, ou seja, continua a tratar-se de um motivo de quintas ascendentes, desta 

vez ornamentadas com tercinas, o que parece corresponder, em parte, com o tópico militar, 

de acordo com Monelle (2009). Esta parte do tema de Viriato será apresentada também nos 

trombones a partir do compasso 215. Do compasso 221 em diante será desenvolvida a 

segunda parte do tema de Viriato, constituída por sequências homorrítmicas, ascendentes, 

por grau conjunto, em fortíssimo a partir de 224, e apresentado sobretudo pelos metais (cf. 

Anexo 1, figs. 4 e 5). 

No compasso 230 inicia-se uma nova secção de lamento que, até ao compasso 287, 

quando a secção termina, será pontuada por excertos do tema de Viriato, no momento em 

que o seu corpo passa pelos soldados pela última vez, como é descrito nos trechos oitavo e 

nono do texto de Hipólito Raposo: 

 
(8) O corpo é conduzido numas ondas aos ombros dos sacerdotes e por entre 

soldados e povo, em cortejo de suspiros através de todo o arraial ia aquela ondulação de 
corpos hirsutos, meio nus, as lanças oscilando no ar como a um vento sem rumo. 

(9) Robustos braços levantavam o cadáver para o estrado no mais alto da lenha e aí 
o recobrem de insígnias militares; formando à volta cavaleiros e peões pela última vez lhe 
obedecem, no momento em que o sol em moribundas cintilações vai lavrando o bronze dos 
escudos. (Branco, s.d.) 
 
Toda esta secção se caracteriza pela apresentação de motivos descendentes, 

cromáticos, que serão desenvolvidos pelos vários grupos de instrumentos, como pelas 

madeiras e pelas cordas do compasso 230 ao compasso 244, pelos metais a partir do 

compasso 244 e de novo nas madeiras no 257, por exemplo. Surgirão vislumbres do tema 

de Viriato ao longo desta secção, nomeadamente do tópico militar, o que se poderá verificar 

no compasso 265, nas madeiras e nas cordas, e nos trompetes no compasso 268. A secção 

termina com um affretando nas cordas que nos apresenta, apesar de subidas de quarta entre 

cada frase, descidas cromáticas, estabelecendo assim uma ligação com a secção seguinte, 

que consideramos principalmente transitória, antes do clímax da obra. Esta “ponte”, que 

não identificamos com nenhum dos dois principais ambientes do poema sinfónico, 
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caracteriza-se por subidas primeiramente por parte das cordas e que se estendem aos 

restantes naipes, gerando um aumento de tensão que parece corresponder ao momento do 

texto em que é concedida à “raça lusitana” um último momento de glória antes do 

desaparecimento de Viriato: 

 
(10) De entre nuvens de fumo, vão a subir altas serpes de chama enlaçando troncos 

de florestas onde viviam deuses para adoração dos homens, traves de casas desmoronadas, 
juntando-se naquele larário de morte, para iluminar a raça vencida no último clarão da 
glória. (Branco, s.d.) 
 
 Consideramos que o clímax do poema sinfónico se encontra entre os compassos 338 

e 350 (cf. Anexo 1, fig. 6), momento que se inicia quando as harpas intervêm com glissandi 

que se articulam com os arpejos das cordas, num Andante maestoso pontuado por 

movimentos ascendentes por partes dos outros naipes, que parecem estar em concordância a 

descrição de Raposo de uma chama que se apruma junto de Viriato: “11. Junto da cabeça 

do Herói, a flama apruma-se como um obelisco de oiro onde viesse poisar a rosa do Sol-

Nascente” (ibid.). Este, que constitui o momento de maior densidade orquestral da obra, 

termina conforme os vários instrumentos vão desaparecendo, dando lugar ao aparecimento 

do tema de Viriato, completo, pela última vez, entre os compassos 351 e 400, quando o 

autor do conto descreve um último aparecimento do herói, na forma da sua sombra, 

representando com a utilização de registos cada vez mais agudos na finalização da obra, a 

ascensão do herói em direcção aos céus e à eternidade na memória nacional (cf. Anexo 1, 

fig. 7): 

 
(12) Quando o lume acabou de entregar ao céu todas as almas, restava consagrar os 

últimos despojos. Subitamente, por entre os soluços, cruzam-se gritos alarmantes de povo: a 
sombra do Herói é vista flutuando à flor da chama, como um hábito de fogo, a subir até às 
nuvens, para onde os braços ansiosamente prolongam o desejo de partir. 

E sobre o sepulcro aonde as cinzas são recolhidas, corpo a corpo os últimos 
soldados vieram matar-se, dando em sua glória o testemunho do sangue. (Branco, s.d.) 
 
Com base nesta proposta, podemos afirmar que este poema sinfónico obedece a uma 

estrutura que se baseia na alternância entre dois ambientes contrastantes: a apresentação do 

tema de Viriato, que se encontra dividido em duas partes – a primeira caracterizada pela 

persistência de quintas ascendentes ornamentadas com tercinas, e a segunda por sequências 

homorrítmicas que sobem por graus conjuntos –, e a apresentação de um pianto, com 

diversos movimentos de descidas cromáticas. Podemos, então, sugerir a seguinte estrutura 

(cf. Anexo 2): Introdução, que nos apresenta até ao compasso 52 o próprio Viriato e, até ao 

compasso 86, o pianto, demonstrando ao ouvinte os dois ambientes que caracterizarão a 
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obra; “Viriato”, entre os compassos 87 e 119; Pianto, do compasso 120 ao compasso 204; 

de novo uma secção “Viriato”, entre os compassos 205 e 229; uma segunda secção de 

Pianto entre 230 e 287; uma secção a que chamamos “ponte”, entre os compassos 288 e 

337, que se caracteriza pelo aumento de tensão e de massa orquestral que há-de culminar na 

secção seguinte; entre os compassos 338 e 350 consideramos situar-se o clímax da obra 

que, apesar de não apresentar fragmentos do tema de Viriato, corresponde ao momento de 

maior densidade orquestral, tímbrica e dinâmica; o final, ou conclusão, é caracterizado pela 

última apresentação, do tema completo de Viriato, entre os compassos 351 e 400. Esta 

sugestão foi possível através da comparação entre a fonte literária utilizada por Freitas 

Branco (ou da sua escolha de excertos da mesma), e a obra sinfónica que, segundo o que 

nos foi possível verificar, segue o conto de Raposo e os ambientes que o mesmo procura 

explorar, levando o ouvinte consciente da obra literária a associar a obra musical à mesma. 

Tal realidade vai ao encontro da natureza do género poema sinfónico, segundo Kofi 

Agawu: “(…) symphonic poems have a twofold task: to make musical sense and to create 

the conditions that allows listeners so disposed to associate some musical features with 

«extramusical» ones” (Agawu, 2009:226). Contudo, esta trata-se apenas de uma proposta 

de análise, sendo possível uma outra estruturação de Viriato consoante o texto. O que 

podemos concluir é que, se Freitas Branco escolheu excertos específicos do conto, 

pretenderia certamente uma aproximação da obra musical à obra literária, construindo assim 

uma obra significativa para vislumbrarmos o que poderia ser o Integralismo Lusitano numa 

vertente musical. Ou seja, tal como na obra literária, o integralismo musical pode passar 

também pelo elogio de uma figura considerada, no caso específico deste grupo que 

procurava na antiguidade mais remota as raízes da portugalidade, o fundador da 

nacionalidade portuguesa. 

 

II.2.3.2 Concerto para violino e orquestra (1916) 
 

O Concerto para violino e orquestra de Freitas Branco foi composto em 1916 e 

estreado parcialmente em 1921. A estreia integral data de 1940 e, segundo a nota de 

programa desse espectáculo, a obra terá sido composta “a pedido do violinista e professor 

Júlio Cardona, a quem a obra é dedicada” (Delgado, Telles & Mendes, 2007:281-82). Este 

concerto é considerado por alguns autores, nomeadamente por Bettencourt Mendes em Luís 

de Freitas Branco (2007) que refere as análises de Bettencourt da Câmara e de João de 
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Fretias Branco, uma obra nitidamente de transição, situando-se na carreira do compositor 

entre os poemas sinfónicos e a sinfonia com forma-sonata clássica. 

No entanto, apesar da existência de forma-sonata no 1º andamento do Concerto, 

toda a obra obedece a uma forma cíclica, com elementos que atravessam todos os três 

andamentos, apresentando, contudo, cada um deles, uma identidade própria através de 

temas que podemos considerar exclusivos a cada andamento. Esta ideia é referida no livro 

sobre a vida e a obra do compositor, na secção fundamentalmente redigida por Nuno 

Bettencourt Mendes que, recorrendo às ideias previamente desenvolvidas por Bettencourt 

da Câmara, descreve os temas que atravessam toda a obra, bem como os temas que são 

específicos de cada um dos andamentos. Contudo, a descrição de Bettencourt da Câmara 

verifica-se um pouco insuficiente pela presença de pequenas confusões em relação aos 

vários temas apresentados no Concerto. 

Consideramos esta uma obra fundamental para a compreensão da alegada fase 

neoclássica de Luís de Freitas Branco, uma vez que talvez constitua a sua primeira obra 

com uma forma-sonata perceptível, conjugada com uma forma cíclica, sendo, por esse 

motivo, considerada pelos autores uma obra de transição entre uma linguagem 

fundamentalmente impressionista, representada pela ênfase que o próprio compositor dava 

ao género do poema sinfónico, e uma tendência neoclássica, que será representada a partir 

dos anos 1920, pela composição de sinfonias relacionadas com a forma-sonata clássica. Ao 

contrário do que sucedia no caso de Viriato que, enquanto obra programática, mantinha 

uma relação óbvia com o Integralismo Lusitano e com os ideais nacionalistas que Freitas 

Branco manifestará ao longo do chamado período neoclássico, principalmente através da 

obra literária que transpõe para música, o Concerto para violino e orquestra será alvo de 

uma análise mais num sentido temático e formal, pela aproximação a um género e a uma 

forma que se podem considerar mais próximos de um neoclassicismo associado ao retomar 

de modelos clássicos e de estrutura evidente como a forma-sonata. 

O 1º andamento, em forma-sonata, tem uma exposição dupla, por se tratar de uma 

forma adaptada à presença de solista e, tal como é habitual no género, a exposição pela 

orquestra será menos desenvolvida ou mais sucinta que a exposição pelo solista. Assim, o 

1º tema, em lá menor, será apresentado pela orquestra a partir do compasso 2, 

primeiramente pelos fagotes, violoncelos e contrabaixos, seguindo-se as madeiras e os 

primeiros violinos no compasso 6 (cf. Anexo 3, figs. 1 e 2). Uma ponte entre os dois temas 

que caracterizam esta exposição é apresentada nos compassos 12 e 13, tendo como 

protagonistas os metais, os oboés e os clarinetes, que se movimentam descendentemente em 



	 	 	 71 

	

tercinas de semínimas. No compasso 14 surge o 2º tema desta exposição que, ao contrário 

do que talvez fosse mais expectável, não se encontra em dó maior (relativa), mas sim na 

dominante da tonalidade principal do concerto, mi maior (cf. Anexo 3, fig. 3). Este 2º tema 

caracteriza-se por um motivo ascendente de colcheias que termina com uma semicolcheia e 

uma colcheia pontuada, bem como pelas entradas fugadas dos vários instrumentos, 

iniciando-se nos fagotes e nos violoncelos, entrando os segundos violinos e os clarinetes no 

compasso 16, e os oboés, flautas e primeiros violinos no compasso 18. Segue-se uma 

pequena codetta entre os compassos 23 e 27, o que estabelece a transição para a exposição 

do solista. Esta inicia-se com uma introdução, acompanhada pelas cordas, e apenas no 

compasso 45 o violino solo irá apresentar o 1º tema, também acompanhado pelas cordas. A 

partir do compasso 56 o solista apresenta de novo o 1º tema, modificado e modulado, desta 

vez já com alguns apontamentos e respostas por parte dos outros instrumentos da orquestra 

como, por exemplo, dos clarinetes e dos fagotes no compasso 57 e das flautas e oboés no 

compasso 59. A partir do compasso 71 o violino solo apresenta-nos uma ponte diferente da 

ponte da exposição pela orquestra, caracterizando-se esta pela transição para o 2º tema 

através de arpejos rápidos do violino. A partir do compasso 78 estamos no 2º tema, que não 

nos surge imediatamente pelo solista, mas é primeiramente anunciado pelas trompas e pelos 

clarinetes, enquanto o violino termina o movimento que desenvolvia anteriormente. No 

compasso 82 o violino apresenta finalmente o 2º tema, acompanhado pelos segundos 

violinos e pelas violas, e a partir do compasso 86 estabelece-se um diálogo entre os vários 

instrumentos da orquestra, que utilizam as várias células do segundo tema. Na anacruse 

para o compasso 95 o violino solo apresenta o 2º tema pela última vez, e desenvolve-o por 

arpejos, construindo uma codetta que irá assim terminar a exposição do Concerto. 

O desenvolvimento inicia-se no compasso 108, o que afirmamos devido à alteração 

de carácter evidente neste momento da obra. Este desenvolvimento não se caracteriza 

principalmente pela elaboração de material já existente, apresentado na exposição (o que 

sucederá principalmente na cadenza do solista), mas pela introdução de material temático 

novo (cf. Anexo 3, fig. 4). No compasso 108, acompanhado pelas madeiras, o violino solo 

apresenta-nos uma melodia que irá terminar no compasso 127, enquanto os clarinetes no 

compasso 113 já anunciam a melodia que será apresentada no violino, um pouco mais à 

frente (compasso 134), e a que chamaremos tema 3, apesar de não se encontrar na 

exposição, mas que terá alguma relevância durante o resto do andamento. A partir do 

compasso 129, há a continuação do que é anunciado no compasso 127 pelos flautins e 

oboés, e o solista desenvolve uma melodia ligeiramente diferente, até ao compasso 133. No 
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Tranquillo seguinte é apresentado o chamado 3º tema, que no compasso 142 surge um 

pouco mais desenvolvido, bem como no compasso 150, com cordas dobradas, como se 

Freitas Branco inserisse entre os compassos 134 e 157 um processo de tema e variações 

que, por si só, se inclui num processo de derivação temática que parece pontuar todo o 

desenvolvimento. No compasso 158 inicia-se a cadenza, momento virtuosístico do violino 

que se irá complexificando ritmicamente, ornamentando principalmente graus conjuntos. A 

partir do compasso 176 é audível uma citação do tema 3, e nos compassos 182, 184 e 186, 

citações do 1º tema. A partir do compasso 210 o desenvolvimento prossegue, sobretudo 

através de um diálogo entre os instrumentos a partir do 3º tema. 

A reexposição começa no compasso 236, em ré menor e não em lá menor, e nos 

compassos 247 e 248 temos uma ponte muito semelhante àquela que nos fora apresentada 

na exposição da orquestra. O tema 2 inicia-se no compasso 249, com as intervenções dos 

fagotes, violas e violoncelos, que precedem a entrada do violino solo. Aqui já nos 

encontramos em lá menor, o que é evidenciado pela pedal de lá que está presente nos 

contrabaixos. Surgirão várias entradas do 2º tema ao longo da reexposição, e entre o 

compasso 263 e o último do andamento, 270, teremos a coda do andamento, que se 

caracteriza pela citação, nos oboés e nos violoncelos, do 3º tema. O andamento termina em 

acordes em fortíssimo por toda a orquestra, em lá maior.  

O 2º andamento do Concerto é o andamento lento e mais cantabile de toda a obra. 

Pode afirmar-se que este andamento tem uma forma bastante coesa sendo, na sua maioria, 

um andamento de um lirismo contínuo, quase exclusivamente dedicado ao protagonismo do 

solista, sem evidentes quebras ou alterações de ambiente. No entanto, conseguimos destacar 

algumas secções fundamentais, e consideramos que a forma deste andamento se pode 

representar pela fórmula ABA’BA’A. O andamento inicia-se em andante, em lá menor, 

com o motivo que o violino solo apresenta na introdução à exposição do solista do primeiro 

andamento, desta vez apenas acompanhado por figuras longas nos clarinetes e nos fagotes 

(cf. Anexo 3, figs. 5 e 6). Servindo também de introdução no caso do 2º andamento, este 

motivo apresentado nos primeiros seis compassos, servirá de motivo gerador para a 

construção da melodia apresentada na parte A. No sétimo compasso, após a barra dupla, 

encontramo-nos em moderato e, com a indicação expressivo, o violino solo irá desenvolver, 

sobre notas longas das cordas no quarto grau (provocando ambiguidade tonal entre lá menor 

e ré) o que aqui chamamos de 1º tema, apesar de não haver uma distinção óbvia em termos 

de características melódicas entre um 1º e um 2º tema. A partir do compasso 15, a melodia é 

apresentada pelos oboés, enquanto o solista elabora o que podemos considerar como 
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contratema, retomando os elementos essenciais do tema, a terceira descendente e a segunda 

ascendentes em colcheias, no compasso 23.  

A secção B inicia-se no compasso 30, quando o solista termina o desenvolvimento 

dos elementos do 1º tema, e quando as harpas surgem com movimentos arpejados que 

sugerem uma alternância entre mim menor e mi maior (cf. Anexo 3, fig. 7). O solista irá 

apresentar o 2º tema a partir do compasso 34, prosseguindo as harpas com os seus 

movimentos ascendentes e descendentes em semicolcheias, também com o 

acompanhamento das cordas friccionadas, em notas longas. A partir do compasso 43, os 

sopros, metais e madeiras, fazem alguns apontamentos maioritariamente em colcheias 

ascendentes. 

A partir do compasso 52 estamos numa secção diferente que, ao contrário do que 

sucede nos momentos anteriores da obra, conta com a participação de praticamente toda a 

orquestra em simultâneo. Este será um dos momentos de maior densidade orquestral do 

andamento, e aqui são apresentadas células do 1º tema, a terceira descendente e a segunda 

ascendente. Esta secção poderá ser considerada um A’, por utilizar segmentos do tema 

apresentado na parte A, no entanto parece-nos uma secção com carácter de ponte por ser 

extremamente modulatória. Entre os compassos 64 e 70 o 1º tema é de novo apresentado, 

em mi bemol maior, nos clarinetes e nos fagotes, como final desta secção e estabelecendo a 

ligação com a secção seguinte, de novo um B, que passa por mi bemol maior, sol menor, sol 

maior, si bemol maior, sol menor e dó menor. Esta parte inicia-se no compasso 71 e é muito 

semelhante à parte B anteriormente apresentada, constituindo na apresentação do tema 2 

pelo violino solo com acompanhamento de arpejos rápidos pelas harpas e de notas longas 

pela orquestra. Entre os compassos 85 e 94 estamos de novo em A’, secção análoga à 

secção A’ anterior, com elementos do tema desenvolvido na parte A.  

No compasso 95, o início do andamento é reexposto, em lá menor, e retomamos a 

parte A com o motivo introdutório no solista um pouco alterado em termos rítmicos, sendo 

o 1º tema apresentado a partir do compasso 99. Ao contrário do que sucede na primeira 

parte A, o tema será agora apresentado pelos oboés, e no compasso 103 pelos clarinetes, 

sendo o solista de novo o protagonista a partir do compasso 107, momento em que os oboés 

e as flautas se encarregam do contratema que no primeiro A foi desenvolvido pelo violino 

solo. O andamento termina no compasso 132, em ré maior, após a apresentação dos 

elementos fundamentais do 1º tema, apresentado pelo solista e pela orquestra num registo 

cada vez mais agudo, sensação de elevação que é potenciada pelo pianíssimo final.  
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O 3º andamento do Concerto encontra-se na homónima da tonalidade principal da 

obra e, como é comum suceder no concerto de solista clássico e romântico, obedece a uma 

forma sonata-rondó, uma vez que recorre a uma secção A (A’, A’’), com carácter de refrão, 

como é aliás descrito por Nuno Bettencourt Mendes (Delgado, Telles Mendes, 2007:284). 

O que pode, eventualmente, afastar este andamento da forma clássica é exactamente o tipo 

de material que é utilizado nas secções intermédias, B e C, onde o compositor recorre a 

temas e motivos apresentados no 1º andamento do Concerto, o que salienta, uma vez mais, 

o carácter cíclico da obra. Após uma pedal inicial em lá nos instrumentos graves e nos 

tímpanos, o primeiro tema da secção A do andamento é primeiramente apresentado pelo 

solista, a partir do compasso 5 (cf. Anexo 3, figs. 8 e 9). O próprio tema incluirá uma 

passagem de carácter modulatório, e permitirá a alteração para ré maior, tonalidade em que 

a orquestra apresentará, a partir do compasso 36, o primeiro tema. Entre os compassos 63 e 

77 teremos a ponte, entre os dois temas da secção A, em que intervém em primeiro lugar 

toda a orquestra, seguindo-se algumas passagens mais melódicas pelas madeiras. A partir 

do compasso 78 será exposto, pelo violino solo, o segundo tema desta secção (que 

podemos, até certo ponto, considerar semelhante em termos de desenho melódico ao 

segundo tema do primeiro andamento), maioritariamente em ré maior, que, a partir do 

compasso 98 será apresentado pelo fagote, enquanto o solista retoma motivos do primeiro 

tema. A secção A termina com uma ponte em parte semelhante à ponte entre os dois temas 

nas suas frases homorrítmicas e, após inflexões constantes retomamos ré maior, tonalidade 

inicial da secção B. 

Esta segunda secção inicia-se no compasso 139, e é a partir deste momento que 

confirmamos a natureza cíclica da obra, com a reutilização do terceiro tema do primeiro 

andamento, aquele que surge no início do desenvolvimento (cf. Anexo 3, fig. 10). Apesar 

de, na secção B, não serem muito audíveis materiais da secção A, estes vão estar presentes, 

ainda que de forma modesta, a partir do compasso 162, nas madeiras, quando o solista tem 

algum protagonismo, até à transição para uma nova secção A (ou A’). A secção A’ tem o 

seu início no compasso 188, e apresenta-nos o seu primeiro tema no solista, de novo, mas 

na tonalidade de mi maior, dominante da tonalidade principal do andamento. Quando o 

tema nos é apresentado pela orquestra, encontramo-nos de novo em lá maior. Este tema 

terminará na tonalidade de ré maior, quando se inicia a ponte, muito semelhante à ponte 

entre os dois temas da primeira secção A, que estará presente até ao compasso 261. No 

compasso seguinte é exposto de novo o segundo tema, inicialmente em lá maior, 

constituindo, no entanto, um excerto modulatório e, no momento em que, tal como na 
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secção A anterior, o violino solista deixa o segundo tema para demonstrar alguns motivos 

do primeiro, no compasso 281, encontramo-nos em fá sustenido maior. A partir do 

compasso 301 teremos uma ponte, muito idêntica à ponte que termina a primeira secção A. 

A partir do compasso 315 estamos na secção C, que se caracteriza pelo 

ressurgimento de momentos do primeiro andamento da obra, iniciando-se esta secção com 

o tema introdutório que o solista apresenta antes da exposição dos temas do primeiro 

andamento (cf. Anexo 3, fig. 11). Este tema surge na sua tonalidade original, lá menor e, 

acompanhado apenas pelas cordas, constitui, de certo modo, uma introdução à cadenza do 

solista, que termina no compasso 355. Do compasso 356 em diante, escutamos o que parece 

ser a reexposição do primeiro andamento, reforçando-se a utilização do primeiro tema do 

primeiro andamento pelo recurso à sua tonalidade, lá menor. Nos compassos 366 e 367 

temos uma repetição da ponte entre os dois temas do primeiro andamento, tornando 

expectável o surgimento do segundo tema no compasso 368. Contudo, o tema que se expõe 

logo após esta ponte será o segundo tema deste mesmo andamento, que é apresentado nas 

secções A e A’, surgindo, neste caso antes da secção A’’. 

A última secção começa no compasso 392, com a reexposição apenas do primeiro 

tema e, quer na parte do solista, quer na apresentação pelo tutti, momento que já 

consideramos uma coda final, a tonalidade principal será lá maior. É esse paralelismo de 

tonalidades que nos faz pensar numa possível forma sonata-rondó, uma vez que A’’, a 

reexposição do andamento, é apresentada na mesma tonalidade que A nos seus dois temas. 

Contudo, a questão da reexposição é algo dúbia neste andamento, uma vez que, devido ao 

carácter cíclico da obra, o compositor recorre a uma reexposição quase completa dos 

elementos do primeiro andamento da obra. Ou seja, além de constituir uma forma sonata-

rondó, este terceiro andamento põe em evidência a utilização, já verificada na comparação 

do segundo com o primeiro andamento, de elementos transversais a todo o Concerto, o que 

confere uma coesão à obra que a torna idiossincrática, na medida em que, obedecendo às 

formas mais comuns do concerto clássico, resultando talvez em três andamentos muito 

distintos, não deixa de estabelecer ligações entre os vários momentos da obra, com uma 

dimensão cíclica relacionada, provavelmente, com influências de Franck, Liszt ou 

Beethoven. 

Consideramos esta obra relevante para a compreensão do “período integralista” de 

Luís de Freitas Branco, uma vez que parece ser a primeira obra orquestral a obedecer a este 

tipo de esquema formal, e a uma preocupação global com forma e género musicais 

clássicos, evidenciada nos anos 1920 e 1930. Apesar de a forma-sonata já surgir na 1ª 
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Sonata para violino e piano, de 1908, no Quarteto de cordas, de 1911, e na Sonata para 

violoncelo e piano, de 1913, o Concerto é uma obra que, através das suas macro e 

microestruturas (cf. Anexo 4) parece obedecer a um ideal neoclássico antes daquela que é 

designada como a fase neoclássica do compositor, constituindo, e talvez por influência de 

alguns dos ideais do Integralismo Lusitano, uma aproximação a uma tradição musical que 

também passou pelo concerto de solista clássico. O próprio papel virtuosístico do solista, 

muito evidenciado e explorado por Freitas Branco no 1º e no 3º andamentos, talvez passe 

por uma reivindicação nacionalista do compositor que, provando-se um compositor 

português capaz de construir algo exigente a nível da execução, espelha a sua própria 

criatividade nas capacidades técnicas de um violinista português, a quem é dedicada a obra. 

 

II.2.3.3 1ª Suite Alentejana (1919) 
 

Composta em 1919, a 1ª Suite Alentejana de Luís de Freitas Branco foi estreada um 

ano mais tarde, por Viana da Mota e a Orquestra Sinfónica de Lisboa, no Teatro Politeama, 

provocando reacções positivas por parte da crítica da época, constituindo, no entanto, uma 

obra que revela uma linguagem bastante específica dentro da produção do compositor, que 

pouco se dedicou a vertentes folclorizantes. Talvez seja por esse motivo que a Suite, 

francamente distinta em termos estilísticos das obras anteriores e posteriores de Freitas 

Branco, seja encarada por um compositor como Jorge Peixinho como “uma obra menor e 

híbrida, com um folclorismo circunstancial (e por vezes de gosto duvidoso) espartilhado 

numa forma e num processo construtivo brahmsiano, já nessa época respondendo com 

pouca eficácia às necessidades estéticas de expressão” (Peixinho cit. in Delgado, Telles & 

Mendes 2007:304). No entanto, como o relembra Bettencourt Mendes, a 1ª Suite Alentejana 

é “uma das criações mais conhecidas de Luís de Freitas Branco, sobretudo devido ao 

Fandango, executado vezes sem conta como peça isolada, muitas vezes como encore” 

(Delgado, Telles & Mendes, 2007:305). 

Alegadamente baseada em melodias alentejanas que o próprio Freitas Branco terá 

recolhido ou retirado de um cancioneiro da autoria de Francisco Serrano – apesar de não 

terem sido encontradas melodias semelhantes às da Suite no cancioneiro de Serrano - e, por 

esse motivo, tomada como antecedente de uma corrente etnológica que só viria a ser 

reconhecida a partir do exemplo de Fernando Lopes-Graça, a obra é afastada, segundo 

Bettencourt Mendes, da linha integralista da qual Viriato é representativo, bem como de 
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composições posteriores de Freitas Branco, sendo as duas suites encaradas como estando 

totalmente à parte da produção do compositor: 

 
Assim, o somatório de parâmetros da construção composicional, com o quadro 

estético e o destino sociocomunicativo em que se move esta obra, é portanto assaz diferente 
do das suas canções com textos de Mário Beirão e António Sardinha de 1915 e 1916 e do de 
Viriato (segundo texto de Hipólito Raposo), sendo por seu turno a sua ligação 
praticamente nula quer à Abertura «1640» para orquestra, quer à vasta produção vocal e 
coral de Freitas Branco sobre poesia de Camões durante as décadas de 1930-40 
(sobretudo desta última). (ibid.:302-303) 

 
Dividida em “Prelúdio”, “Intermezzo” e “Finale” e composta para três flautas, dois 

oboés, corne inglês, dois clarinetes, clarinete baixo, dois fagotes, quatro trompas, três 

trompetes, três trombones, tuba, tímpanos, bombo, pratos, caixa, triângulo, castanholas, 

harpa e cordas, a 1ª Suite Alentejana de Freitas Branco, de acordo com o que é referido por 

Bettencourt Mendes (ibid.), obedece a uma macro e a microestruturas tripartidas. Ou seja, 

além da própria divisão da obra em três partes fundamentais, todas elas poderão ser 

subdivididas em três secções distintas, demonstrando a última secção de cada um dos 

andamentos uma ideia de reexposição da primeira. 

Em lá maior, o “Prelúdio” inicia-se com a entrada gradual das cordas da orquestra, 

da mais aguda para a mais grave, entrando a melodia principal no fagote, em anacruse para 

o compasso 11 (cf. Anexo 5, figs. 1 e 2). Talvez seja através deste início, plácido, de 

ambiente pastoral, conseguido através de uma pedal constante, até ao compasso 56, pelas 

cordas, que apoia harmonicamente uma melodia dialogada entre as palhetas duplas, ao 

longo destes primeiros compassos, que a obra é associada à “extensão severa e a quietude 

da paisagem do Alentejo, o carácter da sua gente e a qualidade e tipicidade dos seus cantos” 

(Barreiros cit. in Delgado, Telles & Mendes, 2007:302) – curioso notar que o mesmo tipo 

de tratamento é feito por Borodin quando retrata a planitude e vastidão da estepe russa, algo 

que é salientado por Paulo Ferreira de Castro, num artigo ainda não publicado: 

 
If the opening bars of the Prelude (the first of three movements) depict the vast, flat 
landscape of the Alentejo by way of a static pedal-point in a high register (an established 
musical topic for the expression of boudless space), it is impossible to overlook the 
similarity between this beginning and that o Borodin’s ‘musical picture’ In the Steppes of 
Central Asia (1880), as if to suggest an implicit parallel between the Southern Portuguese 
landscape and the exotic Asian steppes (Castro, 2016:18). 

 
 No compasso 57 as cordas abandonam os acordes pedal que mantiveram até então, 

apresentando-nos e desenvolvendo a partir deste momento a melodia principal do 

“Prelúdio” em modo menor, à qual se juntam os clarinetes no compasso 65 e os restantes 
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sopros, até ao compasso 87, onde a primeira secção deste andamento é finalizada após uma 

passagem pelos sopros da orquestra do mais grave ao mais agudo. O compasso 88 

estabelece uma transição entre a primeira e a parte central deste andamento da Suite, 

constituindo essa ponte um momento aparentemente ad libitum por parte da trompa, que 

intervém totalmente a solo num toque que privilegia os intervalos de quinta e terceira e que 

irá despertar a secção seguinte, desenvolvida a partir do compasso 95 (cf. Anexo 5, fig. 3). 

A partir deste momento será desenvolvida uma secção de frases homorrítmicas, de 

sonoridade e construção modal. Entre os compassos 108 e 115 as trompas e os trombones 

terão intervenções semelhantes ao solo de trompa que ocorrera no compasso 88 e, depois de 

um fortíssimo por toda a orquestra no compasso 116 que leva a um decrescendo e descida 

por parte de todos os instrumentos, aproximamo-nos da reexposição, à medida que as 

intervenções se vão assemelhando aos motivos da primeira melodia. No compasso 137 

encontramo-nos de novo numa parte A, que começa de forma semelhante, com a crescente 

intervenção das cordas geradora de uma pedal, suporte à melodia principal, 

maioritariamente nas palhetas duplas, e à qual se juntam os clarinetes no compasso 156 e, 

posteriormente, os outros instrumentos da orquestra, constituindo um momento sobretudo 

de diálogo entre os vários intervenientes. A partir do compasso 203 podemos afirmar que 

estamos perante a coda do andamento, quando motivos da melodia principal e da melodia 

da trompa serão apresentados pela última vez, terminando em pianíssimo. 

O segundo andamento da 1ª Suite é o mais breve dos três, no entanto corresponde ao 

mesmo tipo de estrutura que é característica da primeira secção, bem como ao mesmo tipo 

de ambiente, extremamente melódico e, por vezes, despojado, quer a nível instrumental, 

quer a nível de desenvolvimento do material temático. A melodia é apresentada pelas 

cordas no terceiro compasso, primeiramente pelas violas, sendo que toda a secção até ao 

compasso 19 será exclusiva das cordas, até à entrada dos oboés no compasso 20, aos quais 

se seguem os restantes instrumentos de palheta. Esta melodia, o elemento mais audível de 

todo o andamento, encontra-se sempre dobrada ou à terceira, ou à sexta, o que poderá, de 

algum modo, ser associado à música tradicional alentejana, que costuma caracterizar-se 

pelos paralelismos de terceiras, presentes nomeadamente na música coral (cf. Anexo 5, fig. 

4). No compasso 36 inicia-se uma segunda secção deste “Intermezzo”, com o 

desenvolvimento de uma nova melodia, primeiramente nas cordas e às quais se juntam os 

sopros de madeira, principalmente, e que se caracteriza essencialmente por movimentos em 

graus conjuntos, que culminam em registos mais agudos. Surgem referências à primeira 

melodia do “Intermezzo” entre os compassos 56 e 64, tanto pelas cordas como pelos sopros, 
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em registo de diálogo, e no compasso 65, momento em que o andamento é alterado para 

adagio, momento que, até ao affrettando, se caracteriza por arpejos ascendentes em toda a 

orquestra e, daí em diante, pelo movimento oposto. Talvez se possa caracterizar este o 

clímax do andamento, uma vez que a partir deste momento o decrescendo e os movimentos 

descendentes serão acompanhados por um apagar dos vários instrumentos da orquestra, até 

regressarmos, no compasso 90, ao momento inicial, caracterizado por solos sucessivos e 

dialogantes que nos apresentam a primeira melodia, cujos motivos serão apresentados até 

ao final do andamento.  

O “Final” da 1ª Suite Alentejana, conhecido como “Fandango”, revela-se muito 

semelhante com o Capricho Espanhol de Rimsky-Korsakov, segundo Paulo Ferreira de 

Castro: “There can hardly be any doubt that the template for the entire movement must have 

been the “Fandango asturiano” (also with violin solo!) from Rimsky-Korsakov’s Capriccio 

Espagnol (1887)” (2016:19). Este andamento, que constitui curiosamente a única dança da 

suite, inicia-se com quatro compassos introdutórios (cf. Anexo 5, fig. 5), de ritmo marcado, 

como aliás o será todo o andamento, dando lugar ao primeiro tema deste “Final”, que 

podemos facilmente repartir em três camadas distintas: o elemento essencialmente rítmico 

começa praticamente em toda a orquestra no quinto compasso do andamento, 

caracterizando-se pela insistência no ritmo composto por mínima, semínima; no compasso 

13 junta-se ao fundo rítmico o elemento característico do fandango, semínima e quatro 

colcheias em intervalos de terceira seguidas de tercina e semínimas por graus conjuntos, 

que é apresentado por um clarinete solista e acompanhado ritmicamente pela presença 

idiossincrática das castanholas (cf. Anexo 5, fig. 6); no compasso 20 junta-se a melodia 

deste fandango, pelos violinos, flautas e oboés. Estes três elementos serão sempre 

apresentados em conjunto para formarem o tema deste “Final”. A melodia ficará a cargo de 

um violino solista entre os compassos 33 e 53, regressando aos sopros no compasso 54. A 

partir do compasso 69 o tema será apresentado por toda a orquestra, juntando-se os 

trombones às madeiras e às cordas agudas na melodia, e os vários elementos do tema serão 

apresentados pelo tutti. Sensivelmente a partir do compasso 145, a densidade orquestral 

começa a diminuir, estabelecendo-se uma ponte para a secção central do andamento. Esta 

inicia-se no compasso 166, tendo como protagonista o corne inglês, apresentando-nos uma 

secção pastoral, sobre pedal em sol nas cordas graves, que recorda o tratamento que Rossini 

deu à melodia tradicional “ranz des vaches” em Guilherme Tell, bem como o ambiente da 

manhã retratado por Edvard Grieg na sua suite Peer Gynt (cf. Anexo 5, fig. 7). Essa 

melodia será apresentada a partir do compasso 182 pelos sopros e pelas cordas, momento 
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que se desvanece através das últimas intervenções dos fagotes e violoncelos, nos compassos 

296 e 297, terminando esta secção num pianíssimo contrastante com o retomar do fandango 

no compasso 202. Este tema será desenvolvido de forma bastante idêntica à sua primeira 

exposição e, a partir do compasso 385 será apresentada uma coda que recorda a introdução 

do tema, terminando subitamente em fff. 

A 1ª Suite Alentejana é uma peça que Bettencourt Mendes afasta dos ideários do 

Integralismo Lusitano quando, na verdade, temas como o regionalismo e o tradicionalismo, 

bem como a devoção pela província, claramente presentes nesta obra, eram constantes entre 

os integralistas. O Integralismo, muito associado ao latifúndio alentejano, tinha entre os seus 

principais fundadores António Sardinha, alentejano e proprietário de terras no Alentejo, que 

pareceu ter baseado alguns dos seus escritos que deram origem a peças de Freitas Branco na 

própria paisagem alentejana (como o já referido Motivo da Planície). A predilecção do 

compositor pela região, na qual também era proprietário rural, é visível tanto no facto de 

citar, por vezes, nos seus escritos, quando pretende referir a polifonia portuguesa, exemplos 

específicos de música tradicional alentejana, como na utilização de referências a música 

alentejana ou no recurso a um certo imaginário sugerido pela própria paisagem da região, 

para a composição específica de duas das suas poucas obras de carácter maioritariamente 

folclorizante. Com excepção da 2ª Suite Alentejana, composta em 1927, apenas a música 

para cinema (Gado Bravo e Douro, Faina Fluvial) parece reflectir de novo e de forma tão 

evidente um recurso a este tipo de imaginário regionalista. À preferência do compositor 

pela província junta-se a data de composição da obra, 1919, ano em que Luís de Freitas 

Branco ainda se encontraria bastante relacionado com o Integralimo.  

Assim, consideramos a 1ª Suite Alentejana temática e ideologicamente próxima do 

movimento, constituindo, tal como Viriato, uma aproximação a uma tentativa de construção 

de um integralismo na sua vertente musical: Viriato pela utilização de um texto de Hipólito 

Raposo que, como a obra musical reforça, pretende glorificar a figura de um herói militar 

reivindicando-o como nacional (mas, na verdade, anterior à própria nacionalidade); e 1ª 

Suite Alentejana, pela dimensão regionalista defendida pelos integralistas, alguns deles 

bastante ligados ao Alentejo. Não sendo a 2ª Suite Alentejana objecto de estudo nesta 

investigação, podemos afirmar que se encontra numa linha de continuidade relativamente à 

1ª Suite, quer pela estrutura, quer pelos ambientes retratados, quer até pela citação que, na 

segunda obra, é feita da primeira. A 2ª Suite, apesar de bastante mais tardia, pode provar-

nos uma ligação entre as peças que tomam o Alentejo como inspiração com o Integralismo, 

pelo simples facto de nela ser citado o início de Viriato.  
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III. O “nacionalismo neoclássico” de Luís de Freitas Branco 
  
 O objectivo deste terceiro e último capítulo será fundamentalmente a análise 

daquela que é descrita pela historiografia como a fase neoclássica de Luís de Freitas 

Branco, através dos documentos que nos permitem analisar tanto as ideologias e o 

pensamento do compositor sobre neoclassicismo, como parte da sua produção musical do 

mesmo período. 

 Numa primeira secção serão analisados os escritos de Luís de Freitas Branco que 

reflectem a sua prolífica colaboração na imprensa periódica portuguesa da época, e outros 

igualmente relevantes. Neste subcapítulo serão analisados escritos publicados quer na 

imprensa periódica monárquica depois da colaboração do crítico em A Monarquia: diário 

integralista da tarde, no diário da Acção Realista Portuguesa; na imprensa periódica mais 

generalista, como os jornais Diário de Notícias, Diário de Lisboa, o diário O Século e 

revistas culturais que revelam inclinações políticas e ideológicas evidentes, tais como a 

revista Seara Nova; e em periódicos especializados de música, sendo de assinalar 

principalmente, em relação à sua actividade enquanto crítico e cronista, a refundação da 

revista Arte Musical em 1930, da qual será director até 1947. O diário do compositor será 

também encarado como essencial para a compreensão do seu pensamento musical, como 

documento inédito e de carácter mais pessoal que poderá dar-nos outras perspectivas e 

pontos de vista. O objectivo fundamental desta secção será a análise dos seus escritos das 

décadas de 1920 e 1930, confrontando os pensamentos que manifesta à época com as 

ideologias presentes nos escritos dos anos 1910, abordados no segundo capítulo desta 

dissertação. 

 A segunda parte deste capítulo será dedicada à análise de parte da produção musical 

de Luís de Freitas Branco das décadas de 1920 e 1930, nomeadamente a obra que é descrita 

por Alexandre Delgado (2007:320) como um marco no início da produção neoclássica do 

compositor, a 1ª Sinfonia, composta em 1924, e os Dez Madrigais Camonianos para coro 

misto, compostos entre os anos de 1930 e 1943, verificando até que ponto ambas as obras se 

podem relacionar com os ideais alegadamente neoclássicos defendidos pelo compositor nos 

seus escritos, bem como com a sua produção da década de 1910. 
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III.1. Os escritos de Luís de Freitas Branco das décadas de 1920 e 1930 

III.1.1. Publicações na imprensa periódica portuguesa 

III.1.1.1 Imprensa periódica monárquica 

 

No que diz respeito à participação na imprensa monárquica da sua época, podemos 

afirmar que, depois da colaboração no diário A Monarquia, órgão do Integralismo Lusitano, 

Luís de Freitas Branco se relaciona, uns anos mais tarde, com um outro grupo monárquico, 

o que é visível na participação, essencialmente como cronista, no jornal Acção Realista: 

diário da tarde, facto que nos revela uma certa cisão com o Integralismo Lusitano por parte 

de Freitas Branco.  

A Acção Realista Portuguesa foi criada em 1923 a partir de Alfredo Pimenta e 

Caetano Beirão aquando do afastamento dos integralistas de D. Manuel II, após o monarca 

afirmar uma pretensão de restaurar a monarquia constitucional (Ascensão, 1943). No 

entanto, este novo movimento, apesar de apoiar como sucessor ao trono D. Duarte Nuno de 

Bragança, defendia exactamente o mesmo tipo de monarquia antiparlamentar em união com 

a Igreja Católica defendida pelos integralistas, bem como os mesmos valores de hierarquia, 

tradição e família. Como principal órgão de difusão das suas ideias surge o jornal da Acção 

Realista, que será distribuído apenas durante o ano de 1926, entre os meses de Abril e 

Agosto, dedicando-se Freitas Branco às crónicas musicais do periódico durante 

praticamente todo o tempo em que o mesmo foi publicado. Estas publicações, que 

constituem um total de quinze crónicas, serão mais extensas, e raramente dedicadas a crítica 

de concertos, sendo neste caso mais visíveis as ideologias monárquicas, nacionalistas e 

latinistas de Luís de Freitas Branco, nomeadamente através do interesse pelos monarcas 

nacionais, especificamente por aquele de quem os integralistas tencionavam distanciar-se, 

principalmente numa crónica publicada a 28 de Abril de 1926 onde realça o interesse e 

educação musicais do rei: 

  
Ao encetar a minha colaboração da «Acção Realista» ninguém decerto estranhará 

que antes de versar qualquer outro assunto me ocupe do primeiro de todos para os 
correligionários leitores deste jornal, do assunto para nós sempre o mais importante: o sentir 
d’El-Rei. Estou num jornal monárquico e na sua secção musical, nada mais lógico do que 
principiar por falar d’El-Rei e da música (Branco, 1926a:2). 
 
 O facto de salientar Wagner enquanto “especial predilecção” (ibid.) do rei parece 

justificar, tal como acontecera em A Monarquia, a sua própria admiração pelo compositor 

germânico, que Freitas Branco caracteriza inclusivamente, na sua crónica “O nacionalismo 
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de Wagner” de 8 de Julho de 1926, como monárquico, desmentindo a ligação do 

compositor alemão a movimentos anarquistas ou republicanos e relacionando-o com 

personalidades nitidamente monárquicas ou de extrema-direita: 

 
Wagner pôde ter questões pessoais com a corte neste período de 48 o menos assente da sua 
vida social e mental, mas nunca duvidou da excelência do regímen monárquico. Numa das 
suas mais enérgicas cartas de protesto contra o intendente dos teatros que acabamos de citar 
e, se chamava von Lüttichau, Wagner não deixa de afirmar que «a realeza pode e deve ser o 
centro forte em torno do qual se agrupem todas as organizações populares» (Branco, 
1926g:2). 

 
 As questões raciais e nacionalistas serão um tema bastante desenvolvido por Luís de 

Freitas Branco e ainda mais do que no periódico abordado anteriormente, o que será 

especialmente visível em “Música moderna estrangeira”, crónica que publica a 5 de Maio 

de 1926, na qual Freitas Branco refere Indy, Roussel, Pizzetti e Falla como símbolos de um 

novo classicismo que se baseia num retorno quer a formas pré-românticas, quer ao canto 

gregoriano, e de recurso a um imaginário regional. O compositor que elogia mais 

veementemente será exactamente Vincent d’Indy, “representante de uma velha raça fidalga 

francesa, católico e latino dos quatro costados, o primeiro a denunciar os vícios da tradição 

musical protestante” (Branco, 1926c:2): 

 
É este o quadro actual da música no estrangeiro. De um lado os judeus 

monopolizando o chamado bailado russo, as pequenas formas futuristas sinfónicas e de 
câmara dominante totalmente na Rússia e na Europa Central com um tipo único de 
cacofonia, e do outro os cristãos, Vincent d’Indy, Albert Roussel, Ildebrando Pizzetti e 
Manuel de Falla renovando as grandes formas clássicas, a polifonia gregoriana, os cantos e 
ritmos regionais e provando a sua sinceridade na renúncia ao snobismo e na fixação da 
linguagem musical própria de cada nacionalidade (ibid.).  
 
Os seus ideais nacionalistas serão especialmente visíveis na crónica “Ser português”, 

de 4 de Maio de 1926, onde Freitas Branco descreve o catolicismo como religião 

característica do povo português, uma vez que, segundo o crítico, “é uma afronta […] dar, 

sob o ponto de vista português, ao maometanismo, ao protestantismo ou ao budismo, 

importância igual ao catolicismo, só por haver cidadãos portugueses budistas, protestantes 

ou maometanos” (Branco, 1926b:2), o que vai ao encontro dos ideais integralistas e realistas 

de união da igreja católica à monarquia, bem como do neotomismo, referido adiante e 

explicado por Mário Vieira de Carvalho. A arte portuguesa será também caracterizada, e 

distanciada da alemã e da francesa, enquanto símbolo de clareza e latinidade (o que nos 

pode parecer um pouco contraditório, uma vez que Freitas Branco, noutros escritos, encara 

a França como modelo latino por excelência): 
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A arte portuguesa procura de preferência a clareza, o sentimento, a simplicidade. 

Quem viu o gótico alemão e o francês, gótico por vezes de pesadelo, satânico, torturado, e o 
compara com o português, tem a visão nítida da nossa simplicidade, da nossa clareza que a 
linda pedra de Portugal ainda mais clara torna. E em tudo, e por toda a parte, o sentimento. 
Nas rígidas figuras dos nossos primitivos há mais ternura, nas austeras polifonias vocais do 
século XVI mais suavidade, do que nas obras estrangeiras dos mesmos períodos (ibid.). 
 
Mais uma vez de acordo com os ideais propagados pelos movimentos monárquicos 

(ou de extrema-direita) da Action Française e do Integralismo Lusitano, Luís de Freitas 

Branco refere, por fim, a necessidade de abdicar do individualismo, considerado romântico, 

indo ao encontro de ideias neotomistas que, de acordo com Mário Vieira de Carvalho 

(1993:190), surgiam em Portugal exactamente desde a década de 1910 associados ao 

Integralismo e à Igreja Católica, prolongando-se pelo Estado Novo: 

 
A maneira portuguesa de pensar, de conhecer, será portanto, como é hoje tendência 

geral dos povos latinos, a maneira neo-aristotélica ou neotomista. O português, sempre 
amigo da clareza e da realidade, procura-as de um modo activo: mas, nunca esquecendo o 
sentimento, subordina-se a uma superior ordem moral, detestando igualmente o 
individualismo, o aniquilamento da vontade, e o poder baseado unicamente na força 
(Branco, 1926b:2). 
 
De acordo com Mário Vieira de Carvalho, o neotomismo acaba por se consolidar ao 

longo dos anos 1920, principalmente associado à revista Ordem Nova, “[…] em cujas 

colunas o neotomismo encontra em Portugal a sua formulação extrema, a sua formulação, a 

bem dizer, «mais medieval»” (Carvalho, 1993:190), com a intenção de afastamento total 

dos ideários do romantismo e procurando uma maior aproximação à Idade Média. 

Recorrendo ao pensamento de Freitas Branco acerca de Wagner, visto pelo compositor 

como “representante máximo do romantismo musical” (ibid.:192), Mário Vieira de 

Carvalho acaba por concluir que talvez a ideologia anti-romântica de Freitas Branco tenha 

várias referências na sua base, passando quer por Busoni, quer por Antero de Quental 

(referido mais adiante), bem como pelo neotomismo: “Finalmente, a posição de Freitas 

Branco pode ser considerada também à luz do neotomismo, que então adquiriria grande 

relevo em Portugal” (ibid.:193). 

 Os seus ideais anti-românticos e medievalistas serão também abordados de forma 

subtil na crónica “Renascença”, em que Luís de Freitas Branco descreve a importância da 

época do renascimento para pensadores como Maurras, que o propagaram como momento 

áureo da história de França. O crítico acaba por comparar esse revivalismo francês com o 

caso português, no entanto referindo a relevância que Hipólito Raposo tentou dar não ao 

renascimento mas à Idade Média, o que vai ao encontro dos ideais do próprio Freitas 
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Branco que, nas décadas de 1920 e 1930, enquanto lutava nos seus escritos e através das 

suas obras por um ideal clássico de equilíbrio e sobriedade, compunha também utilizando 

elementos do canto gregoriano, como se verifica na 2ª e na 4ª sinfonias.  

Outros temas serão desenvolvidos por Freitas Branco ao longo da sua colaboração 

no diário da Acção Realista que vão ao encontro dos ideais monárquicos e nacionalistas do 

movimento com que esteve relacionado nos anos 1910 como, por exemplo, a decadência da 

ópera, relacionada, segundo Freitas Branco, com a “democratização das sociedades” 

(Branco, 1926e:2), ideia que podemos associar a uma defesa do elitismo: 

 
A democratização das sociedades é um perigo para as artes, pelo menos para as 

manifestações elevadas da arte musical. Obras como o «Tristão», o «Pelléas» não são 
populares, não podem nunca sê-lo, e no concerto o perigo de incompreensão ainda é 
maior. 	

Se a política é uma ciência aplicada, empírica, são tão flagrantes os efeitos da 
pastilha democrática na arte lírica através da história, que me dispensam maior gasto de 
argumentação perante a rijeza granítica do melhor dos argumentos: o facto (ibid.).	

 

III.1.1.2 Imprensa periódica generalista 
 

 Depois da sua primeira crítica, ao drama musical Amor de Perdição de João Arroio, 

publicada a 26 de Março de 1907 no Diário Illustrado, Luís de Freitas Branco manterá uma 

vasta actividade em vários dos periódicos generalistas da sua época. À parte a colaboração 

de Freitas Branco nos jornais integralistas ou monárquicos A Monarquia e Acção Realista, a 

sua actividade enquanto crítico no Diário de Lisboa será das que manterá de forma mais 

activa. Antes desta colaboração, Freitas Branco escreveu para o Diário de Notícias entre 

1919 e 1924 e, já nos anos 1930, no jornal O Século a partir de 1934, no entanto será 

tomada como exemplo na presente dissertação a sua participação no Diário de Lisboa, uma 

vez que a amostra dos escritos de Freitas Branco nesse mesmo periódico abrange um 

intervalo cronológico mais amplo. A sua primeira colaboração no Diário de Lisboa data de 

13 de Abril de 1922, momento em que o autor critica um livro de recolhas de música e 

análise de música popular, da autoria de Francisco Serrano. Mais tarde, Luís de Freitas 

Branco irá ter uma colaboração mais frequente no Diário de Lisboa, substituindo Oliva 

Guerra, poetisa e pianista, como crítico do jornal, o que sucede em Fevereiro de 1923 

quando fica encarregue das críticas às récitas da Tetralogia de Richard Wagner no Teatro 

de S. Carlos: 
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O espectáculo da «Valquíria» foi particularmente belo até para a vista: o teatro, 
cheio como nunca esteve na actual época, e a cena final, de um esplendor de cinematógrafo 
colorido, tanto fogo e tanto fumo que no rosto de algumas espectadoras mais tímidas se 
chegaram a esboçar os efeitos da perfeita ilusão cénica (Branco, 1923:2). 
 
A partir de Agosto de 1924, o crítico terá uma colaboração mais activa no diário, 

cargo que manterá essencialmente até Julho de 1928, surgindo a assinatura de Luís de 

Freitas Branco mais esporadicamente entre os anos de 1930 e 1933, dedicando as suas 

críticas a acontecimentos específicos, como os concertos da Filarmónica de Madrid em 

Lisboa, em 1933. 

Sendo o Diário de Lisboa um periódico de carácter generalista que pretende chegar 

a vários tipos de leitores, o discurso sobre música não será muito especializado, e as 

questões ideológicas que transpõe para os seus artigos não serão tão evidentes como sucede 

noutros tipos de periódicos. As mesmas preocupações serão observadas nos vários diários 

ou periódicos mais generalistas dos quais Freitas Branco é colaborador, tais como O Século 

ou o Diário de Notícias, verificando-se principalmente uma dimensão de crítica aos 

concertos que nos permitem um conhecimento alargado acerca da vida musical lisboeta, 

através da sua descrição de agrupamentos, músicos e orquestras activos na capital 

portuguesa nas décadas de 1920 e 1930. 

Luís de Freitas Branco descreverá as passagens de músicos estrangeiros por Portugal 

e especificamente por Lisboa, dando mais ênfase, no entanto, na sua crítica, aos músicos 

nacionais, o que será visível através das críticas às apresentações das orquestras do maestro 

Blanch, considerado pelo crítico um “ilustre artista” (Branco, 1924b:2), e do maestro Fão, 

elogiado pelo “bom gosto” (Branco, 1925a:2), bem como aos concertos de Viana da Mota, 

pianista amplamente elogiado pelo crítico, algo que será expectável tendo em conta a 

proximidade entre ambos: 

 
Enorme enchente para ouvir Viana da Mota. O 2º concerto de Brahms que nesta 

tarde se ouviu pela primeira vez em Portugal, não tem o sentimento sombrio, quási trágico 
do primeiro. É uma obra toda de clareza e alegria, cheia (?) de devoção e seriedade nos 
quatro andamentos, sobressaindo os dois centrais. Viana da Mota interpretou-a com 
expressão profunda, com brilhantismo e com a impecabilidade técnica habitual, 
maravilhosamente acompanhado pela orquestra (Branco, 1925b:2). 
 
Algumas das preocupações evidentes na actividade jornalística de Freitas Branco 

são de cariz social, visíveis através de críticas ao público e ao seu comportamento nas salas 

de espectáculo, bem como ao alegado atraso da sociedade portuguesa que se manifestava 

pelo desconhecimento evidente do público de algumas das obras musicais que o crítico 

considerava fundamentais para uma compreensão abrangente da história da música 
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ocidental. O próprio atraso na estreia de algumas obras em Portugal é referido pelo crítico, 

tal como se verifica na sua crítica à estreia da 9ª Sinfonia de Beethoven, apresentada em 

Lisboa apenas no final do mês de Fevereiro de 1925: 

 
Executou-se finalmente, e executou-se bem, a 9ª sinfonia de Beethoven em 

Portugal. Deixámos, nós portugueses, decorrer um século e mais dois anos sobre a primeira 
audição, antes de nos decidirmos a um acto de audácia que transcende para fora dos limites 
de um acontecimento puramente musical, para ter o significado maior, de acto por 
excelência social e de civilização. Tão extraordinária demora na realização de um facto de 
tal importância, é realmente lamentável num país culto; maior é a honra para aqueles que, 
aventurosos, romperam com a inércia e com a rotina (Branco, 1925c:2). 
 
Outro objectivo que Luís de Freitas Branco parece evidenciar através da sua crítica 

relaciona-se possivelmente com uma preocupação educativa, relacionada talvez com a sua 

carreira pedagógica, evidente nas breves passagens das suas críticas em que se dedica mais 

concretamente à análise das obras apresentadas nos concertos que comenta. Ainda que não 

aprofundando questões de análise complexas, Freitas Branco descreve, por vezes, as obras 

no que diz respeito à forma, à tonalidade, ao género, entre outros aspectos. Esse será o caso 

da crítica a um concerto no Teatro do Ginásio, publicada a 21 de Dezembro de 1927: 

 
A primeira obra de Ravel é uma audaciosa «habanera» depois incluída na «Suite 

espanhola», e Debussy, se bem que menos estrutural no iberismo do que Ravel, também não 
pôde fugir à corrente desde a sua «Soirée dans Grenade», que data de 1913 e de que há 
reminiscência nesta «Iberia» de 1910. 

Mais impressionista que «l’Après-Midi» e até que os «Nocturnos» e «La Mer», a 
«Iberia» dá-nos o mais característico Debussy orquestral, a emoção sugerida em manchas de 
pequenos grupos de instrumentos, com anotações rápidas dos momentos culminantes em 
rajadas fortes de metais (Branco, 1927:2). 
 
Apesar de as críticas nestes diários serem dirigidas a um público vasto e 

diversificado, levando a uma adequação de temáticas e de tipo de discurso por parte do 

crítico que se dirige quer a leitores conhecedores, quer a desconhecedores dos assuntos 

tratados, nalgumas críticas Freitas Branco explora, ainda que brevemente, questões 

desenvolvidas de forma mais profunda em periódicos especializados, relacionadas com 

dimensões nacionalistas, que se reflectem na preocupação do compositor pela necessidade 

de um novo classicismo musical, recorrendo com esse intuito à caracterização e elogio de 

compositores que considera os melhores representantes da música actual. Será esse o caso 

de, entre outros, Manuel de Falla, descrito por Freitas Branco como: “um dos primeiros, 

senão o primeiro, compositor de entre os vivos, não já de Espanha, mas do mundo” 

(Branco, 1925d:2), referindo-se à sua obra El Amor Brujo. 

Nesta secção podem referir-se, também, as revistas generalistas, ou seja, aquelas que 

não se focam em temas específicos, transparecendo, contudo, um certo carácter nacionalista 
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ou político. Luís de Freitas Branco participou, desde o início da sua carreira até ao ano de 

1939 – ano que tomámos como limite nesta recolha de publicações do autor –, em, pelo 

menos, duas revistas com estas características, nomeadamente Atlântida: mensário artístico 

literário e social para Portugal e Brazil, publicada entre 1915 e 1920 e dirigida por João do 

Rio e João de Barros (pseudónimos) e a revista Seara Nova, fundada em 1921 por Raúl 

Proença, forte crítico do Integralismo Lusitano.  

Após a participação em Atlântida, já descrita nesta dissertação devido à publicação 

do conto de Hipólito Raposo que inspirou a composição de um poema sinfónico por Freitas 

Branco, este último encontrar-se-á um pouco afastado deste tipo de periódicos ao longo da 

década de 1920, quando se dedica mais à colaboração em jornais generalistas diários, e 

principalmente à publicação da sua própria revista a partir de 1930. Desse modo, surgirá 

apenas como colaborador da revista Seara Nova no ano de 1935, apesar da fundação da 

revista em 1921. A participação do crítico no periódico pode também ter sido tardia 

comparativamente à data de fundação de revista uma vez que o compositor se aproximou 

nesta altura, a meio da década de 1930, a personalidades como Bento de Jesus Caraça e 

António Sérgio e (talvez consequentemente) a ideais de esquerda, sendo a aproximação ao 

primeiro referida por Ana Telles (2007:80), que menciona o convite de Bento de Jesus 

Caraça a Freitas Branco para a organização de eventos culturais na Universidade Popular 

Portuguesa. A participação de Freitas Branco na Seara Nova talvez também tenha sido 

motivada pela relação próxima do compositor com Fernando Lopes-Graça, de ideais 

nitidamente esquerdistas, que já colaborava activamente na revista desde o início da década 

de 1930, sendo então um dos responsáveis pelo “Panorama musical português” e pela 

“Crítica artística”. 

Contudo, a participação de Freitas Branco não será muito frequente, tendo 

colaborado na Seara Nova, antes do mesmo, cronistas como Francine Benoît, o já referido 

Fernando Lopes-Graça, Fernandes Lopes, Ivo Cruz, entre outros. A primeira crónica de 

Freitas Branco surgirá nos números 435 e 436, de 16 de Maio de 1935, com o título “O 

«judeu» músico”, texto que se insere num número de homenagem a António José da Silva 

(artigo que também será publicado em Arte Musical), em que o cronista se refere ao mesmo 

como compositor e não apenas como dramaturgo, dimensão da sua carreira que considera 

ignorada por outros críticos e historiadores. Algumas obras de António José da Silva são 

referidas por Freitas Branco, como a sua obra Vida do Grande Dom Quixote de La Mancha, 

considerando que o papel do “judeu” enquanto compositor poderia ter sido fundamental 

para a consolidação de um género operático nacional. Talvez com este artigo, pela 
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relevância que é dada a um compositor e dramaturgo judeu como possível representante de 

um género português, se verifique uma diminuição das preocupações nitidamente anti-

semitas que Freitas Branco manifestava na década de 1910, quando próximo do 

Integralismo Lusitano, ideias que ainda surgem nos seus escritos de toda a década de 1920. 

O nome de Freitas Branco surgirá na Seara Nova ainda em Dezembro de 1936, assinando 

um artigo sobre polifonia onde utiliza exemplos retirados da música tradicional portuguesa 

(alentejana). 

A aproximação de Freitas Branco ao grupo da Seara Nova é curiosa, uma vez que a 

mesma revista, através de Raúl Proença, se dedicou à discussão e acusação do Integralismo 

Lusitano. Contudo, não se pode considerar que a revista Seara Nova tenha construído à sua 

volta um grupo coeso constituído por indivíduos com os mesmos ideais, sendo relevante a 

caracterização feita por António Rafael Amaro (1995) quando refere as várias ideologias 

políticas que pareciam prevalecer em torno da Seara Nova. No entanto, pareciam gravitar 

em torno da revista ideias comuns que passavam pela “maneira sofrida como encaravam o 

nosso atraso em relação aos países mais desenvolvidos, bem como a firme determinação 

que sempre puseram na procura das melhores soluções para tirar Portugal daquilo que 

consideravam ser a sua longa decadência” (1995:153). Ainda de acordo com Amaro, o 

grupo parece ter-se destacado, tal como a geração de 70 em torno de Antero de Quental, 

“pelos combates travados na defesa de uma tradição iluminista, cosmopolita, racionalista da 

nossa história, pela defesa da modernidade e das liberdades individuais, contra uma imagem 

mística e mítica, saudosista e sebastianista, romântica e irracional, autoritária e nacionalista” 

(ibid.:13), ideias que parecem de acordo, até certo ponto, com os valores defendidos pelo 

Freitas Branco neoclássico, passando as semelhanças até pelo fascínio que o grupo da Seara 

Nova parecia manter em relação à figura de Antero de Quental, personagem que também 

constituiu inspiração para Freitas Branco ao longo de toda a sua carreira de compositor, e 

que parece constituir uma ponte entre o seu pensamento e o de António Sérgio. 

De facto, o pensamento de Antero de Quental parece constituir uma influência para 

António Sérgio e Luís de Freitas Branco, uma vez que ambos se dedicaram ao longo das 

suas carreiras ao estudo de Antero. Talvez o interesse de ambos esteja relacionado com o 

facto de o próprio Antero se ter incumbido, um pouco como Freitas Branco e António 

Sérgio posteriormente, de definir um certo ideal de progresso e de futuro da sociedade e das 

artes que passava muito pela rejeição de um dado romantismo, como aliás se verifica nos 

seus escritos, onde não deixou de referir a música e a sua possível “morte” como 

necessidade de afastamento da música romântica. Tomando como inevitável, de forma 
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bastante semelhante ao que Luís de Freitas Branco dirá mais tarde, a extinção de uma 

música “romântica, isto é, a música reduzida exclusivamente à paixão e ao vago” (1866:59), 

Antero acaba por concluir o seu texto sobre “O Futuro da Música” defendendo, de certo 

modo, a transformação da arte para uma nova fase “racional”: 

 
Não há pois lugar para lamentações. São as vagas brumas da noite, as fantásticas, 

formosas sombras do luar entre montes, as gazes do nevoeiro, as criações vaporosas, 
delicadas, indefinidas, é toda esta poesia de sonhos e nuvens que morre; mas quem a desfaz 
é a aurora precursora duma grande luz, a aurora da verdade e da razão (ibid.:64). 

 
No caso de António Sérgio, o interesse em Antero surge nos seus ensaios em que 

desenvolve temas como “Os dois Anteros (o luminoso e o nocturno)” ou “O socialismo de 

Antero”. No primeiro dos artigos, António Sérgio defende a existência de duas linhas de 

pensamento diferentes em Antero de Quental, uma que o aproxima de uma vertente 

classicizante, ou apolínea, e outra que o aproxima de um certo romantismo: 

 
Ao primeiro, domina-o o espírito crítico do filósofo; ao segundo, o temperamento 

mórbido do homem. Canta o primeiro a lucidez do intelecto, o heroísmo apostólico, o 
claro sol; prega o autodomínio e a consciência plena, a concentração da personalidade e 
da actividade pensante; afirma ao mesmo tempo uma filosofia da imanência, 
intelectualista e aristocrática, e exalta o Amor e a Razão, concebidas como sendo irmãs, 
fontes de ordem e de harmonia no indivíduo e na sociedade; o segundo, pelo contrário, 
canta a noite, o sonho, a submersão, a morte, as «regiões do vago esquecimento», a 
dissolução da personalidade e o repouso da alma no Deus transcendente, na «humilde fé 
de obscuras gerações»; tem o primeiro por ideal humano a plena emancipação do 
espírito adulto; o segundo, muito ao invés, o regresso à irresponsabilidade da 
criancinha, com o refúgio no colo de uma boa mãe (Sérgio, 1971b:131). 

 
De facto, as semelhanças de interesses entre António Sérgio e Luís de Freitas 

Branco parecem-nos evidentes quando nos apercebemos dos temas mais frequentes dos 

ensaios e conferências de António Sérgio: entre Antero de Quental, Luís de Camões e 

preocupações com o atraso português e com a educação, Sérgio também manifestará a sua 

opinião relativamente à música e aos compositores que mais lhe agradam, nomeadamente 

aqueles que lhe parecem obedecer a ideais estruturantes e arquitectónicos: 

 
Confesso preferir os compositores onde sinto (palavras de leigo) a fluência e a 

esbeltez na estruturação rica e marcada, e mais arquitectura do que traço arbitrário – 
como nos casos de um Bach, de um Mozart, de um Beethoven, muito principalmente 
nas obras deles (que não são, às vezes, as mais populares e afamadas) onde mais é 
sensível para a minha ignorância a organização dinâmica de uma arquitectura em 
marcha (ibid., 1971c:120). 

 
Concordante com estas ideias de estruturação e de preferência por compositores 

anteriores ao romantismo, António Sérgio desenvolverá temas como “O clássico na 
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educação e o problema do latim”, em que tenta definir o que entende por “clássico”, que 

associa a um estado de cultura proveniente de ideais de racionalidade e de forma: 

 
Clássico é, por outro lado, o equilíbrio ou harmonia do pensamento e da sua forma, 

de maneira tal que cada frase, cada cor, cada volume, cada linha, denote a pura realidade do 
sentimento e do pensar, como um maillot justinho ao corpo, – sem inchaço, moleza, 
imprecisão ou redundância. A forma, na obra clássica, dá o máximo de efeito artístico com o 
mínimo número de pormenores, lembrando uma voz bem empostada, – que não berra, não 
rouqueja, não se esganiça e não descai, e pode exprimir por isso mesmo, com todo o rigor 
que é dado ao homem, a qualidade e a densidade do pensamento e da emoção 
(ibid.:1971a:132). 

 
Compreendendo um pouco o pensamento de António Sérgio e de alguns dos 

intelectuais em torno da revista Seara Nova de um modo geral, chegamos à conclusão de 

que os valores relacionados com a defesa do classicismo, que António Sérgio associava 

principalmente à educação, para tornar possível um novo desenvolvimento de Portugal após 

a decadência a que se assiste desde o final do tempo dos descobrimentos, são muito 

semelhantes aos ideais que eram difundidos pelo Integralismo Lusitano, na década de 1910. 

Apesar de, conforme o refere António Rafael Amaro, a revista Seara Nova ter 

colaboradores de diferentes ideologias políticas, uma tendência contra-hegemónica faz-se 

notar nos vários escritos do periódico, que parecem mais de acordo com certos ideais de 

esquerda que da direita, e afastados do monarquismo. No entanto, se podemos verificar a 

persistência de determinados valores estéticos, na década de 1930, em torno da Seara Nova, 

já desenvolvidos pelos doutrinários do monárquico Integralismo Lusitano nos anos 1910, 

talvez possamos concluir que as diferenças políticas não parecem condicionar alguns 

pensamentos estéticos, como os valores relacionados com o retorno a um determinado 

classicismo e de oposição ao romantismo, nitidamente transversais a doutrinas 

aparentemente contrárias. 

Ainda que reflectindo ou constituindo uma consequência da possível identificação 

do compositor com ideais de esquerda, a mesma pode ter surgido pela dimensão anti-

romântica do periódico em questão, visível nos artigos de António Sérgio – considerado por 

Freitas Branco o principal divulgador de um novo classicismo em Portugal, “o primeiro 

arauto na nossa terra” (Branco, 1932a:1). Esta dimensão surge, décadas antes, através dos 

doutrinários do Integralismo Lusitano, movimento em relação ao qual Freitas Branco 

afirma – no seu diário, no dia 25 de Setembro de 1933 – ter-se aproximado principalmente 

apenas por constituir, na década de 1910, o único movimento de luta contra o romantismo: 

“Trabalhei com o integralismo em 1915 unicamente por ver nele o único baluarte anti-

romântico daquela época” (Branco, 1930-45). Talvez além da óbvia identificação com 
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ideologias políticas de direita e, mais tarde, de esquerda, Freitas Branco se tenha 

relacionado com ambos os grupos ou movimentos pela dimensão obviamente anti-

romântica que se verifica quer no movimento monárquico dos anos 1910, quer no grupo de 

intelectuais que, na década de 1930, se identificam com ideais republicanos de esquerda. 

 

III.1.1.3  Imprensa especializada de música 
 

A primeira colaboração de Luís de Freitas Branco num periódico especializado de 

música parece ter sido na revista A Arte Musical, publicada entre 1899 e 1915 e dirigida por 

Michel’Angelo Lambertini (e que parece ter influenciado a fundação da revista Arte 

Musical dos anos 1930). O seu primeiro artigo no periódico, datado de 15 de Novembro de 

1911, encontra-se dividido em “Introdução”, “Drama lírico”, “Música de câmara” e 

“Conclusão” e já reflecte algumas das ideias que irá desenvolver fundamentalmente mais 

tarde, como a valorização da música de câmara e de obras musicais antigas. Freitas Branco 

colaborou em A Arte Musical até ao final do ano de 1915 (quando a revista deixa de ser 

publicada), tendo-se destacado, principalmente, pela crítica às temporadas de ópera do 

Teatro de S. Carlos.  

As colaborações seguintes de Luís de Freitas Branco datam já da década de 1920, 

destacando-se a participação, fundamentalmente enquanto crítico também da temporada de 

ópera do Teatro de S. Carlos, na Revista do Conservatório Nacional de Música, dirigida por 

Viana da Mota e com tiragem apenas no ano de 1920. Música: revista de Artes publicará 

também um artigo de Freitas Branco sobre guitarristas portugueses no ano de 1924 (Branco, 

1925e:55). No entanto, o primeiro escrito de imprensa periódica verdadeiramente central 

para o desenvolvimento das problemáticas propostas na presente dissertação data de 1930 e 

1931, e foi publicado na efémera De Música / Revista da Associação Académica do 

Conservatório Nacional de Música (publicada apenas em quatro números). Será 

exactamente nesta revista, dirigida por Pedro do Prado, que Luís de Freitas Branco 

publicará, em duas partes (constituindo a segunda parte uma resposta a uma crítica de 

Fernandes Lopes), nos números de Agosto de 1930 e de Maio de 1931, o artigo “A música 

e o pensamento latino”, que consideramos dos artigos mais fundamentais para a 

compreensão dos ideais latinistas que o compositor desenvolve nas décadas de 1920 e 1930. 

O artigo, que começa com uma crítica a um escrito de Henri Massis, apoiante de 

Charles Maurras, o principal doutrinário da Action Française, considerando que o 

pensamento do primeiro sobre música não vai ao encontro das ideologias do movimento 
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político francês, acaba por centrar-se principalmente no que Freitas Branco considera serem 

os valores centrais das principais civilizações latinas: Itália, França, Espanha e Portugal. 

Defendendo a música como “arquitectura no tempo” (Branco, 1930d:1), Luís de Freitas 

Branco define a sua ideia de pensamento latino, tendo como base, no caso da música, a 

forma construída a partir das ideias de exposição, desenvolvimento e reexposição (ou 

regresso), amplamente associadas à forma-sonata, por si só emblema do classicismo que 

Freitas Branco pretende aparentemente retomar: 

 
O pensamento latino deve definir-se por: uma vontade forte dominando uma imaginação 
ardente. As características do génio latino giram em volta desta definição vendo-se que são 
em filosofia: o absoluto, o positivo, o racionalismo e o indeterminismo; e em arte; o 
predomínio do espírito apolíneo sobre o espírito dionisíaco, o amor da clareza, do equilíbrio, 
da bela forma e da boa ordenação de ideias. (ibid.:2) 
 
Ao longo da sua crónica, Luís de Freitas Branco define Itália enquanto “herdeira da 

perfeição estética do século de Péricles e da energia férrea da época de Augusto” (ibid.:2); 

Espanha como detentora de um “sensualismo vulcânico”, de uma “disciplina moral rígida, 

mais rígida que a de qualquer outro país latino” (ibid.:2); e França como “o povo que mais 

lutou e sofreu para conservar intactas as suas características românicas” (ibid.:2). Apesar do 

seu principal objectivo ser aparentemente a definição dos traços, artísticos e filosóficos, das 

civilizações que considera as maiores representantes do espírito latino, Freitas Branco 

pretende, no fundo, incluir Portugal nesse grupo enquanto país mais latino de todos os 

quatro, apesar das fortes características dos restantes: 

 
E Portugal? Portugal que nas suas descobertas deu provas de uma visão exacta e clara das 
realidades, do seu espírito científico, e que, por mais que os seus filhos o queiram convencer 
de que é aventureiro, sonhador e saudosista, resiste vitoriosamente com a sua tempera de 
ferro a estas e outras calúnias, Portugal que fala a língua moderna mais própria para traduzir 
as ideias clássicas por isso que nenhuma língua existe ao mesmo tempo tão máscula e tão 
suave, Portugal que no século de quinhentos encontra nos ritmos classicamente belos de 
Camões e de Duarte Lobo a máxima expressão estética do seu génio, Portugal cuja 
admirável literatura clássica, incomparavelmente superior à espanhola e à francesa é o 
assombro das civilizações modernas, Portugal não será um país profundamente, 
fundamentalmente latino? (ibid.:3) 
 
Numa segunda secção do mesmo artigo, Freitas Branco focar-se-á em questões 

especificamente musicais, relacionando a Itália com o que considera tratar-se de um 

“melodismo fácil, banal” (ibid.:2), a Espanha com o arabismo e com a figura de Albéniz, 

principal representante dessa dimensão, e a França como o “país da graça, da frivolidade, 

dos minuetes e dos cravistas” (ibid.:2), considerando que compositores como Paul Dukas e 

Vincent d’Indy actuam em vão na sua luta contra a ideia de que a música francesa é apenas 

um “género ligeiro” (ibid.:2). De seguida, Freitas Branco descreve a música portuguesa, 
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lamentando as características pelas quais a música nacional é conhecida, ou seja, por ser “o 

país da saudade, do triste fado e das guitarradas ao luar” (ibid.:2), considerando relevante 

uma tentativa de elevação da música portuguesa através de géneros que, de algum modo 

que não desenvolve directamente, façam justiça ao espírito latino do país. 

Numa segunda parte do artigo, publicada posteriormente, no número lançado em 

Maio de 1931, Luís de Freitas Branco, como resposta a Fernandes Lopes, defende-se 

enquanto pensador e compositor cujo objectivo será sempre “andar para a frente”, ao 

contrário do que se possa pensar quando na verdade Freitas Branco defende um retorno a 

ideais clássicos de latinidade. O compositor e cronista baseia-se na ideia de que o novo 

classicismo é uma tendência actual, que se manifesta fundamentalmente contra o 

romantismo, e que se verifica em todos os países europeus, “até na Rússia bolchevista” 

(Branco, 1931a:1), recorrendo aos exemplos de Busoni, Falla e principalmente de 

Stravinsky pela composição de obras como Pulcinella, que o definem como neoclássico. 

Serão estas as principais ideias desenvolvidas no periódico que Luís de Freitas 

Branco fundará em 1930 com o nome de A Arte Musical ou, um ano depois, apenas Arte 

Musical5, e que dirigirá até 1947. Para esta dissertação foram apenas analisadas as 

publicações da década de 1930 e será relevante referir que a maior parte dos artigos que 

assumimos como sendo da autoria de Luís de Freitas Branco na verdade não se encontram 

assinados, admitindo-se a sua autoria pois, sendo o compositor o director do periódico, é 

altamente provável que fosse sua responsabilidade a primeira página de cada número da 

revista, excepto nos casos em que o autor do artigo principal refere que, nesse número 

específico, o primeiro artigo não é da autoria do director da revista: 

 
O artigo de fundo do nosso último número, prestava homenagem aos trabalhos 

musicológicos do nosso director, o que muito nos desvanece e agradecemos. A 
amabilidade da referência à importância histórica da entrada do nosso património 
musical dos séculos XVI e XVII na música viva de hoje, com citação do nome do nosso 
director, nos impedirá porém de rectificar dois importantes erros, que se se enraizassem, 
falseariam a visão história do nosso público amador de música. Esses erros aliás 
comuns, encontram-se na segunda coluna do nosso último artigo de fundo, ou, para 
melhor dizer, do último artigo de fundo da nossa revista, artigo que, excepcionalmente, 
não era da autoria do nosso director […] (s.a., 1932:1) 

 
Para essa mesma conclusão, tivemos também em conta os temas e ideias que o compositor 

desenvolve regularmente nos outros periódicos em que colabora.  

                                                
5 A partir da renomeação da revista para Arte Musical, a numeração recomeça a partir do nº 1. 
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Podemos considerar Arte Musical o periódico em que Freitas Branco desenvolve 

mais as suas ideias sobre um novo classicismo musical como oposição a um romantismo 

que considera ultrapassado e incapaz de corresponder às necessidades estéticas da música 

do seu tempo: 

 
A grande tragédia do nosso país é o atraso em que tem vivido depois de ter estado 

tantos anos na frente cultural. Esse atraso já brilhantemente explicado nos campos político e 
literário por outras penas mais autorizadas do que a nossa, ainda o não foi suficientemente o 
campo da arte. Tentá-lo-emos agora e por uma forma cremos que inédita em Portugal. 
Decaímos em arte pela mania mística, subjectiva e romântica que temos de a encarar 
(Branco, 1932c:1).  
 
 Desse modo, Luís de Freitas Branco foca-se, na década de 1930, na publicação de 

artigos sobre música e músicos actuais, bem como sobre compositores do passado musical 

português que, de alguma forma, correspondam aos ideais neoclássicos que defende, 

tomando-os como exemplos de algumas das ideias que valoriza na composição.  

No primeiro número da revista, publicado em Janeiro de 1930, Luís de Freitas 

Branco estabelece desde logo as linhas orientadoras da Arte Musical, dando a entender que 

o periódico, apesar de exclusivamente ou principalmente sobre música, tentará chegar a 

todos os leitores, através de uma linguagem analítica não demasiado complexa e abordando 

vários assuntos do mundo musical, chegando desse modo quer a profissionais, quer a 

amadores: 

 
A feição da revista será o mais ecléctica possível, abrangendo todas as formas de 

actividade musical, promovendo a elevação do nível artístico do músico e do público, 
animando e ajudando até as manifestações de arte mais modestas. Como o fim desta 
publicação é instruir sem se tornar fastidiosa, a sua redacção será, até em questões técnicas, 
facilmente compreensível, evitando, como um dos piores males, a prolixidade. (Branco, 
1930a:1) 
 
O que se pode verificar a partir deste primeiro artigo será a orientação que a revista 

tentará seguir em todos os números seguintes, dedicados muitas vezes a biografias de 

compositores e a explicações acerca de questões técnicas e composicionais, de forma a 

abranger vários temas e tentar informar os leitores sobre a história da música ocidental. 

Podemos, por exemplo, referir a biografia de Wagner que será publicada ao longo de 

praticamente todo o tempo de tiragem da revista, bem como o Tratado de Harmonia de 

Luís de Freitas Branco, que será publicado em fascículos. No que diz respeito a artigos que 

se centram na explicação de questões mais técnicas, um primeiro exemplo poderá ser o 

artigo “Tonalidade, atonalidade e politonalidade”, publicado no segundo número do 

periódico, datado de 10 de Janeiro de 1930, em que o autor se dedica à explicação dos três 
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termos que intitulam a crónica, relacionando as várias técnicas de composição com questões 

nacionais, raciais, geográficas e religiosas, algo que será frequente nos escritos de Freitas 

Branco ao longo de praticamente toda a sua vida e carreira enquanto colaborador na 

imprensa periódica portuguesa. Desse modo, este artigo poderá ser considerado um 

exemplo evidente deste tipo de pensamento francamente racial sobre música, descrevendo 

como caracteristicamente judaicas ou orientais técnicas de composição como a atonalidade 

e a politonalidade, exemplificando-as através dos casos de compositores específicos, e 

colocando estas técnicas em oposição ao diatonismo, que considera ocidental: 

 
O compositor moderno que se tem feito apóstolo da politonalidade é o francês 

Darius Milhaud, como Schönberg, pertencente à raça israelita. É interessante notar que o 
cromatismo na música antiga, a atonalidade e a politonalidade na música moderna, nos 
vieram dos semitas, árabes ou judeus, enquanto o diatonismo e o princípio da tonalidade nos 
aparecem na história da música como características das raças e das civilizações ocidentais 
(Branco, 1930b:2). 
 
A preocupação de Freitas Branco com a definição das técnicas composicionais 

modernas estará sempre evidente nos seus escritos, através dos quais se dedica à descrição 

da obra de muitos dos compositores seus contemporâneos, relacionando-os sempre com 

características nacionais ou raciais, e colocando-os sempre em concordância ou em 

oposição com o que considera ser o caminho mais adequado para a música do seu tempo. 

No que concerne a Debussy, por exemplo, este é descrito como tendo um “génio requintado 

que se opõe ao ideal popular de um Gustavo Charpentier, ele é verdadeira e profundamente 

francês”. Descreve ainda a sua estética não como “a desordem na expansão natural”, mas 

como “a do bom-gosto que limita e escolhe, que equilibra e que mede” (Branco, 1930c:3). 

Embora descreva a música de Debussy como pertencente a uma corrente impressionista, 

Luís de Freitas Branco considera-o dentro de uma estética romântica, onde englobava 

nomeadamente o barroco, o impressionismo e o expressionismo e, por esse motivo, oposto 

ao que considerava o classicismo necessário para a evolução da música: 

 
Barroco, rococó, romantismo propriamente dito, decadentismo, impressionismo, 

futurismo e atonalidade, não são senão variantes do romantismo, segundo uma escala 
sempre crescente, até ao exagero de Schönberg, que, como todos os excessivos, acelera a 
destruição de um género, provoca o cansaço definitivo e gera a reacção contra o dito género 
(Branco, 1937:1). 
 
No que diz respeito à música italiana contemporânea, por exemplo, Luís de Freitas 

Branco considera-a fortemente influenciada por personagens como Gabriele d’Annunzio, 

responsável pela propagação de uma música com uma “tendência para a sinfonia pura, 

agravada pela recente decadência da ópera, a valorização num estilo neo-monteverdiano, o 
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anti-romantismo e anti-wagnerismo, tais são as características principais de uma corrente 

artística que já hoje representa uma corrente mundial” (Branco, 1931b:1). Descreve, então, 

a estética classicista de compositores como Malipiero e Pizzetti, entre outros, como 

derivada de um ideal de Risorgimento relacionado, segundo o autor, com a personalidade de 

d’Annunzio e que acaba por influenciar também a corrente fascista italiana. Esta nova 

corrente classicista que se verifica em Itália será visivelmente apoiada por Luís de Freitas 

Branco em alguns dos seus escritos, nos quais define a necessidade de uma renovação 

musical gerida por um ideal de anti-romantismo verificado já nas outras artes. Contudo, 

segundo Freitas Branco, a música portuguesa parece não acompanhar o desenvolvimento 

das outras artes, nem as correntes classicistas que se observam noutros países europeus: 
  

A Gebrauchskunst é uma consequência do novo espírito da pós-guerra. É o 
conceito realista da arte, sem condescendências democráticas, mas também sem 
nefelibatismos simbolístico-místico-aristocráticos. É a música de Hindemith, que, sendo 
culta, interessa a multidão, arrasta-a no seu ritmo irresistível, em resumo: é a música da vida 
de hoje. O romantismo, o wagnerismo e o debussismo, legaram-nos uma pesada herança 
musical: o divórcio da música e da realidade (Branco, 1931c:1). 
 
Além da associação de técnicas de composição a determinadas zonas geográficas ou 

a outras características que considera raciais e intrínsecas a uma dada nação, será 

identificável, também no que diz respeito à execução e à interpretação, uma contraposição 

entre tradições musicais, o que se verifica, por exemplo, no artigo que dedica à definição 

das “Vozes latinas”. Nesta crónica, Luís de Freitas Branco compara aquelas que considera 

as características da voz latina às da voz germânica, utilizando um exemplo de uma 

produção dirigida por Toscanini e justificando o descontentamento do maestro italiano, 

latino, com a inadaptação natural da forma de cantar e da língua alemãs: 

 
A sonoridade do coro é insuportável a ouvidos latinos, e, embora os germânicos a 

aplaudam, esta simples audição provará, sem dificuldade, que os latinos têm razão. Não é 
apenas o coro Wach auf que nos prova a superioridade da voz latina sobre a germânica, 
apelamos para todas as pessoas que ouviram coros alemães e ingleses pedimos-lhe o seu 
testemunho, certos que confirmarão a nossa opinião. A despeito de toda a disciplina, toda a 
técnica, toda a musicalidade, a aspereza, a falta de redondeza de timbre, há-de notar-se 
fatalmente. Causas? O clima, a raça, a língua (Branco, 1931e:1). 

 
Defendendo as correntes internacionais que respondem à necessidade de um novo 

classicismo e, de certo modo, criticando o regime político que se consolida em Portugal na 

década de 1930, Luís de Freitas Branco apoia a inserção dos compositores portugueses 

nessa mesma estética classicista, que deverá tomar como exemplo tanto personalidades suas 

contemporâneas, como outras, cronologicamente bastante anteriores, representantes de uma 

época considerada clássica ou racional da história portuguesa: 
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A prova, está, pois, feita. A orientação artística que convém ao claro génio da pátria 

de Camões é a beleza clássica de que António Sérgio nos deu uma soberba definição 
moderna numa conferência que marca a história da cultura portuguesa. Porque se espera 
para a definir? 

Muito se tem falado ultimamente em nacionalismo, mas onde está a norma 
fundamental do ensino artístico da nação portuguesa? Que se faz para guiar o nosso 
professor oficial de arte, num caminho de segura concordância com o génio da nossa raça e 
se não se fizer isto para o professor da mais alta expressão de cultura espiritual como se 
poderá esperar um resultado cultural nacionalista? (Branco, 1931d:1) 
  
A valorização de épocas históricas mais recuadas será uma constante nos escritos de 

Freitas Branco, que descreve Portugal como “a pátria de Camões” (Branco, 1933:1), 

valorizando nitidamente a época medieval e renascentista como exemplos de classicismo e 

racionalidade que deverão ser seguidos no seu momento actual, sempre com a preocupação 

de distinguir a história de Portugal das restantes histórias europeias, e valorizando-a através 

dos seus feitos, mas principalmente das figuras que representam as várias épocas áureas da 

sua história: 

 
Respondamos ao estrangeiro desdenhoso, com a relação do espírito que animou a nossa 
conquista marítima, e esse espírito onde o havemos de ir buscar mais puro e mais explícito 
do que nas obras de Gil Vicente, de Camões, e na linha ininterrupta de grandes homens 
portugueses que, dos trovadores aos polifonistas do século XVII, ajudaram a fazer a música 
europeia? (Branco, 1935:1) 
 
A preocupação de Freitas Branco acerca da redescoberta de compositores 

portugueses renascentistas será muito frequente, evidenciando as caracterizações desses 

mesmos compositores a nítida importância que o autor lhes confere num panorama 

histórico global. Em determinados escritos, Freitas Branco refere, nomeadamente, o que 

considera ser o papel fundamental de Duarte Lobo, na sua opinião o maior compositor 

português de todos os tempos, “o vulto máximo da composição portuguesa” (Branco, 

1936:1): 

 
Do mesmo modo que na história da música italiana antes e acima de um Donizetti, 

está um Palestrina, um Monteverdi, um Corelli, assim na história da nossa música antes e 
acima de um Marcos Portugal, está um Duarte Lobo, um Manuel Mendes, um Filipe de 
Magalhães, um Lourenço Rebelo, um Frei Manuel Cardoso. Esta notável plêiade de 
contrapontistas portugueses a que acrescentaremos ainda o nome de Diogo de Melgaço, 
irradiou de Évora e de Vila Viçosa cujas capelas ou escolas se distinguiram naquele tempo 
pela excelência dos seus cantores e mestres (Branco, 1932b:1). 
 
Apesar da coexistência de vários temas nas publicações da revista, podemos, no 

fundo, concluir que a dimensão anti-romântica será a mais presente nos escritos de Luís de 

Freitas Branco da Arte Musical, periódico que manifesta uma intenção ecléctica com a 

publicação de artigos sobre assuntos que vão desde a música militar e as bandas 
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filarmónicas à defesa da história da música portuguesa e inclusão dos compositores 

portugueses numa história global. Desse modo, através da defesa de estéticas classicistas 

evidentes em compositores como d’Indy ou Pizzetti e da definição de períodos anteriores da 

história da música portuguesa como protótipos de um espírito clássico, Freitas Branco 

considera que esse espírito, recuperado de algum modo e por algumas personalidades 

noutras zonas da Europa, deverá ser retomado na contemporaneidade portuguesa da 

primeira metade do século XX. 

Por esse motivo, Freitas Branco recorre aos seus estudos e ao seu interesse pela 

música nacional renascentista, evidenciando a Escola de Évora e compositores como Duarte 

Lobo, inserindo-se desse modo numa estética neoclassicista internacional que se pauta, 

nalguns países, pela defesa das que são consideradas as épocas históricas áureas nesses 

mesmos contextos. Respondendo a tendências nacionalistas que, de certa forma, poderão 

ser interpretadas como continuidade dos ideais defendidos no início do século XX por 

movimentos como a Action Française ou o Integralismo Lusitano, Luís de Freitas Branco 

apresenta ainda nas décadas de 1920 e 1930 e em específico no periódico dirigido por si 

mesmo, Arte Musical, ideais neoclássicos que facilmente se relacionam com preocupações 

e pensamentos raciais, recorrendo à descrição de características que considera intrínsecas a 

determinadas zonas geográficas e aos compositores que nesses contextos se inserem.  

O neoclassicismo nos escritos de Luís de Freitas Branco, principalmente relacionado 

com uma rejeição do romantismo e imbuído de nacionalismo, responderá, segundo o autor, 

a uma necessidade contemporânea de racionalidade, equilíbrio e diatonismo que deverão 

servir uma música nova, e não necessariamente recuar a um passado musical. Ou seja, de 

acordo com Freitas Branco, o novo classicismo surge como base para novos 

desenvolvimentos musicais: 

 
Antes de mais nada tenho empenho em me referir à expressão: regresso a… que se 

empregava muito há uns dois anos, e que, felizmente, se está empregando cada vez menos. 
Não simpatizo com ela se a oiço empregar no sentido de para trás para… 

A evolução musical quanto a mim caminha sempre para a frente. 
Deste para a frente resultam modificações na maneira de apreciar o passado. Eis 

tudo. (Branco, 1931:12) 
 
Ao longo da década de 1930, o nome de Luís de Freitas Branco surgirá ainda 

enquanto colaborador das publicações de Divulgação Musical de Ema Romero dos Santos 

Fonseca da Câmara Reis, números que pretendiam juntar os vários documentos reunidos no 

contexto dos eventos musicais organizados pela mesma. Desse modo, numa publicação que 

pretende reunir eventos realizados entre 1929 e 1940, o nome de Luís de Freitas Branco 
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enquanto autor surgirá apenas duas vezes, referente a duas conferências realizadas pelo 

compositor, a primeira no ano de 1933 e publicada no segundo volume de Divulgação 

Musical que englobava os anos de 1929 a 1933, e a segunda em 1936, no quarto volume da 

publicação, de 1938. Ambas as conferências se centraram no tema da polifonia, inserindo-

se em eventos acerca do renascimento. Podemos salientar, na segunda conferência, 

realizada no contexto do “13º Concerto de Música do Renascimento” em Junho de 1936, 

uma referência à música tradicional da região alentejana, permitindo-nos estabelecer uma 

ponte com as temáticas que preocupavam Luís de Freitas Branco já na década de 1910: 

 
O lugar do meu recolhimento fica no Alentejo e ali ponho-me a reproduzir mentalmente os 
cantares do povo da região, e pergunto a mim próprio como é que ele, sem nunca ter posto a 
vista em cima de um tratado de harmonia, pode cantar assim […] (Branco, 1938:260) 

 

III.1.2. Outros escritos: o diário 
 

O diário de Luís de Feitas Branco, presente no espólio de Maria Helena de Freitas e 

Nuno Barreiros depositado na Biblioteca Nacional, tanto em fotocópia do manuscrito 

original, como dactilografado, foi iniciado pelo autor a 12 de Outubro de 1930, dia do seu 

40º aniversário, e seria mantido até ao ano de 19456. Começado com o propósito de criar 

um registo das leituras do próprio Freitas Branco, o documento acaba, contudo, por ser 

relevante para a compreensão do pensamento do compositor ao longo da década de 1930 e 

parte da década de 1940, uma vez que no mesmo são expostas reflexões (por norma, 

bastante breves e concisas) acerca de assuntos variados. 

No primeiro registo do diário, datado de 12 de Outubro de 1930, Freitas Branco 

refere a sua leitura de Os Lusíadas de Luís de Camões, curiosamente no ano que Alexandre 

Delgado (2007:384) refere como sendo a data dos primeiros esboços para os Madrigais 

camonianos (que serão analisados na última secção desta dissertação). Camões e os seus 

escritos serão temas bastante abordados ao longo do diário, sendo Os Lusíadas comparado a 

outras epopeias, nomeadamente nas suas qualidades de construção e classicismo que 

parecem evidenciadas em relação às obras de Homero e Virgílio: 

 

                                                
6 Existe também no espólio MHF/NB um diário da década de 1950, manuscrito, no entanto já 
corresponde a uma época que não será abordada na presente dissertação. Desconhece-se a existência de 
diários anteriores, mas supomos que não existam, pois na primeira entrada do seu diário de 1930 Luís de 
Freitas Branco dá a entender que este é o seu primeiro diário.  
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Começo, neste dia dos meus anos por reler Os Lusíadas. Fiquei maravilhado com 
a proporção, a clareza, a força e a emoção da única obra literária moderna que sofre 
comparação com as de Homero e de Virgílio. Mais, é uma obra que pode ser 
considerada superior à Ilíada, à Odisseia e à Eneida por causa das dificuldades maiores 
que Camões teve de vencer. O que nós hoje chamamos a "mentalidade" das épocas de 
Homero e de Virgílio ajudava-os a fixar aqueles pensamentos, aquelas imagens simples 
e fortes que hoje nos parecem extraordinárias mas que na realidade eram o reflexo do 
momento histórico em que não havia senão aquela cor clássica e realista (Branco, 1930-
45:1). 

 
Tema recorrente ao longo das entradas no diário da década de 1930, Camões será 

também referido no que diz respeito a outras obras, nomeadamente os sonetos, no registo 

datado de 17 de Julho de 1935, curiosamente o ano de composição de alguns dos seus 

madrigais para coro misto, o que nos salienta o interesse de Freitas Branco pelos escritos do 

autor no momento da composição das suas obras musicais baseadas no mesmo: “Os sonetos 

de Camões comparados com os Lusíadas ficam a perder de vista. Nunca ouvi dizer isto a 

ninguém e contudo isto salta aos olhos” (ibid.:348). O classicismo de Camões será 

evidenciado nos vários registos acerca do poeta renascentista, inserindo-se esta temática 

numa das linhas de pensamento mais fortes do seu diário, ou seja, a distinção entre 

classicismo e romantismo, categorias que Freitas Branco não confina a épocas históricas em 

específico, com se verifica a 16 de Janeiro de 1932: “O romantismo e o classicismo têm que 

alternar na evolução da humanidade como o tempo leve e o tempo pesado na música, a 

diástole e a sístole no coração, a diácrise e a síncrise na retina” (ibid.:115). De facto, o seu 

diário, tal como os escritos já analisados, destaca-se pelas dualidades que surgem associadas 

a esta mesma oposição, para o compositor fundamental e básica para a compreensão não só 

da história ocidental, mas também da música. Como clássicos serão descritos o Ocidente e o 

mundo latino, colocados em oposição relativamente ao Oriente e ao germanismo, 

nomeadamente no registo de 14 de Janeiro de 1932: 

 
O romantismo é especialmente perigoso para os latinos porque, aliado à clareza 

latina, tem probabilidades de dar como resultados a pieguice e a banalidade. Nos eslavos e 
alemães há menos esses perigos. O confuso e o prolixo, as brumas e a selvajaria disfarçam 
mais os inconvenientes apontados (ibid.:114). 

 
Apesar de verificarmos uma franca valorização do classicismo no que diz respeito 

concretamente aos países latinos e a Portugal, Freitas Branco refere, nomeadamente a 28 de 

Abril de 1933, que o seu intuito não é valorizar mais ou menos uma determinada estética, 

mas sim distingui-las: “Muitos conhecidos meus supõem que, por ter sido eu um dos 

primeiros a agitar a questão «oriente e ocidente» no campo da arte, eu sou um inimigo da 
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civilização oriental. Nada mais falso. Procurar conhecer, distinguir, não é detestar” 

(ibid.:209). 

Embora uma das preocupações centrais de Freitas Branco seja exactamente 

estabelecer distinções relacionadas com a oposição entre classicismo e romantismo, talvez 

uma das conclusões mais relevantes a que podemos chegar através da leitura do diário de 

Luís de Freitas Branco seja a mudança na sua ideologia política, de um monarquismo 

essencialmente associado a ideais de direita para um certo esquerdismo, o que, no entanto, 

não faz com que o compositor altere algumas das posições acerca de valores estéticos como 

o classicismo, a razão, a lógica, o equilíbrio, algo que manifestava aquando da sua ligação 

ao Integralismo Lusitano e que mantém apesar da sua nítida mudança em termos políticos. 

Essa alteração será reconhecida e assumida pelo próprio Freitas Branco ao fim de cinco 

anos de diário: “Entretenho-me a ler os cinco anos de memórias que escrevi até este 45º dia 

do meu aniversário, e verifico a minha marcha para a esquerda” (ibid.:370). Ao mesmo 

tempo, Freitas Branco reconhece a tendência esquerdista que parece instaurar-se no mundo 

ocidental, nomeadamente no dia 1 de Janeiro de 1936: “Os acontecimentos internacionais 

levam, de um modo geral, rumo para a esquerda” (ibid.:385). Contudo, se esse 

reconhecimento não fosse colocado por escrito, outras entradas no seu diário nos dariam a 

percepção dessa viragem política, nomeadamente aquelas em que começa a relacionar a 

esquerda com ideais neoclássicos, como se verifica no dia 15 de Março de 1931: “Tenho a 

impressão de que o racionalismo, o espírito positivo do que se costuma chamar na política 

«as esquerdas», se irá cada vez mais identificando com o neo-classicismo” (ibid.:54). 

A própria admiração visível por António Sérgio, que é, aliás, referida pela primeira 

vez no diário de Freitas Branco a 27 de Dezembro de 1930, data anterior à sua colaboração 

enquanto crítico e cronista na Seara Nova, é sintomática dessa mesma mudança ideológica, 

num momento em que deixa de descrever os integralistas enquanto clássicos e passa a 

associar Sérgio à inserção de um novo classicismo em Portugal: 

 
No segundo volume dos ensaios de António Sérgio, vem um, sobre o classicismo, 

que me espanta pelo espírito construtivo, pelo amor da clareza, da saúde, principalmente por 
esta frase: «o deus do tédio é um deus romântico». Mas é de admiração e de concordância, o 
espanto que me causa. E é um homem das esquerdas que assim se exprime, e é um homem 
das direitas, Agostinho de Campos, que, em nome da letra (do latinório) vem em artigo de 
fundo do Diário de Notícias chamar herege e discordar de António Sérgio por este ser 
um defensor do espírito clássico (ibid.:32). 

 
As relações com um grupo mais associado a ideais de esquerda, como António 

Sérgio, Francine Benoît, Fernando Lopes-Graça, entre outros, parecem estreitar-se e tornar-
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se relativamente íntimas, o que observamos ao longo do seu diário, pelas várias vezes que 

demonstra ter recebido em sua casa o referido grupo e por vezes apenas António Sérgio. 

Um exemplo poderá ser o registo datado de 17 de Janeiro de 1933: 

 
Tive cá em casa o António Sérgio no dia 9 (segunda-feira). Uma frase dele: 

«Portugal, ao contrário do que pretendem os nossos nacionalistas, é um país feito por 
subscrição internacional». No fim da soirée, admirável improvisação de António 
Sérgio sobre Camões. Estavam presentes: Pedro Prado, Jorge Bettencourt, Armando 
Fernandes e António Garcia (ibid.:192). 

 
Ao mesmo tempo, a crítica ao Integralismo Lusitano torna-se frequente, e talvez até 

tenha surgido devido a essa mesma aproximação de um grupo mais associado aos ideais da 

Seara Nova, chegando Luís de Freitas Branco a justificar, por vezes, a sua ligação, na 

década de 1910, ao Integralismo Lusitano, nomeadamente no dia 25 de Setembro de 1933 – 

até o facto de referir apenas o ano de 1915 como momento de relações mais estreitas com 

os doutrinários do movimento já nos demonstra um certo menosprezo por parte de Freitas 

Branco dessa época da sua vida, uma vez que, além das conferências em 1915, o 

compositor esteve também bastante comprometido com o movimento, pelo menos, 

aquando da sua colaboração no periódico A Monarquia: “Trabalhei com o integralismo em 

1915 unicamente por ver nele o único baluarte anti-romântico daquela época” (ibid.:241). 

Além de relacionar agora a esquerda política com um ideal de novo classicismo, 

previamente associado pelo compositor ao Integralismo, Freitas Branco estabelece uma 

ligação, nos anos 1930, entre o movimento monárquico e o romantismo, uma vez que, 

segundo o seu registo de 26 de Setembro de 1933, “Afinal o integralismo tornou-se 

romântico e assim tinha que ser” (ibid.), associando o movimento a um certo atraso político 

português, que aliás parece estar de acordo com outras discrepâncias cronológicas, segundo 

o que Freitas Branco escreve a 7 de Março de 1932: 

 
O grande público está agora em Wagner e já começa a compreender Debussy… 

quando Wagner e Debussy são insuportáveis aos profissionais esclarecidos. O mesmo 
sucede em Portugal com o integralismo. Agora só é que chegou o integralismo ao grande 
público… quando as verdadeiras elites e os novos já sentem a fadiga do chamado 
nacionalismo (ibid.:126). 

 
No entanto, Luís de Freitas Branco, de acordo com o que podemos ler no seu diário, 

continuará monárquico, diminuindo ocasionalmente a república e a associá-la ao 

romantismo, dimensão visível na entrada do dia 5 de Outubro de 1935, “Data romântica e 

por isso detestável” (ibid.:369), bem como ao modo de governação dos monarcas, algo que 

parece contrapor indirectamente à de Salazar, verificável na entrada de dia 13 de Fevereiro 
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de 1935: “Os nossos velhos reis sabiam perfeitamente que não podiam mandar e que apenas 

deviam obedecer às determinações dos que verdadeiramente conheciam os assuntos” 

(ibid.:321). A sua fidelidade ao regime monárquico irá inclusivamente levá-lo a associar, no 

dia 27 de Abril de 1935, a facção mais neoclássica do grupo em torno da revista Seara 

Nova, da qual faz parte António Sérgio, a valores monárquicos, por oposição a outros 

colaboradores que nunca estiveram relacionados com a monarquia: 

 
Os homens da «Seara Nova» que vieram da república como Câmara Reis e Jaime 

Cortesão são sempre mais românticos e menos racionalistas que António Sérgio que veio da 
monarquia. Tenho observado que as tradições monárquicas e aristocráticas com o seu 
natural horror ao pathos livram os intelectuais desse romantismo, ou antes, 
«possidonismo» mental (ibid.:334). 

 
Dimensão que também parece ter motivado este afastamento da direita é um 

descontentamento do compositor relativamente à ditadura de Salazar, altamente criticada 

em todo o seu diário, nomeadamente no registo de 3 de Setembro de 1931, onde Freitas 

Branco manifesta que “A principal estupidez da ditadura está na absoluta discordância entre 

a doutrina e os factos” (ibid.:91). Segundo o autor, a ditadura relaciona-se com extremismos 

políticos, como o refere no dia 16 de Novembro de 1933: “A ditadura mata a monarquia e 

mata a república. Só não mata o extremismo esquerdista” (ibid.:250). 

Contudo, apesar de podermos verificar em Luís de Freitas Branco uma posição 

fundamentalmente contra a ditadura de António Salazar, investigadores actuais encaram o 

Integralismo Lusitano como um dos movimentos percursores do Estado Novo português. 

Esse será o caso de Luís Trindade que, na sua tese de doutoramento acerca do 

“nacionalismo como construção literária, reformulação cultural dos pressupostos históricos, 

geográficos e sociais” (Trindade, 2005:11), apesar de se focar essencialmente em 

movimentos literários não maioritariamente próximos dos círculos do movimento 

monárquico, afirma que “O Integralismo Lusitano […] teve afinidades ideológicas que o 

situam nas raízes do que mais tarde viria a ser o Estado Novo. Isso é facilmente visível na 

doutrina” (ibid.:135). 

Em suma, o que nos parece central através da leitura do diário de Luís de Freitas 

Branco, documento em que o compositor expõe opiniões e pensamentos em torno de 

assuntos diversos, serão as alterações verificadas na ideologia política do compositor que, 

no entanto, não parecem acompanhadas por mudanças nos seus valores estéticos. A sua 

principal preocupação tanto nos anos 1910, como nos anos 1930, é a distinção entre duas 

forças que considera opostas, o classicismo e o romantismo, que mais facilmente 
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associamos a uma apologia óbvia do classicismo enquanto valor estético a ser defendido 

por constituir a expressão musical que espelha, segundo o autor, a sociedade sua 

contemporânea, como refere no dia 22 de Julho de 1935: 

 
Onde devem os artistas actuais procurar a solução do problema anti-romântico, 

objectivista e colectivista? Num classicismo cada vez mais sóbrio ou numa transigência cada 
vez maior com o mau gosto dos fariseus? Eis a grande dúvida da idade contemporânea (de 
depois da guerra) (Branco, 1930-45:349). 

 

III.2. A produção musical neoclássica de Luís de Freitas Branco 
 

 Com a presente e última secção pretende desenvolver-se um estudo analítico de 

duas das obras encaradas, pela historiografia musical portuguesa e mais concretamente 

sobre Luís de Freitas Branco, como pertencentes a uma segunda fase da sua produção 

musical. Essa segunda fase terá sido iniciada nos anos 1920 através da composição das 

sinfonias e é descrita como concordante com um neoclassicismo claramente contrastante 

em relação às obras descritas como modernistas, de uma primeira fase. 

 Não discordando de uma diferença óbvia entre os poemas sinfónicos da juventude 

de Luís de Freitas Branco, como Depois de uma leitura de Antero de Quental, Depois de 

uma leitura de Guerra Junqueiro, Paraísos Artificiais ou Vathek, e as obras compostas a 

partir dos anos 1920, com este subcapítulo pretende demonstrar-se as possíveis relações 

entre algum do repertório composto nas décadas de 1920 e 1930 e algumas das obras dos 

anos 1910 – que não as obras normalmente descritas como modernistas ou até introdutoras 

do modernismo em Portugal, como Paraísos Artificiais ou Vathek. Talvez pretendíamos 

uma nova periodização da obra de Luís de Freitas Branco, questionando, sempre, até que 

ponto será essa segmentação necessária, podendo ser substituída por uma leitura que 

privilegie a existência de várias vertentes e estéticas simultâneas na produção do 

compositor. No entanto, na presente secção temos em conta uma alegada fase que se 

distingue nitidamente através da composição de obras como Paraísos Artificiais ou Vathek, 

em contraposição com uma outra estética, desenvolvida sensivelmente a partir de Viriato, 

em direcção a obras mais associadas a estéticas neoclássicas.  

 Através da análise de obras como a 1ª Sinfonia, segundo Alexandre Delgado 

(2007:384) a primeira obra da fase neoclássica do compositor, e dos Madrigais camonianos 

para coro misto, pertencentes a uma estética que aqui inserimos também num certo tipo de 

neoclassicismo, multifacetado pela multiplicidade de referências que à primeira vista nos 



	 	 	 106 

	

podem parecer contraditórias, pretendemos estabelecer ligações entre o repertório da década 

de 1910 analisado no capítulo II e uma parte da obra de Freitas Branco dos anos 1920 e 

1930, tentando explicar, desse modo, as aparentes contradições da obra do compositor. 

 

III.2.1. 1ª Sinfonia (1924) 
  
 Composta em 1924, a 1ª Sinfonia de Luís de Freitas Branco é encarada por 

Alexandre Delgado como inauguradora de uma nova fase na produção do compositor, 

representante do neoclassicismo na sua obra, anteriormente marcada por influências mais 

fortemente associadas ao impressionismo e ao expressionismo. De acordo com Delgado, a 

partir de obras como a 1ª Sinfonia, “a batalha do compositor deu-se cada vez mais no 

sentido de afirmar uma nova era racional e objectiva, que associava ao conceito de 

latinidade. Isso significou um distanciamento das estéticas […] como o simbolismo, o 

impressionismo ou mesmo o expressionismo” (Delgado, Telles & Mendes, 2007:319). 

 Associada a modelos de César Franck e de Beethoven, numa fase da sua produção 

marcada pela “multiplicidade, essa impossibilidade de catalogação” (ibid.:325), a 1ª 

Sinfonia é composta para três flautas, dois oboés, corne inglês, dois clarinetes, clarinete 

baixo, dois fagotes, quatro trompas, três trompetes, três trombones, tuba, tímpanos e cordas. 

No seu início destaca-se a inserção de uma introdução lenta prévia à apresentação de dois 

temas, gerados na própria introdução e fundamentais para a classificação deste primeiro 

andamento como uma forma-sonata (cf. Anexo 6, fig. 1). Esta introdução apresenta-se entre 

os compassos 1 e 36, fundamentalmente nos instrumentos mais graves da orquestra, 

aumentando a densidade orquestral e a tensão harmónica até ao compasso 29, a partir do 

qual existe um decrescendo. Nesta secção, cuja célula inicial Paulo Ferreira de Castro 

compara ao início das Variações Sinfónicas de César Franck (2009b:277), a tonalidade é 

muito indefinida, utilizando o compositor relações de enarmonia que parecem 

complexificar propositadamente o processo de leitura da obra. A partir do compasso 29 há 

uma sucessão de acordes de sétima, até ao compasso 35, onde surge um acorde de dó, 

dominante de fá maior, tonalidade principal da sinfonia. 

 Entre os compassos 37 e 104 será apresentado o 1º tema da exposição, em fá maior, 

e primeiramente nos violinos, oboés e clarinetes (cf. Anexo 6, figs. 2 e 3). Entre os 

compassos 74 e 82 é desenvolvida uma pequena secção intermédia, sendo o tema retomado 

no compasso 83, principalmente pelas cordas, com acompanhamento nos sopros. A partir 
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do compasso 15 surge o que aqui consideramos fundamentalmente uma ponte (cf. Anexo 6, 

fig. 4), no entanto esta mesma secção é definida por Alexandre Delgado como o segundo 

tema da obra, “de ritmo preciso e notas picadas” (Delgado, Telles & Mendes, 2007:327). 

Este tema, de carácter bastante modulatório, alterna momentos de colcheias em staccato 

com movimentos de colcheias ligadas. Caracterizando-se também pelos diálogos entre os 

vários instrumentos, esta secção parece ser definida por Alexandre Delgado como um 

segundo tema uma vez que tem um carácter bastante afirmativo e dura cerca de 40 

compassos. No entanto, entre os compassos 146 e 173 surge o que aqui consideramos o 

segundo tema, em lá bemol maior, nos clarinetes e, de seguida, nas flautas, que, apesar de 

nitidamente derivado do primeiro tema, tem um carácter bastante autónomo e será 

reexposto na recapitulação do andamento (cf. Anexo 6, fig. 5). O que, para Alexandre 

Delgado, constitui uma divisão em 1º e 2º tema (não referindo o autor o que aqui chamamos 

de segundo tema, nem uma possível ponte), e que nesta dissertação é tida como uma 

estrutura dividida entre 1º tema, ponte e 2º tema, pode ainda ser considerada uma exposição 

de 3 temas. 

 O desenvolvimento inicia-se no compasso 182, depois de uma pequena codetta 

entre os compassos 174 e 181, mostrando-nos primeiramente o desenho melódico da 

introdução lenta, nos instrumentos graves da orquestra, em diálogo com os instrumentos 

agudos. No compasso 200, os fagotes e as cordas graves, contrabaixos e violoncelos, 

intervêm com os motivos staccato da ponte. A partir do compasso 239 e até ao final de todo 

o desenvolvimento, Freitas Branco faz o que neste contexto chamamos de “falsas entradas” 

da reexposição, com o tema da introdução lenta primeiro nos graves, depois nas madeiras. 

Tal como no final da exposição há, no final do desenvolvimento, um compasso de pausa 

com suspensão, o que nos indica a passagem para uma nova secção.  

 A introdução lenta será reexposta entre os compassos 308 e 344, com o mesmo tipo 

de tratamento que o compositor utiliza na exposição. Entre os compassos 345 e 387 surge o 

1º tema, em fá maior, nas trompas, com acompanhamento das cordas, estando, a partir do 

compasso 366, o tema nas cordas e o acompanhamento nas madeiras com os ritmos da 

ponte. Entre os compassos 388 e 431 será apresentada a ponte, muito semelhante à secção 

análoga da exposição e, a partir do compasso 432 será apresentado o 2º tema, na tonalidade 

de ré bemol maior, primeiramente nos clarinetes, depois os oboés, acompanhados pelas 

cordas. No compasso 468 surgem motivos do início do desenvolvimento e, no compasso 

483, da ponte. Entre os compassos 525 e 532 teremos uma coda, onde finalmente se dá a 

modulação para a tonalidade principal da obra.  
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 O 2º andamento pode também ser analisado como forma-sonata, apesar de se tratar 

do andamento lento da obra, e é considerado por Paulo Ferreira de Castro bastante próximo 

dos modelos franckianos: “Também o Andante, com a inclusão de um episódio com 

carácter de Scherzo (e também com o seu solo melancólico de corne-inglês…), evidencia 

desde logo a estreita relação intertextual da partitura com o protótipo franckiano” 

(2009b:277). O 1º tema deste andamento, em si bemol menor, é-nos apresentado a partir do 

compasso 5, pelo corne inglês, surgindo uma segunda parte do tema nos oboés e nos 

clarinetes, no compasso 12, no compasso 17 nas cordas e no compasso 20 nas flautas (cf. 

Anexo 6, figs. 6 e 7). A primeira parte do tema regressa no compasso 26, pelos oboés e 

cordas. No compasso 38 surge a ponte, quando surge uma melodia modulante pelo corne 

inglês e quando entra o clarinete baixo, seguido de solos dos vários instrumentos da 

orquestra. Depois do rallentando de dois compassos, no compasso 54 inicia-se o 2º tema, 

mais lento que o 1º, nos primeiros violinos e nos violoncelos, em sol bemol maior (cf. 

Anexo 6, figs. 8 e 9). A exposição termina com um rallentando, com as tercinas que 

acompanham o 2º tema. 

 O desenvolvimento, apresentado a partir do compasso 79, inicialmente em sol 

maior, começa de forma semelhante ao que sucede no 1º andamento do Concerto para 

violino e orquestra, no sentido em que não desenvolve necessariamente, desde o início da 

secção, os temas apresentados na exposição, mas apresenta um tema novo, mais dinâmico, 

de sonoridade pentatónica (cf. Anexo 6, fig. 10). Este tema é apresentado pelas flautas, 

acompanhadas pelas cordas, e no compasso 87 o tema surge nos oboés. Surge depois uma 

pequena secção modulante, onde células deste tema são aproveitadas, nomeadamente pelos 

metais, instrumentos que quase não surgem neste andamento até este momento. No 

compasso 113, o tema surge na íntegra, pelas madeiras e pelas cordas, e no compasso 125, 

no ralentando, surgem elementos do 1º tema. A partir do compasso 144, a reexposição 

ameaça surgir, com algumas “falsas entradas” como sucede no primeiro andamento, através 

de solos, até terminar o desenvolvimento numa cadência a si bemol menor. 

 A reexposição inicia-se no compasso 157, com o 1º tema apresentado da mesma 

forma que o é na exposição, no corne inglês, em si bemol menor, acompanhado pelas 

cordas. No compasso 165 surge a segunda parte do 1º tema, nos oboés, no compasso 168 

nas flautas, e no compasso 172, nas cordas. No compasso 180 surge o tema apresentado no 

desenvolvimento, durante cerca de três compassos, e nos compassos 184 e 186 surgem 

ainda referências ao 1º tema. Este andamento, tal como sucede no 1º, termina de forma um 

tanto repentina, na medida em que não parece ter havido uma coda muito óbvia, no entanto, 
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podemos afirmar que existe um momento de conclusão do andamento entre os compassos 

188 e 194. 

 Se o 1º andamento parece não corresponder totalmente ao formato clássico ou 

estereotipado da forma-sonata pelas relações tonais se desviarem das expectáveis 

modulações para tonalidades dominantes ou relativas (no entanto, já frequentes ao longo do 

século XIX, e se o 2º andamento também se desvia da forma pela falta de reexposição do 2º 

tema apresentado na exposição, o 3º andamento da 1ª Sinfonia será o que mais fielmente 

corresponde ao modelo estereotipado da forma-sonata, não estando, segundo Paulo Ferreira 

de Castro, longe de elementos franckistas. A exposição inicia-se, com o 1º tema, em fá 

maior, pelas violas e violoncelos, sendo apresentado pelas cordas a partir do compasso 18 

(cf. Anexo 6, fig. 11), “alternando grupos de duas e três semínimas, em hemíolas” 

(Delgado, Telles & Mendes, 2007:328). Entre os compassos 25 e 26 surge a ponte entre os 

dois temas, que aproveita o movimento descendente do 1º tema, e no compasso 44 é 

apresentado o 2º tema, em dó maior, dominante de fá maior (cf. Anexo 6, figs. 12 e 13). 

Este tema é apresentado nas madeiras, violinos e violoncelos, começando depois a modular. 

Podemos sugerir que, a partir do compasso 80, surja uma codetta, primeiramente pela 

orquestra, depois por sequências de solos a partir do compasso 84, também em movimentos 

descendentes, terminando com uma passagem de movimentos ascendentes, mais afirmativa, 

em fortíssimo entre os compassos 100 e 105. 

 O desenvolvimento deste último andamento começa com elementos do 1º tema, 

com solos dos vários instrumentos das madeiras, acompanhados pelas cordas. Em anacruse 

para o compasso 120 surge uma elaboração do 1º tema, e no compasso 135 retoma-se o 

mesmo tema, mas através de solos, acompanhados pela orquestra. A partir do compasso 

152 vai afirmar-se a natureza em parte cíclica desta obra, surgindo a melodia da introdução 

lenta do 1º andamento, que é depois entrelaçada como 1º tema do presente andamento. No 

compasso 187 surge uma citação do 2º tema, na flauta, com o mesmo acompanhamento por 

parte das cordas e no compasso 203 surge o 1º tema, no fagote, com o acompanhamento das 

cordas característico do 2º tema. O solo de fagote surge depois na flauta e regressa ao 

fagote, sendo que esta alternância e textura e vão manter até ao compasso 242. Um 

elemento mais homorrítmico com elementos do 1º tema surge no compasso 243, o que será 

intercalado com motivos pontuados que ainda não tinham surgido neste andamento, na 

passagem para a reexposição. 

 A recapitulação inicia-se no compasso 294, encontrando-se o 1º tema, como era 

expectável, em fá maior, e sendo apresentado de maneira muito semelhante à forma como 
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fora primeiramente exposto. No compasso 310, o tema surge também nas flautas, nos 

clarinetes e nos violinos e, na anacruse para o compasso 319, a ponte é elaborada através 

dos motivos descendentes do 1º tema. O 2º tema, ao contrário do que sucedera nos 

andamentos anteriores, surge também na tónica, fá maior, a partir do compasso 339, nas 

flautas, corne inglês, clarinetes, violinos e violoncelos. Este tema desvanece-se, tal como 

ocorrera na exposição, com uma parte intermédia, de movimentos descendentes por 

solistas, enquanto os instrumentos graves nos apresentam pedais. A partir do compasso 395 

assistimos ao momento mais idiossincrático deste andamento, até agora desenvolvido 

segundo uma rígida forma-sonata. Surge agora um “apêndice” após a reexposição, a 

melodia da introdução lenta, com intervenções com elementos do 1º tema e com o aumento 

da densidade orquestral, que depois decai, até à intervenção de solos, apenas. A partir do 

compasso 440 ouve-se, de novo, o tema da introdução lenta mais evidente e afirmativo, que 

vai regressando ao primeiro tempo gradualmente, até à coda, que se inicia no compasso 

448. Esta secção finalizante, também ao contrário do que sucedera nos andamentos 

anteriores, terá um carácter mais afirmativamente conclusivo. 

 A 1ª Sinfonia de Luís de Freitas Branco, descrita como a primeira obra neoclássica 

na produção do compositor, talvez seja assim classificada por seguir quase fielmente o 

modelo clássico da forma-sonata no género sinfonia (cf. Anexo 7). De facto, é uma obra 

insistentemente neoclássica pela utilização da forma-sonata nos três andamentos, 

reforçando o compositor a ideia de reexposição, salientada pela própria utilização do 1º 

tema da obra no final do último andamento – o que também parece relacionado com a ideia 

de forma cíclica, já antes explorada pelo compositor e que nos remete para o modelo de 

César Franck. Contudo, apesar de ser um exemplo de estruturação formal e temática e de 

obedecer a modelos clássicos, a 1ª Sinfonia encontra-se, a nosso ver, num âmbito de 

continuidade relativamente a alguma da música que Freitas Branco vinha a desenvolver 

desde a década de 1910, sendo esta, contudo, não associada pela historiografia à ideia de 

classicismo. Algumas das suas obras instrumentais dos anos 1910, como o Concerto para 

violino e orquestra, apresentavam já uma preocupação evidente com o retorno às formas 

“sonatísticas” clássicas, presentes na produção de Freitas Branco mais evidentemente desde 

a sua ligação com o Integralismo Lusitano, que já privilegiava ideias de equilíbrio, clareza, 

e de retorno intelectual a épocas pré-românticas. Mais que estabelecer uma ruptura com a 

obra prévia de Luís de Freitas Branco, a 1ª Sinfonia representa, a nosso ver, uma 

transposição, nos anos 1920, dos modelos já desenvolvidos na década anterior, 
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nomeadamente no Concerto para violino e orquestra, analisado no capítulo anterior, para 

aquele que é encarado como o género clássico por excelência: a sinfonia.  

 No entanto, Paulo Ferreira de Castro considera a sinfonia “a obra que supostamente 

constitui o manifesto mais explícito do «neoclassicismo» do seu autor” (2009b:277), 

“classicizante” apenas na medida em que, em termos formais, os modelos do género da 

sinfonia são respeitados pelo compositor e audíveis de forma clara. Na verdade, Ferreira de 

Castro associa a 1ª Sinfonia de Luís de Freitas Branco a uma “simplicidade aparente” (ibid.) 

que na verdade joga com tensões tonais e rítmicas que poderão afastar-nos de uma 

percepção da obra como neoclássica, no entanto aproximando-a das preocupações latinistas 

manifestadas pelo compositor na época: 

 
No seu conjunto, os processos de linguagem musical jogam livremente com referências 
(Liszt, Bruckner, Franck, d’Indy, mais do que Debussy), que parecem aglutinar numa fusão 
sui generis “germanismo” e “latinidade”, tal como percebidos na época. Em particular, 
a rítmica impetuosa e a tensão tonal que percorrem todo o [1º] andamento produzem 
uma impressão de energia mal contida, numa demonstração de inquietude e mesmo de 
violência que nada têm de propriamente classicizante” (ibid.). 

 
 No fundo, pode considerar-se que, em última instância, a 1ª Sinfonia de Luís de 

Freitas Branco é neoclássica apenas devido à sua dimensão formal, estrutura e equilíbrio, 

características que eram defendidas como clássicas e latinas pelo próprio compositor, não 

deixando a obra em concreto de se relacionar com uma visão global da produção musical de 

Freitas Branco, que compreende, segundo Paulo Ferreira de Castro, “a persistência de um 

conflito insanável entre pulsões contraditórias, de uma tensão entre micro e macroestruturas 

temporalmente antagónicas”, consideradas “o âmago da imaginação musical de Freitas 

Branco” (ibid.). 

 

III.2.2. Dez madrigais camonianos para coro misto a cappella (1930-35-43)7 
 

 Composto ao longo da década de 1930 e no início da década de 1940, Dez 

madrigais camonianos para coro misto a cappella foi o primeiro de três ciclos dedicados à 

poesia de Luís de Camões, sendo o segundo e terceiro ciclos para coro masculino e para 

coro feminino, respectivamente. De acordo com Alexandre Delgado, estas “são obras de 
                                                

7 As datas de composição surgem na presente dissertação tal como são indicadas por Alexandre Delgado 
(2007:383) que refere que, apesar da maior parte dos madrigais estarem datados de 1935 e 1943, existem 
esboços de 1930. 
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inspiração renascentista em que Luís de Freitas Branco explorou uma linguagem harmónica 

e contrapontística sobretudo modal, conjugada com uma engenhosa mobilidade cromática” 

(Delgado, Telles & Mendes, 2007:384), estética que parece estar fortemente relacionada 

com o interesse do compositor na música renascentista portuguesa. Segundo o que nos foi 

possível verificar nos artigos de imprensa abordados no subcapítulo anterior, o interesse de 

Freitas Branco pelo renascimento português é visível nos seus escritos acerca dos 

polifonistas de Évora, e sobre compositores como Filipe de Magalhães e, de modo mais 

laudatório, Duarte Lobo, e talvez esse interesse o tenha incentivado na composição de 

géneros fundamentalmente associados ao renascimento, como o madrigal. A composição de 

obras corais como os Madrigais camonianos surge como continuidade de um interesse de 

Freitas Branco em tempos remotos e, segundo o próprio, pouco valorizados, da história da 

música portuguesa, a que talvez possamos atribuir uma génese na sua ligação com o 

Integralismo Lusitano, verificando-se essa tendência já em Viriato e, mais concretamente 

no caso do renascimento, Canto do Mar, tal como nos seus escritos sobre história da 

música. De sonoridade maioritariamente modal, os madrigais serão também analisados no 

que diz respeito à tonalidade, nomeadamente nas cadências, uma vez que em todo o ciclo se 

verifica uma manifesta ambiguidade no que a modalidade e tonalidade concerne, revelando 

uma inspiração numa idealização de um renascimento musical já próximo de uma 

linguagem tonal, o que se pode verificar no caso da obra do próprio Duarte Lobo, por 

exemplo, ou num renascimento já impossível de mimetizar pela complexidade das 

tendências do século XX.  

 O 1º madrigal, preponderantemente em modo de ré transposto para sol, inicia-se nos 

sopranos, com uma melodia ascendente que será imitada pelos baixos, a partir do compasso 

4. Todo o madrigal será construído a partir da alternância, tal como é referido por 

Alexandre Delgado (2007), entre segmentos de contraponto imitativo e secções 

homorrítmicas (cf. Anexo 8, figs. 1 e 2), sendo que Luís de Freitas Branco corresponde, 

frequentemente, secções imitativas ao início das frases do soneto, terminando com excertos 

homorrítmicos que por norma terminam numa cadência. A primeira, perfeita e a ré maior, 

acompanha as palavras “roubadora”, “lembrança” e “glória”, no compasso 8, voltando a 

segunda secção homorrítmica a sol, que termina numa cadência interrompida. A primeira 

secção do madrigal termina numa cadência a ré maior, no compasso 41, e em relação à 

mesma podem salientar-se bastantes relações com o texto ou com o modo de escrita de Luís 

de Camões, fazendo o compositor corresponder, por exemplo, a secção de texto entre 

parêntesis, “(Ou fora e não passara)” a um registo mais grave, um più lento e pianíssimo, 
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por parte de todas as vozes, que estabelece uma diferença óbvia com a forma como a peça 

se desenvolve até então – e a partir de então – respeitando a natureza e discrição literária 

deste “aparte”. No compasso 42 o carácter da peça modifica-se correspondendo a essa 

mudança a alteração textual de quadras para tercetos. O mesmo tipo de alternância entre 

texturas imitativa e homorrítmica estará presente, verificando-se de novo uma cadência a ré 

maior no compasso 55, acorde que no compasso seguinte é alterado para a tonalidade 

homónima, quando todas as vozes suspiram a palavra “Oh!”, interjeição que precede o 

lamento do poeta de não poder regressar ao passado, tema principal do soneto. A última 

frase será protagonizada pelos extremos do coro, enquanto altos e tenores os acompanham 

em notas longas, terminando a peça num registo mais grave, numa cadência picarda a sol 

maior. 

 “Qual tem a borboleta por costume”, 2º madrigal e um dos mais breves do ciclo, 

encontra-se maioritariamente em modo de mi transposto para ré, algo que o compositor 

coordena com o carácter cromático e ondulatório da obra, reforçado pelos crescendos e 

decrescendos que acompanham a melodia, utilizados certamente de modo a retratar 

musicalmente o movimento do voo da borboleta, em torno da luz (cf. Anexo 8, fig. 3). 

Exclusivamente homorrítmico, este madrigal não estabelece diferenças de carácter através 

das alterações de texturas, mas sim recorrendo a mudanças de andamentos e alternância 

entre compassos quaternários, ternários e binários, surgindo o compasso ternário pela 

primeira vez no compasso 13, que inicia a secção em moderato, quando se inicia o primeiro 

terceto do soneto, mais contemplativo. Nesta secção, a melodia também se caracteriza por 

movimentos ascendentes seguidos de movimentos descendentes, retomando-se a fluidez 

representativa da ideia de movimento da borboleta no compasso 23, depois da cadência a fá 

maior, no momento em que o poeta retoma a ideia da irresistibilidade do amor. A última 

frase do madrigal será, de novo, mais lenta, terminando num desenho ascendente que 

salienta a felicidade do poeta apesar do tormento a que se sujeita, concluindo a peça em ré 

maior.  

 O 3º madrigal, “Eu cantei já”, predominantemente no modo de lá e composto para 

cinco vozes (SSATB), volta a demonstrar o interesse do compositor na alternância entre 

momentos de contraponto imitativo e momentos de homorritmia (cf. Anexo 8, fig. 4), desta 

vez não recorrendo à mudança no texto de quadras para tercetos para alterar o carácter da 

peça. Neste caso, a primeira estrofe do soneto é tratada com os dois tipos de linguagem, 

alternando-se o estilo imitativo e o estilo homorrítmico, sendo a segunda quadra e o 

primeiro terceto predominantemente homorrítmicos. Na última estrofe regressa-se ao 
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contraponto imitativo, assemelhando-se esta secção com o início do madrigal. As cadências, 

normalmente adornadas com ornamentos por parte de algumas das vozes que, por breves 

momentos, se destacam em relação ao conjunto, revelam modulações ou inflexões a 

tonalidades próximas a nível intervalar e não funcional. Desse modo, no compasso 9 

assistimos a uma primeira cadência a lá maior, no compasso 21 a si maior, no compasso 27 

a si bemol maior, numa secção que modula para a relativa menor desta última, sol menor, 

com cadência no compasso 36, regressando a si maior e terminando, de novo, em lá maior.  

 “No mundo, poucos anos e cansados” é o 4º madrigal do ciclo, tal como o anterior, 

maioritariamente em modo de lá. Este madrigal inicia-se com uma relativa independência 

entre as várias vozes (apenas quatro, neste madrigal), que acompanha os dois primeiros 

versos do soneto, terminando a quadra numa textura homorrítmica que, terminando num 

acorde de dó maior, estabelece um claro contraste com o segmento anterior, até pela 

alteração de andamento, algo que marcará em toda a peça a mudança de carácter (cf. Anexo 

8, fig.5). Uma escrita imitativa surge no início da segunda quadra, nomeadamente entre os 

baixos e os tenores, numa subida em colcheias que ilustra o verso “Corri terras e mares 

apartados”, retomando-se no compasso 18 a textura homorrítmica, em modo de lá, com 

momentos de ornamentação por parte dos sopranos e dos contraltos. Após uma cadência 

ambígua, sem terceira, a ré, no compasso 30, retomamos a escrita imitativa e, seguindo-se à 

cadência a mi maior, tonalidade dominante da principal, temos um regresso à relativa 

independência de vozes do início do madrigal, juntando-se as mesmas do compasso 47 até 

ao final, em modo de lá, depois de uma descida de registo de todas as vozes.  

 Embora também seja um dos mais breves de todo o ciclo, o madrigal “Que esperais, 

esperança? Desespero” parece ser dos mais complexos, desde logo pelo envolvimento de 

dois coros praticamente independentes em termos melódicos e harmónicos, escolha do 

compositor relacionada com a própria estrutura do soneto, escrito em pergunta-resposta (cf. 

Anexo 8, fig. 6). Ao longo de todo o madrigal, o segundo coro será o responsável pelo 

questionamento (“Que esperais, esperança?”; “Quem disso a causa foi?”, “Vós, vida, como 

estais?”; etc.), recebendo respostas do primeiro (“Desespero.”; “Uma mudança.”; “Sem 

esperança.”; etc.), tendo as intervenções de ambos os coros uma textura bastante cromática, 

marcada por melodias que sobem ou descem ligeiramente, parecendo reflectir a temática de 

desesperança do próprio soneto. A partir da alteração para o animato, as intervenções de 

ambos os coros parecem mais interligadas, quase sugerindo, auditivamente, um único coro, 

algo que, no Tempo I, compasso 20, termina, regressando-se ao tipo de desenho melódico 

desenvolvido na primeira parte. Na anacruse para o Moderato, o carácter da peça volta a 
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modificar-se, recorrendo o compositor a uma alteração do poema de Camões nos últimos 

dois versos, conferindo aos últimos questionamentos, por parte do segundo coro, uma 

insistência que será reflectida por motivos imitativos, que serão contrapostos por respostas 

simultâneas por parte do primeiro coro. A peça termina com uma subida melódica por todas 

as vozes de ambos os coros, numa cadência a fá maior. 

 No 6º madrigal, “O céu, a terra, o vento sossegado”, composto em modo de lá 

transposto para sol, podem verificar-se de igual modo as habituais alternâncias entre 

texturas homorrítmicas e contraponto imitativo (cf. Anexo 8, figs. 7 e 8), correspondendo a 

primeira estrofe do poema a um momento maioritariamente homorrítmico, num tempo 

Vagaroso, que parece retratar o ambiente sonolento e nocturno do vento e do mar, e que 

será depois contrastado com um momento imitativo, correspondente aos dois primeiros 

versos da segunda quadra, iniciada no compasso 17, num movimento que pretende 

demonstrar uma vaga agitação, “Onde c’o vento a água se meneia”. Regressamos a uma 

textura homorrítmica que será mantida ao longo de praticamente todo o madrigal, sendo a 

partir daqui os contrastes conseguidos através da alteração de andamento num momento 

que consiste no pedido do sujeito poético em “Ondas (dizia), antes que Amor me mate, / 

Tornai-me a minha Ninfa, que tão cedo / Me fizestes à morte sujeita”. O Vagaroso retoma 

no compasso 45, na constatação, presente no soneto, da falta de resposta ao apelo. Depois 

de algumas cadências a tonalidades maiores ao longo da peça, esta termina, no compasso 

57, num acorde de sol menor. 

 Claramente em contraste com o ambiente sugerido pela peça anterior, o 7º madrigal 

do ciclo, “Alegres campos, verdes arvoredos”, será de novo composto para cinco vozes, 

com a presença de um segundo soprano, e em modo de lá transposto para ré. Iniciando-se 

num moderadamente animado homorrítmico (cf. Anexo 8, fig. 9), com alguns ornamentos 

por parte de algumas das vozes, os primeiros três versos do soneto terminam numa cadência 

a si bemol maior. A secção seguinte, um bastante moderado, correspondente a uma secção 

de contraponto imitativo que terminará no final da segunda quadra (cf. Anexo 8, fig. 10), 

caracteriza-se por entradas fugadas por parte de quatro das vozes culminando este momento 

numa descida melódica também por parte das mesmas, retratando o verso “Discorrendo da 

altura dos rochedos”, que irá cadenciar em ré maior. A parte homorrítmica seguinte, que 

corresponde ao final do segundo moderadamente animado, terminará em fortíssimo, no 

acorde de lá maior. O primeiro terceto do soneto será transporto, pelo compositor, por uma 

secção imitativa mas de carácter um tanto livre, terminando, após um breve momento 

homorrítmico, com uma passagem, num andamento com mais movimento, em crescendo e 
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subida melódica que se aproxima à descrição “Nem as águas que correndo alegres vêm”. 

Todo o último terceto do soneto corresponderá a uma textura homorrítmica que, no final, 

termina num acorde de ré maior. 

 No 8º madrigal, “Num bosque que das ninfas se habitava”, composto numa 

estrutura ABA’B’, Freitas Branco parece ignorar deliberadamente a organização estrófica 

de Camões, o que até agora não tinha sucedido neste ciclo, pelo menos de forma tão óbvia. 

A peça parece estar organizada como se o poema estivesse dividido não em duas quadras e 

dois tercetos, mas sim em três quadras e um dístico, relacionando, no entanto, a primeira 

quadra com a terceira, ambas transpostas para música em forma de diálogo entre as vozes 

masculinas e as vozes femininas do coro num tempo alegre (cf. Anexo 8, fig. 11), e a 

segunda quadra com os últimos dois versos, homorrítmicos, ambos momentos num 

andamento moderadamente animado e onde os naipes masculinos e femininos se juntam. 

Curiosamente, a primeira vez em que todos os naipes se juntam, nos compassos 27 e 28, é 

exactamente no aparecimento da palavra “cupido” (cf. Anexo 8, fig. 12), relacionado com o 

tema amoroso do madrigal e sobre um acorde a que Alexandre Delgado confere um papel 

fundamental, um acorde de sexta agregada a que o autor chama de “acorde do amor” 

(ibid.:392), e que surgirá no final da peça, em dó maior. 

 O 9º madrigal, “Pois meus olhos não cansam de chorar”, tem de novo um segundo 

soprano, sendo, por esse motivo, a cinco vozes, e está construído principalmente sobre o 

modo de mi. Correspondendo a uma alternância entre secções imitativas (cf. Anexo 8, fig. 

13) e momentos homorrítmicos, contrastando, deste modo, o início com o final das estrofes, 

este madrigal inicia-se com entradas sucessivas por parte dos vários naipes, do mais grave 

para o mais agudo, num movimento que torna a descer, diatonicamente, nos primeiros 

sopranos e nos tenores, retratando, possivelmente, o lamento presente no início do soneto. 

Esta evidente relação da música com a palavra, abundante em todo o ciclo, estará presente 

também no início do último terceto do poema, desta vez tratado primeiramente de modo 

homorrítmico e terminando numa textura imitativa, quando a palavra “Ouçam” é ilustrada 

com um fortíssimo e com um regresso ao tempo original, correspondendo a uma nítida 

chamada de atenção presente no soneto que é evidenciada pelo compositor. A maior parte 

das cadências deste madrigal serão feitas a acordes sem terceiras, como será o caso do 

acorde de mi no compasso 8 ou nos compassos 20 e 40, terminando a peça num acorde, em 

ppp, de dó maior.  

 Tal como sucedera no 5º madrigal, que marca o centro do ciclo de Freitas Branco, o 

último, “Como fizeste, Pórcia, tal ferida?”, foi composto para oito vozes, neste caso 
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também evidentemente para dois coros a quatro vozes, que se articulam de igual modo 

conforme a estrutura de pergunta-resposta que está presente no soneto de Luís de Camões, 

sendo também o segundo coro o responsável pelo questionamento (da personagem Pórcia, 

neste caso), e o primeiro, pelas respostas. Escrito em modo de lá transposto para sol, este 

madrigal, todo ele homorrítmico, baseia-se num soneto em que o poeta se inspirou na triste 

lenda de Pórcia e Brutus, sendo transposta para a música alguma inquietação presente no 

poema, através da parca existência de cadências ou de pausas. No compasso 64, os dois 

coros juntam-se, sobrepondo-se “E tens a dor do ferro por pequena?”, última questão 

colocada a Pórcia, com os versos correspondentes à sua última resposta, que termina num 

fortíssimo, num acorde de sol menor (cf. Anexo 8, fig. 14). 

 Os Madrigais camonianos para coro misto, tal como os Madrigais para vozes iguais 

organizados em dois ciclos não analisados no contexto da presente dissertação, relacionam-

se com ideias concretas de Luís de Freitas Branco no que à sua consciência sobre a história 

da música portuguesa e sobre a música do seu tempo diz respeito. A composição, no século 

XX português, de algo com o título de “madrigais” e conceptualizado como um ciclo já nos 

permitiria, de uma certa forma, apelidar a obra como neoclássica, pela mera referência, 

através do título e da organização, a um género, por excelência, renascentista. Ou seja, este 

tipo de neoclassicismo, que se pode verificar através da composição de Dez madrigais 

camonianos, não se nos afigura como neoclassicismo no sentido de um retomar de modelos 

beethovenianos ou franckianos como previamente discutidos acerca da 1ª Sinfonia de Luís 

de Freitas Branco, mas sim como um neoclassicismo que apenas é referido deste modo por 

retomar tendências estéticas anteriores ao romantismo musical, consitutíndo, neste caso, um 

neo-renascimento, baseado no que Luís de Freitas Branco pretende demonstrar enquanto 

intrinsecamente português e renascentista, apesar de, no fundo, nunca ter existido um 

madrigalismo português que se possa afirmar enquanto tal. 

No entanto, Luís de Freitas Branco aproxima-se do género também no seu modo de 

compor, integrando na sua obra uma linguagem modal, que combina com a sua utilização 

da harmonia, da tonalidade e do cromatismo, resultando em sonoridades que poderíamos 

associar ao madrigalismo renascentista, verificando-se também uma forte ligação entre a 

palavra e a música, algo que está intrinsecamente ligado ao género do madrigal. Esta 

aproximação leva-nos a reflectir acerca da crença do compositor no renascimento português 

como momento de glória da história do país, o que se manifesta claramente nos seus 

estudos e escritos sobre história da música portuguesa, bem como nos pensamentos que 

transmite acerca do próprio Luís de Camões, representante literário português da 
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intelectualidade da época. Os Madrigais constituem, então, uma dupla homenagem ao 

renascimento, quer através da figura de Camões, quer dos compositores renascentistas 

portugueses, defendidos e estudados por Freitas Branco, o que se coordena com a sua 

própria posição face à ideia de um “madrigalismo português”, tradição que pretende 

reforçar, ou mesmo forçar (compondo um género que considera eventualmente em falta na 

história da música portuguesa): “O aviso é para que se pense sempre duas vezes antes de 

decretar que falta qualquer coisa à música portuguesa dos períodos trovadoresco e da 

Renascença, e o voto é para que se não diga mais que não houve madrigalismo em 

Portugal” (Branco, 1934:3). Talvez se possa incluir esta intenção de Freitas Branco de 

recriar ou, porventura, inventar um madrigalismo português com base no madrigalismo 

italiano de modo a, através da música, fazer jus ao período histórico, numa tendência 

nacionalista observada por Luís Trindade no contexto da década de 1930 e verificada pelo 

autor no contexto da Exposição do Mundo Português de 1940, e que consistia na 

comparação de artistas portugueses a figuras internacionais, já celebrizadas e respeitadas 

como pertencentes a um cânone universal: 

 
Por esta perspectiva nacionalista, Nuno Gonçalves e os primitivos portugueses 

tinham acedido a escola espanhola de Velasquez, Gil Vicente antecipara Molière, Marcos 
Portugal fora percursor de Rossini, e o próprio Picasso deixara-se influenciar por alguns 
momentos da obra de Columbano. Tratava-se, naturalmente, de um discurso para 
exclusivo consumo interno, sem nenhuma plausibilidade e que no estrangeiro não 
deixaria de ser desmontado, senão mesmo ridicularizado (Trindade, 2005:308). 

 
De certo modo, esta posição de Luís de Freitas Branco nas décadas de 1930 e 1940 

não difere dos pontos de vista que apresentava na década de 1910, quando estava mais 

evidentemente relacionado com os ideários do Integralismo Lusitano, movimento que se 

afirmava como defensor das raízes históricas do país num passado remoto relacionado com 

a expansão da nação, ideia muito enraizada numa clara exaltação quer do período histórico 

no sentido mais lato, quer de personalidades ilustres da época, como será o caso de Luís de 

Camões. Esses mesmos ideais serão, no entanto, defendidos e mantidos na fase mais 

esquerdista do compositor, correspondendo os momentos de composição dos Madrigais e o 

interesse em Camões e no renascimento português com a ligação do compositor ao grupo 

de intelectuais da revista Seara Nova, como referido anteriormente, também relacionados 

com um certo ideal de retorno a um dado classicismo.  
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Conclusão 
 

Como se pretendeu demonstrar ao longo da presente dissertação, o neoclassicismo 

foi, em Luís de Freitas Branco, indubitavelmente, uma estética presente na sua produção, 

algo verificável tanto através dos seus escritos, como através das suas obras musicais 

compostas entre as décadas de 1920 e 1930, como aquelas que foram escolhidas no âmbito 

desta investigação. No entanto, classificar o neoclassicismo de um compositor como algo 

que surge de um momento para o outro, quase sem ligações com o que compunha 

anteriormente, parece não ser, no caso específico de Luís de Freitas Branco, o ponto de vista 

mais credível quando observamos de um modo mais sistemático a sua produção dos anos 

1920 e 1930, correspondentes à sua alegada fase neoclássica. O objectivo foi, ao longo do 

presente trabalho, confirmar as décadas de 1920 e 1930 como profundamente influenciadas 

pelo pensamento musical que Freitas Branco já manifestava na década de 1910, anos em 

que o compositor se relacionou proximamente com os principais doutrinários do 

movimento monárquico português Integralismo Lusitano, como António Sardinha, Alberto 

de Monsaraz e Hipólito Raposo. 

Já nos anos 1910 Luís de Freitas Branco afirmava a defesa de um novo classicismo 

musical, a seu ver profundamente enraizado na cultura latina em que Portugal se inseria, 

juntamente com Espanha, Itália e França, defendendo por esse motivo valores de clareza, 

equilíbrio, sobriedade, entre outros alegadamente intrínsecos e opostos àqueles que 

relaciona com o romantismo e a cultura germânica. Esses valores inseriam-se nos ideais 

principais do Integralismo Lusitano, também relacionados com um nacionalismo e um 

regionalismo latentes, de igual modo glosados e desenvolvidos musicalmente por Luís de 

Freitas Branco. Enquanto a historiografia sobre o compositor divide a sua obra em duas 

fases distintas, marcada e artificialmente separadas em tendências manifestamente 

“modernistas” e valores classicistas, a presente dissertação pretendeu rever essa mesma 

classificação, numa tentativa de estabelecer um novo olhar acerca da produção neoclássica 

do compositor como fortemente relacionada com o que na década de 1910 já referia nos 

seus escritos e compunha nas suas obras, muitas delas já de acordo, de certo modo, com o 

que viria a compor naquela que é designada como a sua fase neoclássica.  

Uma outra proposta aqui apresentada está relacionada com o estudo do pensamento 

político e ideológico de Luís de Freitas Branco, encarando-se como relevante a 

compreensão das repercussões da sua ligação com o Integralismo Lusitano principalmente a 
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partir do ano de 1915 no seu pensamento musical (e que se reflecte na sua obra de 

compositor). Consideramos também central um entendimento relacionado com a sua 

viragem para a esquerda política não como algo tão contraditório como à primeira vista nos 

possa parecer, mas como algo que também se encontra relacionado com os valores estéticos 

amplamente difundidos por Luís de Freitas Branco, quer aquando da sua ligação com o 

Integralismo Lusitano, quer mais tarde, quando o compositor se encontra próximo de 

personalidades como Bento de Jesus Caraça ou António Sérgio, ambos ligados 

ideologicamente a tendências contra-hegemónicas do grupo relacionado com a Seara Nova. 

Tanto o Integralismo Lusitano, monárquico, como o grupo da Seara Nova, relacionado com 

um ideário francamente esquerdista, divulgavam ideais de retorno a uma ordem e a um 

racionalismo anteriores ao romantismo. 

No fundo, com esta investigação pretendeu introduzir-se um outro ponto de vista 

acerca de uma figura central da história da música portuguesa, Luís de Freitas Branco. 

Privilegiando-se uma visão global da sua carreira e do seu pensamento acerca de música, 

procurou estabelecer-se uma ligação mais forte entre a ideologia e o pensamento estético do 

compositor, bem como pontes entre fases composicionais descritas até hoje enquanto 

fundamentalmente distintas, e entre ideologias políticas que, apesar de aparentemente 

opostas, constituíram as respostas estéticas que Luís de Freitas Branco procurou ao longo da 

sua vida. Ou seja, tanto nos anos 1910 como nos anos 1930, a preocupação fundamental de 

Luís de Freitas Branco foi a mesma: um afastamento do romantismo, em detrimento de um 

novo classicismo musical, essencialmente nacionalista que, por esse motivo, recorre a 

elementos díspares: por um lado, imaginários medievais e renascentistas, que 

desembocaram na utilização (ou invenção) de um renascimento musical português e, por 

outro, modelos formais associados a figuras como Beethoven, César Franck e d’Indy que, 

de acordo com Luís de Freitas Branco, constituíam exemplos de racionalismo, equilíbrio e 

classicismo, valores que serviriam a construção de uma nova música latina e, em última 

instância, portuguesa. 
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