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RESUMO 

Com esta dissertação pretendemos proceder à tradução e transcrição para notação 

moderna do tratado «Reglas Generales» do espanhol José Torres, nas suas duas edições 

de 1702 e 1736, e do tratado «L’Armonico Pratico» do italiano Francesco Gasparini, na 

sua primeira edição de 1708. 

O objetivo último deste trabalho consiste na determinação da aplicabilidade dos 

ensinamentos em ambos professos ao repertório executado em Portugal na primeira 

metade do século XVIII. 
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ABSTRACT 

With this dissertation we aim to translate and transcribe to modern notation both 

treatises «Reglas Generales», by the Spanish José Torres, in the two existent editions 

from 1702 and 1736, and «L’Armonico Pratico», by the Italian Francesco Gasparini, in 

its first edition from 1708. 

The main goal of this work consists in determining the applicability of its knowledge to 

the repertoire used in Portugal in the first half of the eighteenth century. 
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 Introdução 

Introdução 

O presente trabalho traduz o produto de um longo percurso, trilhado nos últimos 

cinco anos, no sentido da procura de algumas luzes no que diz respeito à prática e 

teorização do baixo contínuo em Portugal durante a primeira metade do séc. XVIII. 

A pertinência da matéria justifica-se pelo parco conhecimento que temos ainda 

hoje sobre as principais influências na performance do acompanhamento durante o 

período joanino. 

Embora nos tenhamos habituado a imputar a inexistência de fontes que nos 

esclareçam sobre a questão em causa à destruição da importante biblioteca real, 

provocada pelo nefasto terramoto de 1755, a verdade é que, por todo o nosso país, 

permanecem por catalogar e analisar tantos arquivos e espólios que se torna difícil 

proceder à afirmação perentória da inexistência pura e simples das mesmas.  

Caso paradigmático deste confronto constante entre referências históricas que 

remetem para a presença de obras teorizadoras da prática do acompanhamento na praxis 

musical diária portuguesa da primeira metade do séc. XVIII, e a impossibilidade atual 

de as localizar é, sem dúvida, o do tratado de Francisco Solano, «Novo Tratado de 

Música métrica, e rythmica, o qual ensina…», de 1779, onde podemos ler: 

«(…) Quando me representei tomar sobre os meus fracos, e débeis 

hombros este grande trabalho, a que só os Sabios poden dar o devido 

valor, não me esqueci, de que as Regras de acompanhar ao Cravo, e ao 

Órgão correm compostas com todo o acerto pelos melhores Professores, 

já impressas, já manuscriptas. De que existem as do insigne, e estudioso 

Romão Mazza, as do Prudente e Sabio Mestre João Rodrigues Esteves, 

as do Scientifico Musico o Senhor Henrique da Silva Negrão, e outra 

(…)» [Solano 1779: Prefação]. 

Na entrada sobre João Rodrigues Esteves do New Grove Dictionary of Music 

and Musicians, edição de 2001, encontramos a afirmação da existência das «Regras de 

Acompanhar» referenciadas por Solano, embora não tenhamos conhecimento 

comprovado da subsistência física das mesmas nos nossos dias [Stevenson 2001: 337]. 

Por outro lado, a cada dia que passa, a nossa esperança na descoberta de obras 

prévias ao terramoto de 1755 ganha ânimo e novas energias. 
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Na Biblioteca da Universidade de Coimbra é possível encontrar um tratado 

publicado em 1735, pela Officina da Musica, de onde consta a breve enumeração de um 

conjunto de regras de acompanhamento. 

Trata-se do Tratado «Flores Musicaes colhidas no jardim da melhor lição de 

vários Autores de Canto de Órgão, Indice de Cantoria para Principiantes, com hum 

breve resummo das regras mais principaes de a Companhar [sic] com Instrumentos de 

vozes, e o conhecimento dos Tons assim naturaes como accidentaes», de João Vaz 

Barradas Muito Pão e Morato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muito bem refere Morato no título do seu tratado, as regras de 

acompanhar que apresenta, constituem apenas um resumo no âmbito de uma obra que se 

assume como um índice de ensinamentos retirados de obras maiores de outros autores. 

Não é, por isso, de estranhar a postura sintética demonstrada no capítulo XVI, no 

qual o autor determina avançar apenas com «(…) algumas regras mais principaes que 

devem observar em os acompanhamentos os novos professores de instrumentos, que 

não são compositores» [Morato 1735: 90]. 

Como se pode observar, Morato parece dirigir-se a um grupo muito específico 

de destinatários: novos professores de instrumento que não sejam compositores, 

assumindo o seu tratado como uma ferramenta de trabalho para o ensino. 

Este posicionamento revela-se curioso, se atendermos ao disposto nas diferentes 

notas constantes do breve capítulo em causa. Na realidade, de tão sucintas que são, 

parecem deixar mais dúvidas do que certezas, mais ainda por não serem acompanhadas 
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 Introdução 

de exemplos realizados, mas apenas cifrados. Podemos, no entanto, justificar a postura 

quase frugal de João Morato, pelo facto de se dirigir a professores que, por muito 

inexperientes que fossem, assumiriam, presumivelmente, uma postura de transmissão de 

conhecimentos que pressuporia um domínio mais alargado da matéria em questão, 

remetendo o próprio autor para o estudo do Tratado «Reglas Generales» de José Torres, 

no caso de se pretender um aprofundamento dos conhecimentos: 

«(…) outras mais regras acharà o curioso em hum livro, que compoz D. 

Joseph de Torres, Organista da Capella Real de Madrid, sobre as 

mesmas regras de acompanhar, a que me remeto, por não serem estas 

mais que somente para principiantes, e ficarem expressadas as mais 

necessárias, que bastão, para os primeiros rudimentos» [Morato 1735: 

98].   

A explicação para esta aparente falta de conhecimento do verdadeiro posto 

ocupado por Torres em 1735, poder-se-á eventualmente justificar pela circunstância da 

edição conhecida por Morato ter de ser necessariamente a de 1702, ano em que José 

Torres ainda era efetivamente organista da Real Capela, muito embora não disponhamos 

de dados que nos permitam generalizar o desconhecimento do autor português sobre a 

atualidade da vida da Capela Real de Madrid aos seus contemporâneos, principalmente 

àqueles que frequentassem a corte lisboeta, cujas relações com Espanha se mantiveram 

próximas durante todo o reinado de D. João V. 

Limitando-se o nosso conhecimento sobre a existência física de obras versadas 

sobre regras de acompanhar, datadas da primeira metade do séc. XVIII, ao mencionado 

tratado de Morato e, uma vez que através do mesmo foi possível aferir a influência da 

obra de José Torres, mais alento sentimos no empreendimento de uma análise do 

mesmo, nas suas duas edições de 1702 e 1736. 

A decisão fundamentou-se nas ligações profundas mantidas durante todo o 

reinado do «Magnânimo» com Espanha, país por tradição próximo do nosso, 

consolidadas com a famosa troca das infantas, na qual Portugal concedeu a mão da 

Infanta D. Maria Bárbara ao Príncipe das Astúrias, D. Fernando, em troca da mão da 

Infanta D. Mariana Vitória para desposar o Príncipe do Brasil, D. José. 

A opção do monarca português traduz uma postura de neutralidade evidente, 

assente na necessidade compreensível de sarar as feridas deixadas por sessenta anos de 
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perda da independência a favor de Espanha, seguido de quatro décadas de sangrentas 

guerrilhas, pós declaração de independência, que deixaram o país na ruína. 

A par da neutralidade assumida desde o início do reinado e consumada 

diplomaticamente em 1713, com a assinatura do tratado de Utreque, D. João V 

aproveitou as avultadas remessas de ouro provindas da colónia brasileira para 

desenvolver o país a nível interno e reabilitar o prestígio lusitano no concerto europeu 

da época. 

Aqui, a conjuntura cultural serviu de palco para o entrosamento dos 

representantes portugueses nas principais cidades europeias com os protagonistas de 

então. 

Logo nos primeiros anos de 1700, Portugal, consciente do que de novo se fazia a 

nível musical, despega-se definitivamente do cumprimento de uma pálida praxis 

performativa que tinha caracterizado os decénios anteriores.  

Assim, D. João V que, embora não fosse um amante exacerbado da música, 

vivia rodeado de personalidades musicalmente marcantes, como o seu irmão, o Infante 

D. António, ou a sua própria mulher, a Rainha D. Mariana de Áustria, elegeu aquela 

como um dos catalisadores da construção de uma imagem digna e respeitada face aos 

seus congéneres europeus.  

Tratou-se de uma opção plenamente estratégica, uma vez que os serões musicais 

das accademias ou conversazioni serviam como pretexto para a reunião da mais alta 

elite da época, palco por excelência do desenrolar da entourage política de então.  

Numa cultura musical marcadamente hispânica em que dominavam as Zarzuelas 

e outras obras em língua castellana, introduzem-se cada vez mais na corte lisboeta, 

durante o segundo e terceiro decénios de setecentos, as recentes tendências italianas, 

populares em muitos outros pontos da Europa. 

Aqui, D. João V faz uma opção determinante, a da assunção de uma estética 

inspirada diretamente na prática operativa do Estado Pontifício, que se revela coerente 

com a sua grande religiosidade, tendo enviado para Roma bolseiros para aí aprenderem 

as mais recentes novidades musicais em voga, e de Roma contratado compositores 

consagrados, como Domenico Scarlatti ou Giovanni Giorgio, entre outros. 
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 Introdução 

O triângulo Lisboa-Madrid-Roma pareceu-nos plausível atendendo às inúmeras 

sinergias comprovadas entre as entourages musicais de cada um dos vértices. 

A influência de Torres pareceu-nos ab initio fácil de traçar, tendo em conta o 

protagonismo deste músico no contexto da época, como mestre da Real Capela 

madrilena e detentor de uma imprensa de música. 

Por outro lado, Gasparini surgia-nos como o outro nome a seguir, atendendo ao 

facto de ter sido professor de Domenico Scarlatti e, ao que se sabe, do português 

António Teixeira, quando bolseiro em Roma. 

Em relação a Torres, o nosso caminho apresentou-se de certa forma simplificado 

pelo trabalho exemplar de Begoña Lolo que, desde 1988, data da sua tese de 

doutoramento, tem pautado o seu percurso pela procura incessante de novos elementos 

que nos ajudem a completar a caracterização da sua vida e obra, nomeadamente, no que 

diz respeito à eventual existência de um acervo de composições no género dramático, 

até hoje desconhecido. 

Já em relação a Francesco Gasparini, a realidade afigurou-se bem diferente. 

À parte de um volume essencial resultante das atas compiladas no âmbito de um 

congresso realizado em 1974, em Camaiore, Gasparini parece ter sido secundarizado 

pelos musicólogos, sendo francamente pontuais os trabalhos posteriores. 

Assim, parece não existir nenhum outro estudo mais recente aglutinador da vida 

e obra deste mestre, nomeadamente, focado na análise do conjunto de obras sacras 

escritas pelo compositor que, apesar de poderem ser em número inferior à sua produção 

dramática, constitui uma lacuna que merece certamente ser colmatada. 

Por outro lado, ao empreendermos o estudo sobre a vida e obra de Gasparini, 

constatámos quão próximo o seu percurso esteve dos protagonistas diplomáticos 

portugueses de então, revelando-nos pontos de contacto conjunturais que ultrapassam a 

mera ligação pedagógica com compositores caros à corte portuguesa. 

A descoberta desta perspetiva justificou, a nosso ver, uma abordagem 

assumidamente diferente da operada em relação a José Torres, o que originou dois 

capítulos contextualizadores de ambos percursos marcadamente distintos. 

Gasparini terá sido uma figura incontornável no desenvolvimento do género 

dramático italiano setecentista, onde o contínuo representa um papel fundamental, 
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distanciando-se de José Torres pelo número marcante de obras seculares que constam 

do seu acervo, muito embora se trate de uma conclusão sempre delicada quando nos 

referimos a compositores em relação aos quais ainda haverá, esperamos, tanto por 

revelar. 

A sua influência e protagonismo no âmbito da prática musical italiana dita, à 

época, moderna, ficou plasmada no domínio que demonstra sobre as regras de 

acompanhamento no seu Tratado «L’Armonico Pratico al Cimbalo», desde logo, pelo à 

vontade único assumido na explicação da temática delicada da execução dos mordentes 

e acciaccaturas, caso isolado na tratadística da época, cuja evolução gostaríamos de ter 

podido estudar mais detalhadamente, através do estudo comparativo das sucessivas 

edições do tratado, se o âmbito quantitativo e temporal do nosso trabalho o tivesse 

permitido. 

Este requinte na introdução de elementos dramatizantes na técnica do 

acompanhamento, tão próprio da música italiana da época, não recorrendo apenas ao 

uso de ornamentos, mas também de acordes extravagantes, constituiu uma moda de tal 

forma importante que José Torres, na sua edição de 1736, fez questão de introduzir uma 

quarta parte dedicada ao acompanhamento de Recitativos segundo o estilo italiano, 

assumindo especificamente os ensinamentos do compositor camaiorense no que à 

temática dos mordentes e acciaccaturas diz diretamente respeito. 

Ambos autores revelam, aliás, um espírito muito atento e observador da 

evolução dos gostos e interesses musicais do seu tempo, nomeadamente, dos seus 

mecenas, testemunho de uma postura politicamente correta assumida ao longo das suas 

vidas.  

Determinados os pontos de contacto que considerámos importantes, avançámos 

para um trabalho detalhado de tradução e transcrição para notação moderna dos 

referidos tratados, no sentido de dissecar os respetivos conteúdos e torná-los 

comparáveis. 

Por nos centrarmos temporalmente na primeira metade do séc. XVIII, optámos 

por trabalhar o tratado de José Torres nas suas duas edições, considerando a edição de 

1702 como base e apresentando as alterações operadas na de 1736 em caixa de texto 

azul. Consideramos tratar-se de uma escolha plausível e clara, atendendo ao facto do 

autor ter mantido na íntegra o conteúdo textual em ambas edições. 
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 Introdução 

Quanto ao tratado de Gasparini, apenas nos debruçámos sobre a primeira edição 

de 1708. 

Também nesta fase assumimos uma ligeira diferença de tratamento de ambos 

tratados, atendendo a dissemelhança de espírito que os distingue e do qual damos conta 

nas nossas conclusões.  

Assim, muito embora tenhamos realizado uma tradução dos respetivos textos tão 

literal quanto possível, em relação à apresentação dos exemplos a abordagem diferiu. 

Tendo em conta que Torres opta por apresentar os seus exemplos musicais 

realizados, decidimos respeitar os poucos casos em que não o faz, não avançando com 

nenhuma proposta pessoal.  

Já o tratado de Gasparini traduz uma outra realidade. O preceituado do italiano 

surge com exemplos musicais não realizados, excetuando-se o capítulo referente à 

temática dos mordentes e acciaccaturas, e um ou outro caso esporádico. 

Tentando facilitar o entendimento deste corpus de regras, optámos por 

apresenta-los com uma proposta de realização concretizadora dos ensinamentos 

professos, surgindo sempre em notação mais pequena do que o baixo original.  

Uma vez concluído o trabalho de dissecação de cada um dos tratados, é fácil 

observar uma proximidade na essência das regras que preconizam, porquanto assentes 

num mesmo sistema contrapontístico, basilar na história da música ocidental.  

Por outro lado, as diferenças que os distanciam na forma como as mesmas regras 

são apresentadas, revelam não só a personalidade de cada um dos autores, como o 

público a que se destinam, coerentemente com a conjuntura vivida por ambos no seu dia 

a dia de uma prática musical que se prende sempre com a necessidade comum de 

agradar a cada um dos mecenas que a par e passo tornam as suas carreiras possíveis.  

Esperamos com este nosso trabalho poder acrescentar mais uma faceta ao 

conhecimento da prática musical da primeira metade do séc. XVIII, demarcando bem, 

pelo próprio percurso por nós adotado, que as fronteiras temporais apenas têm um valor 

indicativo e académico, inserindo-se na realidade da história das mentalidades como um 

momento de um processo evolutivo que vem de trás e se prolonga no futuro.  
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Contamos também ter contribuído, mesmo que palidamente, para uma leitura 

globalizante da conjuntura sócio cultural de um dos reinados mais longos da monarquia 

portuguesa. 

 

Para concluir, não podemos deixar de agradecer, em primeiríssimo lugar, a Vera 

Inácio Cordeniz pela sua incansável paciência ao longo de muitas e alargadas sessões de 

trabalho na complexa e amiúde frustrante tarefa de formatação dos exemplos musicais 

dos tratados, cujo peso informativo bloqueou tantas vezes o programa informático 

utilizado. Realçamos muito particularmente a extrema dificuldade sentida na edição das 

demonstrações práticas das «Reglas Generales», com todos os seus exemplos em 

métricas antigas e diferenças entre as duas edições trabalhadas. 

Queremos também agradecer a José Cordeniz pela sua inestimável colaboração 

na fase de formatação editorial e trabalho final; a Cristina Brissos pelo apoio dado na 

procura de algumas fontes; ao senhor Gama por se mostrar sempre disponível para 

ajudar; aos Professores Paul Murphy, Martin Moreno, Fabrizio Della Seta, Franco 

Piperno e Lisa Navach, pelo interesse demonstrado em ajudar a obter fontes secundárias 

essenciais ao trabalho; à Professora Bernadette Dufourcet pela sua generosidade em 

trocar informação sobre fontes relacionadas com a prática do contínuo; especialmente à 

Professora Begoña Lolo, grande especialista em José Torres, por toda a sua 

disponibilidade para informar sobre as obras mais atualizadas no que diz respeito ao 

tratadista espanhol, bem como em esclarecer muitas das dúvidas surgidas. 

Não posso igualmente deixar de referir o quanto foi importante para mim o 

estímulo permanente de Agostinho da Silva na reta final deste trabalho, quando em 

tantos momentos me encontrava já saturada. 

Deixo um abraço muito especial e sentido à Professora Cremilde Rosado 

Fernandes por ser um verdadeiro porto de abrigo, de estímulo e compreensão, ao qual 

sempre consegui voltar e ver esclarecidas quaisquer dúvidas que surgiram sobre 

questões especificas relacionadas com esta temática, nomeadamente pelo sentido crítico 

aguçado que tem na identificação de erros que podem amiúde passar despercebidos a 

olhares mais incautos. O seu apoio no trabalho elaborado sobre o tratado de Gasparini 

foi absolutamente essencial.  
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I Portugal na primeira metade do século XVIII - O Portugal de D. João V 

I – Portugal na primeira metade do século XVIII: 

contextualização histórico-musical 

 

 O Portugal de D. João V 

Quando pensamos no Portugal da primeira metade do século XVIII, associamos 

espontaneamente o reinado de D. João V. 

 Este monarca iniciou o seu reinado no dia 1 de Janeiro de 1707, sensivelmente 

um mês depois da morte do seu pai D. Pedro II, herdando um país devastado e 

depauperado pelos já longos anos de restauração e manutenção da independência da 

Espanha, que somente se tornou definitiva a 7 de Novembro de 1712, com a assinatura 

do Tratado de Utreque, cujo acordo foi renovado a 1 de Março de 1713, tendo o tratado 

de paz com a França sido assinado a 11 de Abril de 1713 e com a Espanha a 6 de 

Fevereiro de 1715 [Serrão 1996: 240 /Almeida 2004: 476]. 

Efetivamente, apesar da descoberta de ouro no Brasil datar oficialmente de 1698, 

a verdade é que os seus benefícios fizeram-se sentir de forma evidente apenas durante as 

primeiras décadas do reinado do «Magnânimo».  

No início do século XVIII o erário público encontrava-se falido originando, 

entre outros, o descontentamento dos membros do exército, cujos ordenados eram pagos 

com atraso [Ameal 1952: 13].  

A miséria económica em que Portugal tinha mergulhado manifestava-se na falta 

de uma indústria e agricultura produtivas e competitivas que permitissem diminuir o 

número assustador de importações, como era o caso das manufatureiras, vindas 

fundamentalmente da Inglaterra, ao abrigo do Tratado de Methuen, assinado em 1703 

[Serrão 1996: 229].  

As principais fontes de receitas portuguesas, o tabaco e a cana-de-açúcar do 

Brasil, que haviam patrocinado as guerras da independência, viviam momentos difíceis 

devido à concorrência das Antilhas inglesas, francesas e holandesas; à crise de 

abastecimento de mão-de-obra escrava africana por força da perda do golfo da Guiné a 

favor dos holandeses; à diminuição de força escrava da costa litoral de Angola, que 

obrigava a incursões desgastantes para o interior; e, finalmente, à ação da inquisição, 
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cujos tentáculos tinham chegado ao Brasil no século anterior, provocando a detenção de 

um número considerável de judeus proprietários de engenhos de açúcar [Labourdette 

2003: 364].  

Contudo, os carregamentos de ouro provenientes de Minas Gerais, Goiás e Mato 

Grosso, que se fizeram sentir de forma cada vez mais frequente desde 1699, permitiram 

que o país saísse, aos poucos, do marasmo em que se encontrava. 

O afluxo do metal precioso à Metrópole, bem como, posteriormente, de 

diamantes vindos do estado de Diamantina, permitiu ao nosso monarca a promoção da 

criação de empresas em diferentes setores da economia.  

Assim, entre 1720 e 1740 foram criadas fábricas de produção de vidro, sedas, 

papel e couro. Durante este período procedeu-se igualmente à instalação de uma fábrica 

de pólvora em Barcarena, bem como à reorganização das ferrarias da Foz do Alge e de 

Tomar, e à instalação de uma ferraria em Santa Clara (Lisboa). Adotou-se ainda, na 

Ribeira das Naus, a técnica inglesa da construção naval bem como uma postura 

protecionista relativamente às manufaturas da lã, através da concessão de um privilégio 

de exclusividade das encomendas dos oficiais e das tropas [Macedo 1963: 73]. 

Porém, por força da pressão causada pela aliança comercial entre Portugal e 

Inglaterra, que era abrangida pela cláusula da nação mais beneficiada no âmbito dos 

privilégios alfandegários atribuídos aos produtos dela importados, bem como pelos 

indestrutíveis mercado negro e contrabando, o esforço de desenvolvimento económico 

de D. João V foi pouco duradouro, tendo muitas destas empresas, nomeadamente as 

manufatureiras (com exceção da fábrica de Sedas do Rato em Lisboa), declarado 

falência ainda durante a primeira metade do século XVIII [Labourdette 2003: 369]. 

A influência preponderante da Inglaterra sobre o nosso país revelar-se-ia 

também a nível bélico, pois, D. João V, em vez de desenvolver e aumentar a sua 

marinha de guerra de forma a poder defender a sua frota comercial, entregou a maior 

parte dessa missão à marinha real inglesa, que passou, assim, a confiscar uma 

percentagem dos lucros do comércio com o Brasil.  

Apesar do Pacto Colonial estabelecer a exclusividade de Portugal no comércio 

entre o Brasil e a Europa, a verdade é que o facto das mercadorias serem transportadas 

através de um sistema de navios de guerra maioritariamente inglês, permitia que os 

britânicos recebessem uma grande fatia dos ganhos. Já em 1731, o cônsul de França, 
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Montagnac, informava que na frota de Pernambuco os ingleses detinham dois terços dos 

lucros em prejuízo dos franceses, italianos, holandeses e mesmo portugueses, que 

partilhavam entre si o terço restante [Labourdette 2003: 368-369].  

Para além das mencionadas medidas de natureza económica, D. João V 

implementou também um conjunto de medidas de gestão interna no reino, que 

contribuíram de forma decisiva para a melhoria de vida dos portugueses.  

Algumas das mais relevantes consistiram nas obras de encanamento do Tejo, 

permitindo uma melhor irrigação dos terrenos ribatejanos; no início das obras do 

Aqueduto das Águas Livres, por Alvará de 12 de Maio de 1731, cuja execução, 

abrangendo o total de 58.135 metros de extensão, ficaria a cargo de Manuel da Maia e 

do sargento-mor Custódio Vieira [Pereira 2011: 678]; bem como no sistemático esforço 

de repovoamento florestal [Ameal 1952: 2].  

O mesmo impulso de desenvolvimento do Estado fez-se sentir na colónia 

brasileira, pois o monarca utilizou as suas riquezas para colonizar Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul; para renovar e construir praças e fortalezas ao longo de toda a costa, 

sobretudo desde o Rio de Janeiro para o Sul; bem como para conseguir a vitória 

diplomática da criação das novas dioceses do Brasil, através da promulgação da Bula 

«Candor Lucis», de 1745, pela qual o Papa Bento XIV erigiu as dioceses de S. Paulo e 

Mariana, bem como as prelaturas de Goiás e Cuiabá, sancionando, assim, a expansão 

bandeirante para o Sul e Oeste, mesmo antes que a Espanha o fizesse no posterior 

Tratado de Madrid [Chaves 1989: 31].  

Para além da negociação do Tratado
1
 esta última medida constituiu, aliás, uma 

das consequências mais importantes da política diplomática implementada pelo 

«Magnânimo» que pretendia, juntamente com a política cultural, que funcionou no 

plano internacional numa relação dialética com a primeira, estabelecer e aumentar o 

prestígio do monarca na Europa.  

Efetivamente, o ouro do Brasil também permitiu ao Estado português ostentar 

em centros como Roma, Londres, Paris, Madrid, Viena e Haia magníficas e custosas 

                                                 
1
 O Tratado de Madrid foi assinado em 1750 tendo implicado uma redefinição da leitura do Tratado de 

Tordesilhas. Em causa estava o estabelecimento definitivo da fronteira com o território espanhol ao Sul 

do Brasil, onde se encontrava a província de Sacramento dominada pelos portugueses. Com a sua 

assinatura, esta foi definitivamente entregue aos espanhóis em troca da possibilidade de avançar para o 

interior do Continente na direção da Amazónia, onde se encontrariam as míticas «Siete Misiones» dos 

Jesuítas, que escapavam anteriormente ao domínio português por se situarem a Oeste do meridiano de 

Tordesilhas. 
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embaixadas, que conseguiram manter ao mais alto nível uma imagem representativa do 

país. Para as mesmas, D. João V nomeou personalidades distintas como o Marquês de 

Fontes, o Conde das Galveias, o Conde de Tarouca, ou o Visconde de Vila Nova de 

Cerveira, que desempenharam um papel fundamental na contratação para a corte 

portuguesa de alguns dos melhores compositores e músicos práticos da época [Chaves 

1989: 31 / Serrão 1996: 327].
2
 

A necessidade de aumento do prestígio internacional sentida por D. João V 

justificava-se, obviamente, pelo facto do Estado português ter perdido a sua soberania 

durante mais de sessenta anos, situação que, aliada às já referidas guerras da 

independência, haviam deixado Portugal bastante debilitado tanto a nível económico 

como político.  

Nesse sentido, o monarca empreendeu uma política de neutralidade que se 

manteve ao longo de todo o seu reinado, política esta que assentou por um lado, e 

também por força da sua grande religiosidade, numa relação privilegiada com a Santa 

Sé e, por outro, numa política de casamentos reais encetada com a vizinha Espanha 

[Serrão 1996: 254 / Labourdette 2003: 282 / Marsilio 2007: 253 e ss.].
3
 

A paz conseguida, aliada a uma relevante disponibilidade financeira, permitiu 

que o nosso monarca se empenhasse com sucesso no florescimento das artes.  

A fama de rei mecenas difundiu-se por toda a Europa, mercê não só do trabalho 

já referenciado dos seus embaixadores, mas também de vários relatos feitos por 

estrangeiros que passaram na época por Portugal.  

Se nos debruçarmos, por exemplo, na «Description de la Ville de Lisbonne», 

datada de 1730, escrita, talvez em parte, segundo defende Castelo Branco Chaves, por 

Charles Frédéric de Merveilleux, podemos ler passagens que descrevem D. João V da 

seguinte forma:  

«(…) Este príncipe distrai-se muito na sua biblioteca, que, segundo se 

afirma, tenciona tornar pública. É generoso e magnífico em todos os 

                                                 
2
 Não mencionamos neste momento bibliografia especificamente musicológica, reservando-a para o 

momento em que nos debruçarmos sobre a conjuntura musical da época em estudo. 
3
 Como se sabe, em 1729 procedeu-se à chamada troca das Infantas no Caia, tendo esta constituído na 

entrega da Infanta portuguesa D. Maria Bárbara, como Princesa das Astúrias, esposa do futuro Rei D. 

Fernando VI de Espanha, e receção da Infanta espanhola D. Mariana Vitória, como Princesa do Brasil, 

esposa do futuro Rei D. José I. 
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seus empreendimentos (…). Tem-se empenhado na florescência das 

belas-artes no seu reino e para isso tem mandado muitos jovens para 

Roma a fim de se instruírem ali nas ciências» [Chaves 1989: 72].  

Também o Visconde de Santarém avança com a sua própria descrição do rei, 

segundo a qual: 

 «(…) [Demonstrava] grande inclinação para as letras e ciências, e já 

desde o ano de 1713 costumava assistir regularmente às sessões 

académicas, onde se davam prémios de ciência e eloquência, e que se 

celebravam com toda a solenidade nos Teatinos. Amava as belas-           

-artes e as ciências, e honrava e favorecia aqueles que as cultivavam» 

[Almeida 2004: 482]. 

O reinado do «Magnânimo» revela uma grande fecundidade artística, que se 

manifesta, entre outros, pelos monumentos erigidos, pela categoria da estatuária, pela 

ostentação das suas obras de talha, pelo gosto do seu mobiliário e abundância do azulejo 

decorativo [Santos 1952: 25]. A todos eles faremos menção de uma forma meramente 

indicativa em detrimento de uma postura exaustiva que certamente num outro tipo de 

trabalho, que não o nosso, faria todo o sentido.  

A esta lista de manifestações artísticas devemos acrescentar ainda a que mais 

nos interessa, a música, sobre a qual nos debruçaremos detalhadamente mais tarde. 

A arquitetura foi marcada por um estilo predominantemente italiano. 

Para a construção de uma nova Patriarcal e de um novo palácio real, D. João V 

optou por Filippo Juvarra, que veio ao nosso país a convite do Marquês de Fontes. 

Contudo, o projeto não se concretizou nas mãos deste arquiteto, não só pelo facto de 

não se ter chegado, aparentemente, a um consenso quanto à localização da obra, como 

pela previsão dilatada de 30 anos para a sua conclusão.  

Deste modo, o Paço da Ribeira, residência oficial dos monarcas, seria sujeito a 

contínuas obras de beneficiação. Estas foram provavelmente levadas a cabo com 

projetos de António Canevari, sob a supervisão de João Frederico Ludovice [Calado 

1995: 15-16]. 

Ludovice foi, efetivamente, um dos mais marcantes arquitetos que passaram 

pelo centro de Portugal durante o período joanino. Vários são os exemplos do trabalho 
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deste mestre alemão formado em Itália, como é o caso da Sacristia da antiga igreja de 

Santo Antão (atual Hospital de S. José), a Capela-Mor da Sé de Évora e o imponente 

Palácio-Convento de Mafra [Santos 1952: 26], obra esta que constitui o principal marco 

artístico e prestigiante do reinado de D. João V e da qual falaremos um pouco mais 

adiante. 

No entanto, não nos podemos esquecer ser da autoria de um português a igreja 

cuja construção se inicia em 1711, por indicação de D. João V e que constitui um 

exemplo acabado do ideal barroco: a igreja do Menino de Deus, na encosta do Castelo, 

em Lisboa.  

Trata-se de um projeto do talentoso e inovador João Antunes onde se denota já a 

utilização dos mármores num jogo policromático. O arquiteto assume aqui a derivação 

barroca das tipologias das igrejas jesuíticas pela animação espacial obtida através da 

variante do polígono alongado, que corresponde, em termos mais simplistas, a um 

retângulo de cantos cortados ou um hexágono com duas paredes mais longas [Pereira 

2011: 659]. 

Já o norte de Portugal foi dominado pela ação de Nicolau Nasoni que, sendo 

responsável pela Torre dos Clérigos, Quinta dos Freixos e pela Prelada da Sé, introduziu 

um estilo nacional de âmbito mais decorativo do que propriamente arquitetónico. Este 

ressalta da utilização do granito como material de excelência.  

Porém, segundo Reinaldo dos Santos, o arquiteto que talvez tenha dado um 

cunho mais nacional à nossa arquitetura, terá sido Carlos Mardel (nascido na Hungria 

mas formado em Itália). Segundo o autor, este foi o arquiteto que melhor assimilou as 

tradições e o gosto português, incorporando-o em alguns dos seus palácios, como o de 

Oeiras e da Junqueira, este último iniciado em 1731 por encomenda do Secretário de 

Estado Diogo de Mendonça Corte Real, lançando, assim, os elementos que iriam estar 

na base da renovação da casa portuguesa do fim do século XIX [Santos 1952: 27]. 

Será, contudo, o Palácio-Convento de Mafra, como atrás dissemos, a obra 

referencial do reinado de D. João V, constituindo, como tão bem descreve Vítor Serrão: 

 «A mais elaborada imagem jamais construída entre nós sobre o tema 

da estabilidade possidente da Monarquia, que neste caso retrata a 

nova situação portuguesa herdada por D. João V, onde o oculto 
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sentido da “cidade real” legitima e justifica a força emblemática 

dessa nova autoridade joanino absolutista» [Serrão 2003: 181]. 

Mandado construir por força do voto solene feito pelo nascimento da Infanta D. 

Maria Bárbara, por influência do seu confessor arrábido Frei António de São José, o 

projeto do Palácio-Convento evoluiu de uma ideia inicial de um complexo 

relativamente pequeno, destinado a albergar treze frades arrábidos, para um conjunto 

descomunal onde, para além da possibilidade de receber perto de trezentos monges, 

absorvia, por si só, uma Basílica monumental, ladeada por um palácio para o rei e outro 

para a rainha, cujo ponto de interseção com o corpo basilical decorria tanto na Sala das 

Bênçãos como na Biblioteca, situada no eixo da igreja [Serrão 2003: 186]. 

Datando o lançamento da primeira pedra de 17 de Novembro de 1717, foi 

consagrada em 1730, graças ao imponente esforço de construção de um conjunto 

colossal de trabalhadores que, por volta de 1729, contava com cerca de 45.000 

empreiteiros e mestres de cantaria, ocupados na manipulação da pedra lioz, abundante 

na zona de Sintra, mas também proveniente do Alentejo e, em casos mais raros, de 

Itália.  

Sob a direção de Ludovice, trabalharam arquitetos como Carlo e António 

Battista Garvo, Filipe e Adriano Gavila [Pereira 2011: 670], Manuel Antunes Feio e 

Custódio Vieira [Serrão 2003: 185]. 

O elemento escultórico foi concretizado maioritariamente em Itália, entre os 

anos de 1730 e 1731, por reconhecidos artistas como Carlo Monaldi, Pietro Bracci ou 

Vicenzo Foggini, entre outros, completando um conjunto que abrangia também obras de 

autores portugueses ou residentes em Portugal, como José de Almeida, Manuel Dias, 

Claude Laprade, Alexandre Giusti e Machado de Castro [Pereira 2011: 673].  

A decoração incluía igualmente um conjunto notável de telas de pintores 

portugueses e estrangeiros de renome, como Filippo Laurenzi, Agostino Masucci, 

Sebastiano Conca, André Gonçalves ou mesmo Francisco Vieira Lusitano [Pereira 

2011: 674].  

No entanto, o caráter monumental da escultura do período joanino vai mais além 

do majestoso complexo de Mafra. Exemplo disso foi, com certeza, a estátua de S. João 

Evangelista mandada construir por iniciativa da Rainha D. Mariana de Áustria, embora 
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a sua inscrição se refira a um devoto anónimo. O seu autor foi João Bellini de Pádua, 

que na ocasião dedicou à rainha a seguinte inscrição: 

 «Per la sollemne fonsione, che si fece nella dedicatione della statua 

del’glorioso martire S. Giovane: che si coloco sopra la ponte 

d’Alcantara. Alla sereníssima signora Mariana d’Austria Regina di 

Portugallo» [Pereira 1989: 225]. 

A estatuária deste período revela-se também rica em retratos esculpidos, 

nomeadamente de D. João V, dos quais gostaríamos de salientar o busto em mármore 

que se encontra no Palácio da Ajuda proveniente da Torre de Belém, elaborado na 

oficina genovesa de Domenico Parodi; o que se encontra na Sacristia de S. Vicente de 

Fora, da autoria do escultor francês Claude Laprade [Calado 1995: 417-418]; e, 

finalmente, o busto encomendado ao artífice italiano Alessandro Giusti para a 

Biblioteca dos Oratorianos do Palácio das Necessidades, que se encontra atualmente, na 

sua versão em mármore, na Sala das Bênçãos, em Mafra. 

 Este último constitui o único retrato áulico que D. João V nos deixou. A obra 

foi inicialmente trabalhada em madeira, depois fundida em bronze, tendo passado 

posteriormente para mármore (o original em bronze encontra-se no Museu de Arte 

Sacra de S. Roque) [Calado 1995: 219]. O monarca é aqui representado na pose de 

imperador com uma coroa de louros sobre a cabeça, que lembra a sua condição régia e 

de natural protetor das artes, intensificado pela alegoria talhada na base do busto 

[Pereira 2011: 685]. 

Uma das mais impressionantes peças de toda a escultura barroca portuguesa é, 

com certeza, o «Anjo com Hostiário», datado aproximadamente de 1750, de autor 

desconhecido e que se encontra hoje no Museu Nacional de Machado de Castro, em 

Coimbra.  

Trata-se de uma custódia com mais de 200 quilos e uma altura de 

aproximadamente 2.20 metros. Consiste, na realidade, num imenso globo de prata com 

uma pequena porta no centro, rodeado de varetas que determinam o diâmetro. O 

tabernáculo é suportado por um anjo em madeira estofada e policromada, que assume a 

função de atlante, suportando simbolicamente o peso do mundo [Pereira 2011: 693]. 

Traduz, pela prata nele utilizada, o fruto do incremento operado na arte da ourivesaria, 

com a introdução de novas formas luxuosas e prestigiantes. 
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Mesmo que, numa primeira fase, pudessem faltar meios técnicos disponíveis ou 

artistas habilitados para o seu desenvolvimento em solo português, a verdade é que as 

tendências modernistas se fizeram sentir de uma forma magistral em mestres como 

Manuel e Luís Rodrigues Palma, Tomás Correia, António Neves Nunes ou Joaquim 

Caetano de Carvalho [Pereira 2011: 241] 

Estes seguem magistralmente a tendência de uma ourivesaria escultórica e 

profusamente ornamental, à semelhança dos seus congéneres romanos, como é o caso 

de Antonio Arrighi, Giuseppe Gagliardi ou Carlo Guarnieri, autores do conjunto do 

tesouro de S. Roque, cujos exemplares começaram a chegar a Portugal logo nos 

primeiros anos do reinado de D. João V [Vale 2008: 238 e 250 / Pereira 2011: 241].  

O gosto italianizante do monarca português justificou, entre muitos outros casos, 

a encomenda feita em Roma, em 1742, de uma capela a S. João Baptista para a igreja de 

S. Roque, tendo sido peça por peça trazida para Lisboa e nesta igreja montada entre 

1747 e 1749 [Pimentel 208: 212].  

A conceção arquitetónica da capela é extraída dos punhos de Luigi Vanvitelli e 

Nicola Salvi, dois dos artistas mais conceituados em Roma naquela época [Pimentel 

2008: 227].  

Neste exemplo de obra total, para além dos arquitetos e escultores acima 

mencionados, colaboraram o escultor Bernardo Ludovisi, o mosaísta Mattia Moretti, e 

os fundidores Pietro Rotolani, António Arrighi e Inácio Stern. O aprumo na escolha dos 

materiais e da decoração fizeram da sua consagração, em 1751, já após o falecimento do 

rei, um momento histórico (uma primeira consagração havia sido feita em Roma pelo 

Papa Bento XIV, em 1744, antes da sua trasladação para Portugal) [Pereira 2011: 693].  

Na pintura, o domínio claro do religioso sobre o profano patente em Mafra é 

comum a todo o país. 

 Efetivamente, a encomenda piedosa, assumida como um ato de devoção, foi 

bastante marcante. Nesta, mais uma vez, o modelo seguido pelo nosso monarca foi o da 

Roma Papal [Calado 1995: 407], tendo para tal encomendado obras a mestres como 

Carlo Dolci, Francesco Trevisani, Vicenzo Baccarelli, bem como o já mencionado 

Masucci [Santos 1952: 28].  
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Com a criação em Roma da Academia de Portugal, dirigida por João Gerardo 

Rozzi, tornou-se ainda possível formar jovens portugueses, como Vieira Lusitano ou 

Pero Alexandrino [Ameal 1952: 15]. 

No domínio do profano, a pintura centrou-se na prática do retrato de corte.  

Por volta de 1719, D. João V contratou Domenico Duprà para assumir as 

funções de retratista oficial da corte. Este terá começado por pintar o nosso monarca por 

ocasião das comemorações da vitória de Portugal sobre os turcos na Batalha de 

Matapão
4
 [Serrão 1996: 249 / Almeida 2004: 476], iniciando, assim, um percurso que se 

prolongaria por vários anos.  

Do seu trabalho destacam-se, para além de diversos retratos da família real, o 

conjunto do teto da Sala dos Tudescos do Palácio de Vila Viçosa, bem como, muito 

provavelmente, o retrato cenográfico da Universidade de Coimbra. 

Para além de Duprà, a corte portuguesa pôde contar ainda com artistas como 

Jean Nocret, Pierre-Antoine Quillard, Jean-Baptiste Pillement e Jean Ranc [Santos 

1952: 28], este último o provável responsável por um dos melhores retratos da família 

real: o da Rainha D. Mariana de Áustria, presumivelmente de 1729, ano correspondente 

à troca das infantas, sendo talvez esta a justificação para a representatividade canónica 

de pendor político assumida por aquele que foi também o retratista da corte de Filipe V, 

em Espanha [Pereira 2011: 686]. 

Como descreve Paulo Pereira, a rainha é representada, nos seus 45 anos de 

idade, com toda a dignidade própria da Casa dos Habsburgos: 

 «O cabelo adornado por duas peças de joalharia de pérolas ou 

“barrocas” de grandes dimensões penduradas em hastes ornadas por 

pedras preciosas. Um grande rubi serve de gancho de cabelo. O 

manto real encontra-se semiaberto, de modo a ver-se o colo da rainha 

e os brincos, de pedras preciosas, e um enorme alfinete de peito, com 

                                                 
4
 A tomada de Moreu por parte da Turquia representava uma forte ameaça para as Cidades-Estado 

italianas, pelo que o Sumo Pontífice decidiu promover uma espécie de cruzada contra os seculares 

inimigos da cristandade. Por influência do Núncio Apostólico em Lisboa, Monsenhor Bicchi, e da própria 

Rainha D. Mariana, D. João V aceitou o convite do Papa Clemente XI para participar nesta empresa de 

defesa do território católico mediterrânico. Tendo contribuído com uma frota constituída por seis naus de 

guerra, um brulote e dois navios pequenos, Portugal venceu a armada turca a 19 de Julho de 1716, tendo 

depois defendido Veneza das incursões dos infiéis. No «Anno Histórico» pôde-se ler mais tarde que «O 

summo pontifíce Clemente XI celebrou muito esta vitória, com grandes elogios da Nação portuguesa». 
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grandes pedras preciosas engastadas sobre o decote, de um vestido 

brocado, com renda e cinto, com mais pedras preciosas, evidenciando 

a riqueza e prosperidade do reino bem como a abundância que deriva 

da exploração das minas brasileiras» [Pereira 2011: 686]. 

Quillard e Pillement adotam predominantemente temáticas relativas à 

representação do quotidiano, assumindo como principais destinatários dos seus 

trabalhos as classes abastadas, grandes apreciadoras da cena galante, onde se insere o 

gosto pela arte da paisagem, dentro de uma conceção idealizada da natureza, que tanto 

caracterizaria o estilo Rocaille [Pereira 2011: 688]. 

A azulejaria constituiu uma das artes mais marcantes do reinado de D. João V. 

Esta traduz-se na utilização de apenas duas cores, azul e branco, em contraposição à 

policromia do século XVII. 

A arte do azulejo atinge o seu apogeu na arquitetura religiosa, assumindo o papel 

antes atribuído à tapeçaria que, por tradição, revestia integralmente as paredes das 

igrejas.  

Assim, o azulejo estende-se, por norma, até à altura da cornija desdobrando-se 

em quadros; deve coexistir de forma harmoniosa com a talha e as pinturas dos tetos, 

sendo exemplo disso a igreja do Terço, em Barcelos, a igreja da Madre de Deus [Calado 

1995: 650] ou a igreja Matriz de Marvila, ambas em Lisboa, entre vários outros. Trata-     

-se de um recurso decorativo económico mas extremamente eficaz, permitindo: 

  «(…) a animação espacial e a movimentação de planos pela 

introdução de uma rítmica característica daquilo a que podemos 

chamar a formação do olhar» [Pereira 2011: 643]. 

Figura incontornável deste período foi António de Oliveira Bernardes, que 

deixou escola com discípulos como o seu filho Policarpo, Teotónio dos Santos, Nicolau 

de Freitas e Joaquim Coelho. Todos estes mestres possuíam uma formação erudita, 

geralmente adquirida através da aprendizagem da pintura a óleo [Calado 1995: 649]. 

Os painéis atingem grandes proporções, como é o caso dos existentes na igreja 

dos Loios em Évora, que constitui talvez a obra mais significativa de António de 

Oliveira Bernardes, ou o caso único e imponente da igreja de Almancil, já da 

responsabilidade do seu filho Teotónio, cujo interior alegoricamente celestial data de 

1730 [Pereira 2011: 702]. 
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A fácil portabilidade do azulejo permitiu a sua ampla difusão no Brasil e no 

Oriente, sendo aí aplicado em conjuntos monumentais, mantendo a qualidade da 

produção das oficinas portuguesas de onde provinham. Exemplo disso são as igrejas de 

São Francisco e da Ordem Terceira, ambas em São Salvador da Baía [Pereira 2011: 

703]. 

Apesar dos temas religiosos serem mais comuns, a verdade é que os motivos 

profanos também assumem um lugar muito próprio na encomenda de particulares 

abastados que procuram tópicos do género dos ciclos compendiais, como é o caso das 

virtudes, estações do ano, as artes, o zodíaco, entre outras; a mitologia ou mesmo o 

fabulário; ou tão simplesmente composições de caráter galante ou de caçadas [Pereira 

2011: 704].  

A respeito desta arte, não podemos deixar de referir a tese de Doutoramento 

defendida por Luzia Rocha em Junho de 2012, onde procede a um esforço pioneiro de 

inventariação e catalogação de painéis sobre motivos musicais presentes na azulejaria 

portuguesa deste período.
5
 

Porém, a arte que, por tradição, melhor define o conceito de barroco da primeira 

metade do século XVIII é a talha. Esta encontra-se igualmente ligada aos princípios da 

Contra Reforma, que assumiam como objetivo principal o retorno dos crentes à Igreja 

[Calado 1995: 685], tendo sido consagrados no Concílio de Trento e plenamente 

assumidos, não só pela Companhia de Jesus, como pelos Teatinos e Caetanos (ou 

Franciscanos Reformados) e Carmelitas Descalços [Pereira 2011: 617].  

Desta forma, a talha dourada funcionava como um estímulo que aproximava 

inconscientemente o fiel da igreja, assumindo-a como uma antevisão do paraíso 

dourado, onde se premiava as qualidades da alma e da essência.  

Assim, se por um lado proliferam em algumas construções a fachada chã e 

indistinta, estas deverão dar lugar a um interior celestial de cor e celebração. Exemplo 

acabado disso, encontramos na igreja de Nossa Senhora dos Cardaes, em Lisboa, dos 

últimos anos do séc. XVII, cujo retábulo da capela-mor data de 1705 [Pereira 2011: 

642]. 

                                                 
5
 Rocha, Luzia - O motivo musical na azulejaria portuguesa da primeira metade do século XVIII, FCSH, 

Lisboa, 2012. 
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No primeiro quartel do século XVIII coexiste ainda o denominado Estilo 

Nacional com o Português ou Joanino, caracterizando-se aquele pela utilização de 

colunas torsas, ornamentadas por cachos de uvas e folhas de parreira, que se prolongam 

em arcos concêntricos no coroamento. A decoração apresenta arcos trilobados e formas 

animais fantásticas decorrentes da tradição manuelina [Calado 1995: 698]. 

Por volta da década de vinte, o estilo Joanino ganha protagonismo, sendo 

caracterizado, à semelhança de outras artes, por uma italianização, inspirada, neste caso, 

no famoso Baldaquino de Jean Lorenzo Bernini.  

As colunas passam a ser salomónicas, sendo o seu terço inferior estriado e os 

dois terços superiores decorados apenas nos sulcos, assumindo assim uma elegância e 

dinamismo superiores aos das anteriores colunas pseudo-salomónicas sobrecarregadas 

de elementos temáticos [Calado 1995: 701]. A decoração deste tipo de coluna torsa 

deixa de ser feita com vinha e pássaros típicos da tradição seiscentista, para passar a 

apresentar motivos florais, como rosas e malmequeres. O altar é coroado com anjos em 

várias posições, destacando-se um grupo com asas abertas sobre as secções de 

entablamento. Finalmente, nos plintos, figuras humanas são colocadas sob as bases das 

colunas, de forma a suportar o peso do altar [Calado 1995: 690]. 

O retábulo do altar-mor da Sé do Porto, construído por Santos Pacheco em 1726, 

apresenta todos os predicados atrás enunciados [Calado 1995: 690-691].  

Aliás, na cidade invicta como, de um modo geral, por todo o Douro, a talha 

assume uma importância sem paralelo, invadindo todas as superfícies com o seu brilho, 

transformando «velhos templos góticos em máquinas de retórica e de exibição», sendo 

um dos casos mais evidentes deste fenómeno a igreja de São Francisco no Porto, cujos 

artífices foram António Gomes e Filipe Silva – 1718; Manuel Carneiro Adão – 1719; 

Luís Pereira da Costa Andrade – 1740; Manuel Pereira Noronha da Costa – 1743; e 

Francisco Pereira Campanhã - 1764 [Pereira 2011: 696]. 

Como bem aponta Paulo Pereira, a igreja de São Francisco encarna na plenitude 

o ideal barroco da distinção do exterior do edifício como correspondendo ao corpo do 

interior, expressão da alma enriquecida pelos dons de Deus [Pereira 2011: 697]. 

A moda adotada na corte portuguesa da primeira metade de setecentos inspirava- 

-se diretamente na utilizada pela corte de Versailles.  
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Nos primeiros anos do seu reinado, D. João V imita claramente o seu congénere 

francês, Luís XIV, utilizando o mesmo tipo de calção e véstia com mangas de virolas 

largas.  

Após a subida ao trono de Luís XV, o monarca português adere imediatamente 

ao Rocaille. As mangas passam a ser estreitas com virolas enormes que sobem acima do 

cotovelo, sendo depois fixas com botões. 

Relativamente à moda feminina, podemos distinguir igualmente duas fases: a 

que corresponde ao estilo La Fontange, em voga durante o reinado de Luís XIV, e a que 

surge com a ascensão ao trono de Luís XV.  

O estilo La Fontange caracteriza-se pela utilização de plumas, rendas e fitas, 

colocadas com grande aparato, sobre modelos que acentuam a altura e o adelgaçamento 

do busto através de um corpete em bico sobre uma saia de barra [Calado 1995: 1027]. 

A chegada de D. Mariana de Áustria a Portugal introduz uma variante neste 

estilo através da utilização de um penteado em caracóis sobrepostos ornamentados por 

uma joia, um vestido de mangas largas descobrindo a camisa com folhos de renda e um 

grande decote. Contudo, segundo Maria Margarida Calado, esta tendência não terá tido 

grande sucesso, continuando a moda a obedecer às diretrizes francesas [Calado 1995: 

1030]. 

Por volta da década de trinta, as senhoras passam a usar vestidos de ancas largas, 

cintura bem vincada e cabelos puxados para trás enfeitados com plumas, tendo, assim, 

caído em desuso o penteado La Fontange de cabeleira longa e estilizada [Calado 1995: 

1033]. Exemplo disso encontramos no retrato de D. Mariana de Áustria anteriormente 

descrito. 

Do pouco que sobreviveu ao Terramoto de 1755 podemos, com alguma 

segurança, afirmar que no domínio do mobiliário D. João V adotou o estilo inglês da 

época, que consistia numa adaptação melhorada do francês que Carlos II de Inglaterra 

conhecera durante o seu exílio em França e cujas ideias terá levado para a sua terra 

natal.   

Assim, o período que medeia entre 1710 e 1745 foi marcado pela importação 

massiça da Inglaterra de diferentes peças de mobiliário, como vitrinas, mesas de jogo, 

bibliotecas, escrivaninhas, relógios de caixa alta e baixa, bem como diversos modelos 

de cadeiras, quer estofadas quer não [Calado 1995: 989]. 
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A matéria prima provinha, no entanto, do império português, sendo comum o 

uso de madeiras como o Pau-santo, Jacarandá e Sicupira, para além da tradicional 

Nogueira [Santos 1952: 27-30]. A moda impunha a utilização frequente da técnica do 

acharoado e dos embutidos em tons de vermelho, com retoques a preto e ouro, numa 

clara imitação da tradição chinesa [Calado 1995: 977]. 

Finalmente, gostaríamos de abordar a construção de instrumentos no nosso país 

durante o período que temos vindo a tratar. 

A recuperação do poder financeiro, bem como a opção régia pelo cerimonial 

litúrgico, proporcionou uma expansão na construção tanto de órgãos como de 

clavicórdios e cravos, sendo estes últimos destinados aos serões musicais privados da 

corte [Doderer & Van der Meer 2005: 11]. 

Efetivamente, a arte da organaria, cuja tradição remonta à primeira metade do 

século XVI, impulsionada por D. Manuel I, entrou em declínio durante o século 

seguinte, devido, por um lado, a uma surpreendente falta de organeiros nacionais que se 

lançassem na construção de novos instrumentos e, por outro, à crise financeira causada 

pelas já mencionadas guerras da independência. 

Os anos oitenta do século XVII marcam, no entanto, o recomeço da construção 

de órgãos em Portugal, inserido no movimento de remodelação e construção de igrejas. 

Os artesãos nacionais são, apesar disso, muito poucos, salientando-se nomes 

como Geraldo Vieira, Cristóvão Rodrigues e Manuel Lourenço da Conceição [Doderer 

2001: 61].  

A arte da organaria ficaria, assim, entregue a estrangeiros oriundos da Bélgica e 

da Alemanha, como Miguel Hensberg, Teodósio Hember ou Heinrich Hulenkamp, bem 

como da Galiza e Castela, como é o caso de Manuel Gomes Herrera e de Simón 

Fontanes [Doderer 1999: 50], tendo sido estes últimos os mais influentes em Portugal. 

Efetivamente, o órgão português, que atingiu o seu maior esplendor na segunda 

metade do século XVIII, pelas mãos de artesãos como António Xavier Machado e 

Cerveira e membros da família Fontanes, revela uma influência direta da escola galega. 

Esta foi transmitida diretamente por Frei Simón Fontanes, com cuja oficina se devem 

ter relacionado estes e outros mestres da organaria nacional [Doderer 2001: 64].  
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Os instrumentos setecentistas continuaram, contudo, a apresentar muitas das 

características típicas dos órgãos quinhentistas, como sejam a oitava curta Dó / Mi-Lá’’ 

(cuja supressão ocorreu apenas nos anos noventa), um único teclado e a ausência de 

pedaleira no sentido próprio do termo.  

Porém, no que diz respeito ao tipo de registos, podemos observar a inclusão de 

tubos palhetados, para além dos tradicionais flautados, colocados de forma horizontal 

nas fachadas dos instrumentos. Este é o caso do órgão da capela da Universidade de 

Coimbra (1732-1733), construído por Frei Manoel de S. Bento [Monteiro 2006-07: 

234]. 

A grande particularidade dos órgãos portugueses consiste na utilização do 

instrumento como um elemento importantíssimo no conjunto do espaço arquitetónico 

onde se insere, operando uma simbiose harmoniosa entre a dimensão organológica e 

decorativa do mesmo. Esta é conseguida pela utilização da talha dourada como principal 

elemento ornamental da fachada, bem como pela colocação dos tubos de uma forma 

dinâmica, em torres ou nichos, tanto vertical como horizontalmente, criando uma 

tridimensionalidade estranha aos órgãos construídos noutros países. Exemplos acabados 

do esplendor da arte barroca do período joanino são, sem dúvida, os dois orgãos da Sé 

de Braga, da co autoria do organeiro Simón Fontanes e do escultor Marceliano de 

Araújo, datados de 1737-1739. [Doderer 1999: 49].  

No que diz respeito aos clavicórdios e cravos, o registo da sua presença na corte 

portuguesa data do século XV, para os primeiros, denominados frequentemente por 

manicórdios, e do início do século XVI, para os segundos.  

A construção deste tipo de instrumentos estendeu-se além Tejo, tendo feito parte 

da atividade dos missionários, nomeadamente jesuítas, que se estabeleceram em 

domínios tão longínquos como a China ou o Japão. 

 Apenas o período das já mencionadas Guerras da Restauração constituiu uma 

causa efetiva de decréscimo da atividade de construção.  

Assim, seria mais uma vez no âmbito da vida conventual das grandes 

congregações que se continuaria a verificar a necessidade de prover a comunidade 

eclesiástica de instrumentos passíveis de serem utilizados no culto religioso.  

Desta forma, aliada a um custo menos elevado que se ajustava aos tempos de 

crise financeira vividos, compreende-se a constatação de uma ligeira diminuição da 
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construção de clavicórdios, embora se tenha mantido superior à de cravos, que 

praticamente desapareceu.  

A recuperação financeira e a opção, para além da música litúrgica, pela música 

palaciana, incrementada em grande parte pela própria Rainha D. Mariana de Áustria, 

fazem do reinado de D. João V um período de ascensão na arte da construção de cravos 

[Doderer & Van der Meer 2005: 9-11]. 

Figura incontornável no que diz respeito ao impulsionamento vanguardista da 

construção de instrumentos foi, sem dúvida, o Infante D. António, irmão do rei.  

Tendo sido reconhecido como um cravista dotado, em paralelo com a sua 

sobrinha, a Infanta D. Maria Bárbara, o seu grande contributo nesta área foi, com 

certeza, o interesse demonstrado pelo novo instrumento então surgido, o pianoforte. 

Como se sabe, a invenção deste data sensivelmente do ano de 1700 (data do 

primeiro inventário da casa dos Médicis em que figura um exemplar deste tipo), tendo 

sido desenvolvido por Bartolomeu Cristofori [O’Brien 2001: 669 / Ripins & Pollens 

2001: 657-659]. 

 D. António foi certamente uma das primeiras individualidades a render-se aos 

encantos do novo instrumento, tendo o seu interesse inspirado a primeira encomenda de 

Sonatas escritas especificamente para o mesmo e a ele dedicadas, patrocinada por D. 

Seixas da Fonseca. Estas, no conjunto de 12, são da autoria do italiano Ludovico 

Giustini, datando de 1732 [Doderer 2002a].   

Percebe-se, assim, que os artesãos portugueses tenham demonstrado interesse na 

mecânica do pianoforte, investindo na sua construção. 

Dada a escassez de informação no que diz respeito ao número e identificação 

exata dos construtores de cravos e pianofortes, uma grande parte do trabalho dos 

investigadores tem-se centrado fundamentalmente no estudo das inscrições por eles 

deixadas nos próprios instrumentos.  

Um dos nomes mais importantes será, por ventura, Antunes, dizendo respeito a 

uma família de construtores, da qual se destacam Manuel e Joaquim José Antunes. 

Para um estudo mais pormenorizado desta matéria, poder-se-á consultar a obra 

«Cordofones de tecla portugueses do século XVIII», de Gerhard Doderer e John Henry 

Van der Meer.  
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 A Música em Portugal na primeira metade do século XVIII  

Também a música foi marcada durante a primeira metade de setecentos, e à 

semelhança das outras artes, por uma viragem assumida para a escola italiana, romana, 

muito embora os modelos transalpinos fossem já conhecidos dos compositores 

portugueses do século XVII, não só através da música impressa e manuscrita, como por 

um relevante intercâmbio de músicos entre a Península Ibérica e as diferentes Cidades-  

-Estado italianas, nomeadamente Nápoles, anexada ao império espanhol [Nery 2004: 

360]. 

Esta italianização foi, sem dúvida, consequência da política de modernização 

cultural que D. João V decidiu empreender durante o seu reinado que, tendo sido 

fortemente impulsionada pela sua mulher, a Rainha D. Mariana de Áustria, coincidia 

com os ideais estético musicais da época, correspondendo, em quase toda a Europa e 

excetuando a França, aos que vinham de Itália. 

 A preferência dada à Cidade-Estado Roma pode justificar-se duplamente pelo 

facto da Santa Sé constituir, como já referimos, o maior centro político-religioso de 

então, tornando-a incontornável no âmbito da política de prestígio internacional 

implementada pelo nosso monarca, aliada ao facto de se tratar de um dos mais 

importantes polos de produção musical ao qual convergiam alguns dos grandes nomes 

de então. 

Porém, dizer que se verificou uma modernização do gosto musical através da 

italianização da sua prática, não significará necessariamente que esta tenha constituído 

uma espécie de solução milagrosa para que Portugal se libertasse do que num certo 

momento se designaram de hábitos provincianos [Brito 1992: 516] relativamente à 

música praticada durante o século XVII, mas apenas que o reinado de D. João V marca 

uma aproximação cultural do nosso país aos modelos estéticos vigentes na sua época.   

As técnicas de composição maioritariamente usadas pela escola italiana eram, 

como já referimos, conhecidas na corte portuguesa do século anterior, quer durante as 

primeiras quatro décadas, sob domínio castelhano, quer após a restauração da 

independência, em 1640, através da ascensão ao trono do Rei D. João IV detentor, ao 

que se sabe, de uma das maiores bibliotecas musicais do seu tempo que, tendo sido 

criada e aumentada ao longo de vários anos pelos diferentes representantes da Casa de 
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Bragança que o antecederam, foi enriquecida consideravelmente por este monarca ao 

longo da sua vida [Nery 2004: 369].  

A importância que D. João IV dava à música era, naturalmente, uma 

consequência direta da sua própria formação musical, que lhe permitia ser, também, 

compositor.  

De acordo com José Augusto Alegria, o Paço de Vila Viçosa, residência oficial 

dos Bragança, era, por volta de 1630, o ponto de encontro obrigatório dos mais notáveis 

compositores de Portugal e de Espanha, como por exemplo Frei Manuel Cardoso.  

Porém, mais importante do que um marco incontornável de passagem para os 

músicos ibéricos, Vila Viçosa foi um ponto de chegada de um número relevante de 

composições impressas ou manuscritas que ultrapassavam o âmbito geográfico dos 

Pirenéus. De toda a Europa chegavam ao Paço Ducal dos Bragança as mais recentes 

novidades das tipografias italianas, francesas, inglesas e alemãs. A este respeito 

podemos reproduzir a seguinte afirmação do padre António Vieira:  

«Até hoje não houve no mundo livraria de música, como a que Sua 

Magestade tinha ajuntado de todo ele, e de todos os famosos mestres 

de todas as idades» [Alegria 1983: 40-41].  

Esta biblioteca seria maioritariamente transferida para Lisboa depois de 1640, 

continuando a aumentar não só durante o reinado de D. João IV como dos seus 

sucessores. 

Joaquim de Vasconcelos descreveria desta forma a Livraria Real de Música do 

«Restaurador»:  

«Animado por uma ideia grandiosa, e agradecido aos artistas que 

honravam o seu paiz e que elle protegia com a generosidade e 

amisade de um irmão, fundou a Bibliotheca Real da Música, onde se 

haviam de archivar as obras dos grandes compositores nacionaes e 

estrangeiros e onde os músicos portuguezes poderiam encontrar todos 

os subsídios necessários para os seus estudos» [Ribeiro 1967 I: 11].  

Embora a grande maioria da coleção tenha desaparecido no terramoto de 1755, a 

publicação da Primeira Parte do Catálogo da Biblioteca Musical, em 1649, na oficina de 

Pedro Craesbeck, reeditada no séc. XX por Sampaio Ribeiro, sob a chancela da 
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Academia Portuguesa de História [Ribeiro 1967 I: 11], dá conta da existência de 200 

obras impressas e 400 manuscritas, que constituiriam apenas cerca de um terço do 

conteúdo total da mesma [Nery 2004: 369]. 

Apesar da perda inestimável deste acervo musical, podemos, todavia, contar com 

algumas fontes que nos dão testemunho do conhecimento em Portugal do repertório 

italiano seiscentista, sendo que a sua dimensão não pode ser de todo determinada 

enquanto os nossos arquivos se mantiverem no abandono em que a falta reiterada dos 

devidos apoios estatais ao trabalho científico os fizeram cair.  

No Arquivo Distrital de Braga, por exemplo, o Manuscrito conhecido como Ms 

964,
6
 contém obras para órgão não só de Frascati como de Bernardo Pasquini, 

nomeadamente as suas célebres «Folie sopra l’Aria della Folia»
7
 [Nery 1990: 219 / 

Nery & Castro 1991: 80].  

Também na Biblioteca da Universidade de Coimbra é possível encontrar uma 

coletânea de obras para órgão, pertencente outrora ao Mosteiro de Santa Cruz, com 

peças da autoria de compositores italianos, como é o caso de Alessandro Scarlatti 

[Branco 1995: 192].  

A maior parte da produção dos compositores portugueses centrou-se na 

continuidade das formas e géneros tradicionalmente utilizados, quer no repertório sacro 

- Missas, Motetos, Magnificat e Salmos - como no repertório para tecla - Versos, Hinos, 

Tentos e Batalhas
8
 - fruto, em parte, da diminuição do mecenato provocado pela crise 

económica. 

Esta opção não constituiu, no entanto, uma estagnação da capacidade criativa 

dos compositores seiscentistas.  

Embora a conjuntura económico política instável que Portugal atravessou 

durante o séc. XVII possa explicar em parte o fenómeno de síntese operado entre a 

tradição polifónica ibérica assente na prima pratica e as novas técnicas emergentes, 

oriundas predominantemente de Itália [Nery 2004: 360], a verdade é que na vizinha 

Espanha se verificou uma tendência semelhante [López-Calo 1983: 17]. 

                                                 
6
 Edição moderna: Doderer, Gerhard - Obras seletas para orgão,  edição do manuscrito MS 964 da 

Biblioteca Pública de Braga, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1974. 
7
 Edição moderna:Doderer, Gerhard -  Otto Pezzi per strumenti a tastiera, ed. Zerboni, Itália, 1973. 

8
 Edição moderna: Doderer, Gerhard - Orgelmusik und Orgelbau im Portugal Des 17. Jahrhunderts, 

Heins Schneider, Tutzing, 1978.  

 

http://biblio.esml.ipl.pt/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=6592
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Assim, é possível encontrar, por um lado, obras deste período que apresentam a 

utilização de um dos oito modos gregorianos numa escrita polifónica imitativa a 4 ou 6 

partes, de acordo com os cânones quinhentistas. Por outro, surgem já, e de forma 

crescente ao longo do século com um acentuado acréscimo na sua segunda metade, 

obras que revelam tendências marcadamente inovadoras.  

Os elementos mais relevantes consistem no surgimento da policoralidade de 

carácter monumental com 16, 17 e, até mesmo, 20 vozes; o tratamento silábico do texto 

como novidade ao nível do desenho melódico, o que pressupõe uma postura harmónica 

mais vertical através do uso de um acorde por sílaba, embora podendo lançar mão de 

grandes coloraturas exigindo o uso do virtuosismo vocal; a introdução da técnica de 

composição da melodia acompanhada por baixo contínuo; o aumento do número de 

obras contendo partes para instrumento concertante ou obbligato; a utilização da forma 

alternada de Tutti / Solo em géneros como o Vilancico (com o seu Refrão ou 

Estribilho), que viria a ser comum nos Concerti de compositores mais tardios como 

António Vivaldi; bem como a crescente utilização da tonalidade em detrimento dos 

tradicionais e já mencionados modos gregorianos [Nery 1990: 219-220 / 2004: 359-

370].  

Figura marcante na simbiose do estilo ibérico com o italiano da época foi João 

Lourenço Rebelo, amigo pessoal e compositor preferido de D. João IV, que fez publicar 

em 1657, em Roma, uma coletânea, «Psalmi vesperarum tum completorium», 

impregnada do uso do virtuosismo instrumental e vocal, com um número elevado de 

coros e vozes, e uso esporádico do baixo contínuo [Doderer 1991a: 625]. O «Psalmi 

vesperarum» apresenta muitas das características estilísticas que podemos encontrar nas 

obras de Monteverdi, nomeadamente na «Selva morale e spirituale», publicada em 1640 

[Nery 1990: 220].  

Por tudo o que dissemos, podemos concluir que a especificidade da música 

portuguesa deve ser interpretada como um fenómeno regional à escala ibérica que 

existiu de forma consciente [Nery 2004: 359-384].  

A música, apesar de ser, neste contexto, como diz Gerhard Doderer, a «música 

possível», apresenta-se orgulhosamente como a imagem de um país marcado, por um 

lado, por uma forte religiosidade que se manifesta na composição quase exclusiva de 

música sacra; e por outro, pela influência do seu Estado vizinho, Espanha, de onde 

provinham géneros como os Tientos ou as Zarzuelas. 



 32 

O grande destinatário do repertório seiscentista é o cerimonial religioso com 

todos os serviços litúrgicos, organizados de acordo com o Concílio Tridentino, cujas 

diretivas se concretizaram no «Cerimonial Episcoporum», de 1600 [Doderer 1991a: 

626].  

É esta a conjuntura musical que D. João V herda quando ascende ao trono em 

1707 e sobre a qual vai exercer a sua ação durante a primeira metade do século XVIII, 

com todas as facilidades que a enorme riqueza vinda da colónia brasileira lhe 

proporcionava, sem perder, contudo, a função religiosa que lhe tinha sido atribuída 

anteriormente. 

D. João V encarou a música como um meio privilegiado de prossecução da sua 

política de prestígio nacional e internacional.  

Por esse motivo, concedeu aos representantes de Portugal nas principais cidades 

da Europa meios financeiros que lhes permitissem desenvolver uma vida musicalmente 

ativa.  

A embaixada que maior relevância assumiu durante este período foi a de Roma, 

talvez pela leitura perspicaz que o Marquês de Fontes terá feito não só da importância 

política do Estado Pontifício para um país novamente em ascensão como Portugal, mas 

também da grande religiosidade do monarca português, que o levou a considerar, como 

refere Gerhard Doderer, o espaço litúrgico como «cenário do espetáculo político 

barroco», assumindo o papel central como «Rei Papa» ao lado do Santíssimo, por 

oposição ao «Rei Sol» que liderava o «Ballet de Cour» no palco operático [Doderer 

2003: 8]. 

Sendo um dos maiores centros musicais da época, a Cidade Eterna recebia no 

seu seio alguns dos principais nomes de então, como Arcangelo Corelli, Bernardo 

Pasquini, Francesco Gasparini, Alessandro e Domenico Scarlatti, ou mesmo Haendel. 

Estes reuniam-se em círculos intelectuais seletos como o da Rainha Maria Casimira da 

Polónia, do Príncipe Ruspoli ou do Cardeal Ottoboni, todos membros da Accademia 

dell’Arcadia [Brito 1992: 518], à semelhança do Marquês de Fontes, do seu sucessor, o 

Conde das Galveias e do próprio D. João V, feito pastor arcádico em 1721 com o nome 

simbólico de Arete Melleo, antes usado por Clemente XI [Zanetti 1978: 275 / Alvarenga 

1997/98: 115-116]. 
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Ao que se sabe, a primeira Serenata patrocinada pelo Marquês de Fontes foi 

«Nuova áurea e culta età dell’Onore», datada de 1713, com música de Nicola Porpora, 

tendo sido representada em comemoração do nascimento do Infante D. Pedro, que 

faleceria no ano seguinte. 

Em 1714, Domenico Scarlatti seria o compositor escolhido para compor a obra 

«Applauso Genetliaco alla Reale Altezza del Signor Infante di Portogallo», destinada a 

comemorar o nascimento de D. José, segundo filho de D. João V e futuro rei [Brito 

1992: 518].  

O rol de peças patrocinadas pela embaixada portuguesa em Roma continuaria a 

aumentar com o Conde das Galveias, D. André de Melo e Castro.  

Logo em 1721, este faria cantar, com música de Alessandro Scarlatti, «La virtù 

negl’amori», para celebrar a coroação do Papa Inocêncio XIII.  

Apenas três anos depois, em 1724, era estreada no próprio palácio do 

embaixador a Fábula «La Tigrena», com música de Francesco Gasparini, comemorando 

o nascimento do sexto filho do rei, o Infante D. Alexandre [Zanetti 1978: 275 / Strohm 

1978: 73 / Brito 1992: 520]. No seu libreto é possível ler: 

 «La Tigrena / Favola Pastorale / Da cantarsi nel Palazzo / 

Dell’Eccellenza del Signor / Andrea de Mello / De Castro / Conte das 

Galveias / Ambasciatore Ordinario della Maestà / Del Re ‘ di 

Portogallo, / alla Santità di N.S.Papa / Innocenzo XIII (…) / In Roma.  

Consta que um dos solistas terá sido Carlos Broschi, mais comummente 

conhecido como Farinelli [Zanetti 1978: 313]. 

Para além da atividade cultural desenvolvida diretamente pelos próprios 

embaixadores, o nome de Portugal era também enaltecido no meio musical através da 

ação de individualidades como o influente Cardeal da Cunha. Este fez cantar, em 1721, 

a obra «Ninfa del Tago» como panegírico a D. João V.
9
  

                                                 
9
 A maior parte da produção artística da primeira metade do século XVIII assumia contornos de 

panegíricos, ou seja, a forma de obras dedicadas ou feitas em memória e honra do seu patrocinante, 

normalmente ligado diretamente à casa real ou à alta nobreza. Para uma informação detalhada em termos 

percentuais quanto à produção literária, veja-se o artigo «D. João V e a Lisonja», de João Pedro Ferro e 

Manuela Rego, publicado na Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas nº 6, Lisboa, 1992-93. 
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O grau de importância da embaixada portuguesa em Roma pode ser medido pelo 

número de dedicatórias com que foram brindados os seus representantes.  

Entre outras, podemos referir, logo no ano de 1718, o drama musical 

«Astianatte», com libreto de António Salvi e música de António Bononcini, 

representado em Veneza no Teatro de S. João Crisóstomo, dedicado ao Marquês de 

Fontes.  

Também em 1726, o Conde das Galveias era o destinatário da dedicatória do 

libreto da Oratória «La Giudita», composta pelo bolseiro Francisco António de 

Almeida, tendo sido apresentada no Oratório dos Padres da Igreja Nova de Roma [Brito 

1992: 520]. 

Todo este labor desenvolvido pelos embaixadores a partir, fundamentalmente, 

do segundo decénio do século XVIII, reflete, de alguma forma, a conjuntura vivida na 

própria corte. 

O casamento, em 1708, de D. João V com D. Mariana de Áustria, filha do 

Imperador Leopoldo I (também compositor), determinou um forte impulso na vida 

musical da corte portuguesa, mercê da formação que a própria rainha detinha nesta 

área. 

De acordo com os relatórios da Nunciatura Apostólica em Lisboa, D. Mariana 

revelava-se não só uma amante incondicional da música, como também cravista:  

«02.01.1709/vol.67,fol.5-5v […] Si continuano le conuersazioni à 

Palazzo, ed una di queste sere ui fece una gran Cantata da alcune 

delle principale Dame di Corte, nella uolle fare la sua parte anche la 

Seren.ma Infanta, e la Mtà della Regina sonò il Címbal.» [Doderer & 

Fernandes 1993: 82].  

«05.12.1719/vol. 75, fol. 272-272v Arrivò li 29. scorso felicem.te p le 

Poste à questa Corte il Sig.r Scarlatti, e di già hà hauuto pie nobre 

l’honore di far la sua Virtù alle MM.tà Loro, riceuendone uno 

singolarissmo dalla Mtà della Regina, che uuolle accompagnarlo col 

Grauicembalo mentre egli cantaua […]»  [Doderer & Fernandes 

1993: 93]. 
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Os primeiros anos do reinado do «Magnânimo» foram marcados pela 

apresentação de obras compostas em língua espanhola, seguindo a tradição do século 

XVII.  

A própria chegada da nova rainha foi festejada com a apresentação da comédia 

«Eligir al inimigo», composta a «4 choros os cheos, e a mais muzica a solos, duos, e 

quatros tudo de boa ideia, e com grande aplauzo de todos», por Frei Pedro da 

Conceição [Nery 1980: 40 / Brito 1989a: 1].  

Nos anos imediatamente seguintes, D. Mariana de Áustria iniciou a prática, que 

se tornaria um verdadeiro costume, de concluir com apresentações musicais as 

festividades respeitantes aos aniversários e dias onomásticos dos membros da família 

real.
10

 A importância de tais datas é descrita de forma bastante clara na «Description de 

la Ville de Lisbonne»: 

«Quando a Corte se apresenta com mais luzimento é nas festividades 

dos dias onomásticos e natalícios do Rei, da Rainha, dos príncipes e 

das princesas. Nesses dias, o Rei e a Rainha de ordinário ouvem 

missa publicamente (…). Em seguida sobem aos seus aposentos, onde 

a fidalguia, que nestas ocasiões nunca deixa de se vestir ricamente, 

tem a honra de lhes beijar as mãos assim como aos príncipes e 

princesas. (…) Estas cerimónias terminam com um magnífico 

concerto que se executa, à noite, no palácio real» [Chaves 1989: 55]. 

Desta forma, logo a 22 de Outubro de 1711, dia do aniversário do rei, foi 

apresentada no Paço da Ribeira a Zarzuela «Acis y Galatea», com texto de Julião 

Maciel e música de compositor desconhecido [Brito 1989: 65-75].  

Tanto este acontecimento como muitos outros da mesma natureza seriam objeto 

regular de referência quer nas Informazioni do Núncio Apostólico em Lisboa quer na 

Gazeta de Lisboa Occidental:  

«26.10.1711/vol.69,fol.221v […] L’accennata Commedia, che si fece 

la sera de’ 22. p il comple annos del Rè riesci molto bella, e ui recitò 

                                                 
10

 Aniversário da Rainha: 7 de Setembro / Dia onomástico: 26 de Junho - festa de Santa Ana. 

Aniversário do Rei: 22 de Outubro / Dias onomásticos: 24 de Junho – festa de S. João Baptista e 27 de 

Dezembro – festa de S. João Evangelista. 
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la Sig.ra Infanta, che si portò egregiam.te, come anche tutte l’altre 

Dame del Palazzo nella recitta, canto, e ballo, […]» [Doderer & 

Fernandes 1993: 85]. 

A predominância de obras escritas em língua castelhana manter-se-ia até à 

chegada de um número significativo de músicos italianos à corte, em 1717 e 1719. 

Compositores como Jaime de la Tê y Sagau lançaram neste período as bases do 

seu sucesso.  

A primeira obra de Sagau de que temos notícia nas Informazioni data de 22 de 

Outubro de 1713, mais uma vez por ocasião do aniversário do rei. Trata-se da Zarzuela 

«El poder de la Armonia» [Nery 1980: 79-80 / Brito 1989: 73 / Brito 1989a: 4 / Brito 

1992: 517].  

«07.11.1713/vol.71,fol.227 […] Il resto della Casa Reale gode 

perfetta salute, e la sera de’22. del passato Comple Annos del Rè si 

recitò à palazzo una sontuosiss.ma Comedia nell’ appartam.to Reale 

interiore intitolata La Forza Dell’armonia in Língua Castigliana. I 

Rappresentanti furono la S.ra Infanta D. Fran.ca, che fece la parte di 

Giunone con altre Dame della Regina, le quali tutte recitarono 

agregiamente ancora in musica buona parte delle medesime. Vi erano 

molte machine e bellissime apparenza p il che l’opera ripostò un 

sommo applauso, essendoui interuenuti solam.te gli vffiziali di Corte 

[…[» [Doderer & Fernandes 1993: 89]. 

O mencionado ano de 1719 constituiu um marco incontornável no sentido da 

definitiva consumação da italianização do gosto musical da corte, com a chegada de 

figuras como a de Domenico Scarlatti, até então mestre da Capela Giulia em Roma, ou a 

de cantores virtuosos como Mossi e Floriano, chegada esta esperada com alguma 

ansiedade por D. João V: 

 «10.10.1719/vol. 75, fol.225-226 […] Si stà aspettando dal Rè con 

ansietà il Mro di Cappella Scarlatti, e li musici Mossi, e Floriano, che 

ancora non son giunti […]» [Doderer & Fernandes 1993: 92]. 

Relativamente ao papel de mestre de Capela que tradicionalmente tem sido 

atribuído a Domenico Scarlatti, João Pedro Alvarenga propõe uma leitura diferente.  
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Segundo ele, Scarlatti teria sido contratado especificamente como compositor 

régio tendo visto, pouco depois da sua chegada, as suas funções serem alargadas à de 

professor do Infante D. António e, eventualmente, mas não comprovado em nenhuma 

das fontes consultadas, da Infanta D. Maria Bárbara.  

Esta posição é fundamentada pelo facto de na altura o lugar de mestre de Capela 

ser ocupado pelo Padre Francisco de Carvalho, de acordo com referências de Frei 

Cláudio da Conceição e de Barbosa Inácio Machado, datadas de 1719, bem como do 

Rol dos Deuottos, de 1720, cargo este que seria por ele ocupado até à sua morte, 

presumivelmente após 1720.  

Relativamente às menções feitas nas Informazioni do Núncio Apostólico em 

Lisboa, como «il Maestro di Capella Scarlatti», Alvarenga procede a uma interpretação 

lata entendendo-a como qualificativa de um professor e compositor célebre: 

«Scarlattino singolarissimo Professore di musica» [Alvarenga 1997/98: 119].  

Quanto à atribuição de Domenico Scarlatti como professor de D. António, 

transcrevemos aqui a seguinte notícia do relatório do Núncio Apostólico: 

«02.01.1720 […] Il Sig.r Scarlatti, e il Mossi si trouano distinti, 

hauendoli il Rè destinati al Servizio del Sig.r Infante D. Antonio, con 

titulo di Maestro l’uno, e Virtuoso l’altro, dandoli case separate e 

commodo di calessi, e S.ª Alt.za Reale hà già regalato à ciascheduno 

di loro una Gioia di circa 400 scudi» [Doderer & Fernandes 1993: 93-

94]. 

As anteriores Zarzuelas foram sucessivamente substituídas por dramas em 

música em estilo italiano, muito embora, sob a forma de cantatas, a língua castelhana 

continuasse a ser utilizada. Exemplo disso encontramos no conjunto de Cantatas de 

Jaime de la Tê y Sagáu, publicadas durante o segundo decénio do século XVIII 

[Doderer 1998: 80].  

Desta forma, Domenico Scarlatti seria o autor de, pelo menos, nove Serenatas, 

referidas tanto nas Informazioni como na Gazeta de Lisboa Occidental, cinco em 1720, 

uma em 1721, duas em 1722 e uma em 1728.
11

  

                                                 
11

 Apesar de se saber que nesta altura Domenico Scarlatti não se encontrava em Portugal, pode-se afirmar 

com segurança que seria o autor da Serenata «Festeggio armonico», pois o seu nome vem estampado no 

libreto [Alvarenga1997/98: 113]. 
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Para todas as outras Serenatas compostas entre 1721 e 1722, de que há 

referência mas sem a identificação dos compositores, João Pedro Alvarenga avança com 

um outro candidato possível para além de Domenico Scarlatti: Emanuel D’Astorga 

[Alvarenga 1997/98: 109]. Este foi o compositor da Serenata «Aci, e Galatea» cantada 

no Paço da Ribeira a 27 de Dezembro de 1721 (repetida em 24 de Junho de 1724), bem 

como da obra «Il sacrifizio di Diana», apresentado a 26 de Julho de 1722. 

Relativamente a esta última obra a Gazeta de Lisboa Occidental refere, na edição nº 31 

de 30 de Julho de 1722, o seu autor como o «cavalheiro siciliano» que se «achava ao 

presente nesta Corte» [BN- J2510M] [Loewenberg & Walker & Maccavino 2001: 125]. 

Neste sentido, assume importância particular a publicação, em 1726, por Jaime de la Tê 

y Sagau, das suas 12 Cantatas de Câmara, com textos simultâneos em italiano e 

castelhano [Loewnberg & Walker & Maccavino 2001: 125]. 

Apesar do número elevado de récitas com obras semidramáticas como as 

Serenatas (que, no entanto, seriam apresentadas maioritariamente como concertos 

vocais, tomando em conta a indicação «da cantarsi» presente nas capas dos libretos) 

[Stiffoni 1997/98: 164], a corte portuguesa não desenvolveu de forma relevante a Ópera, 

tendo permanecido restringida, no âmbito da corte, ao período do Carnaval [Brito 2007: 

10]. 

Esta teria de esperar pelo reinado de D. José I, que se iniciou em 1750, para 

surgir com todo o seu esplendor. 

Efetivamente, a primeira Ópera, no verdadeiro sentido da palavra, de que temos 

notícia através das Informazioni, data de Fevereiro de 1728, com o nome «Don 

Quisciotte della Mancia», sendo os autores do libreto Apostolo Zeno e Francesco 

Pariati, e o compositor da música desconhecido [Stiffoni 1997/98: 195]. «Don 

Quisciotte della Mancia», que foi posta em cena novamente em 1730 e 1734, foi 

estreada num teatro que havia sido montado no mês anterior, no Paço da Ribeira, para a 

representação da Serenata «Festeggio armonico» de Domenico Scarlatti, por ocasião 

dos esponsalícios da Infanta D. Maria Bárbara. 

«[?].01.1728/vol. 85, fol. 26-27 […] Giovedi será poi S. Ecc.za in 

ossequio del prossimo sposalizio di qsta Ser.ma Infanta fece 

rappresentare nel Teatro del suo Palazzo, col preuentiuo Intuito di 
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tutta la nobilita, un’Opera in musica, che fù non solo applaudita, mà 

riusci anco grandiosa p la qualità, uaghezza delle scene, galanteriia, 

e proprietà degli Abiti, e finalm.te p l’Abbondanza, et esquisitezza de’ 

renfreschi dispensati triplicatam.te cosi alla nobilita, che à tutte le 

altre Persone, che ui ebbere l’Ingresso […]» [Doderer & Fernandes 

1993: 111];  

«10.02.1728/vol. 85, fol. 57[…] Domenica sera nell’ Appartamen.to 

della maestà della Regina si rappresentò l’Opera in Musica, intitolata 

D. Chisciot, che fù replicata ieri sera, e terminarà questa sera, p dare 

con ciò un nobile, e diletteuole diuertim.to à tutte le Persone Reali, 

alle Dame, e Cau.ri della Corte, et ad altri della principale sfera, 

riuscita à perfez.ne così p il uago Teatrino fatto fare e espressam.te à 

tale effetto dalla m.tà S., come p l’esquisitezza della musica, e 

uaghezza degli Abiti» [Doderer & Fernandes 1993: 111].  

Entre 1728 e 1740 seriam representadas no Paço da Ribeira mais cinco Óperas. 

Segundo Stiffoni [também, Nery & Castro 1991: 91-92 e Brito 1989a: 10], este 

tipo de obra, ao contrário das Serenatas às quais assistia normalmente toda a alta 

nobreza, era representada para um público bastante restrito, composto pela rainha, os 

infantes, as damas da corte, bem como alguns cavalheiros do palácio real. O próprio rei, 

que por esta altura se encontrava absorvido pela construção do Palácio-Convento de 

Mafra, nem sempre assistia a tais espetáculos. 

As Óperas eram cantadas com roupas próprias, sendo a sua representação levada 

a cabo com modestos recursos cenográficos. Tanto os instrumentistas como os cantores 

pertenciam à Capela Real. Uma outra característica que distinguia este tipo de 

espetáculo das anteriores Serenatas ou Comédias consistia no facto dos papéis 

femininos não poderem ser cantados por mulheres, o que implicava seguramente o 

recurso a castrati [Stiffoni 1997/98: 165].  

O Núncio Apostólico refere nas suas Informazioni algumas destas prerrogativas:  

«25.01.1735/vol. 90, fol. 17v-18[…] Per divertim.to della Famiglia 

reale si fanno le preparativi nell’ appartam.to della Regina per la 

recita de due Drammi intitolati = La Pazienza di Socrate = e la = 

Finta Pazza = che saranno recitati nel prossimo Carnevale da’ 
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Musici della Capella, i quali hanno già riceuuti gli abiti proprj a 

rappresentare il Personaggio, che devono esibire in Scena, […]» 

[Doderer & Fernandes 1993: 121];  

«02.03.1734/vol.89,fol.378[…] Nel Teatro del Palazzo reale si 

recitano nel corr.te Carnevale trè Opere l’una intitolata la Pazienza 

di Socrate, e l’altra il D. Ghisciotte della Mancia, e la 3ª una 

Pastorale à trè sole voci le migliori Musici di questa Cappella, mentre 

vi sono stati scelti il Mossi, Costanzi e Rumi, i quali hanno recitato in 

altri Teatri d’Italia»  [Doderer & Fernandes 1993: 117]. 

O compositor português que mais se destacou na composição deste género de 

obra no espaço físico da corte foi o antigo bolseiro em Roma, Francisco António de 

Almeida, autor das Óperas «La Pazienza di Socrate» (1733), «La Finta Pazza» (1735) e 

«La Spinalba» (1739). 

Seria, no entanto, fora dos limites do Paço da Ribeira que a Ópera assumiria 

maior relevância, nomeadamente no Teatro da Trindade e no Teatro Novo da Rua dos 

Condes.  

Enquanto no palácio se representava Ópera Buffa, nestes teatros a Ópera Séria 

era a preferida.  

Contra as seis Óperas representadas na corte, é possível contrapor um número 

superior a vinte nos mencionados teatros, no período que medeia entre 1735 e 1742 

[Stiffoni 1997/98: 195-197]. Estas obras constituíam, em muitos dos casos, adaptações 

de textos de Metastasio, sendo a sua música composta por compositores como Gaetano 

Maria Schiassi, Leonardo Leo, Giovanni Battista Pergolesi e Rinaldi di Capua [Doderer 

1991a: 628].  

Lisboa era, ainda, palco de um terceiro tipo de Ópera, desta feita escrita em 

português e representada no Teatro de Fantoches do Bairro Alto (Casa dos Bonecos). 

Com textos de António José da Silva, estas obras apresentavam uma estrutura 

constituída por momentos musicais e texto falado assemelhando-se, assim, formalmente 

à tradicional Zarzuela, ou mesmo à Ballad Opera inglesa ou o Singspiel alemão. Das 

Óperas que chegaram até aos nossos dias, apenas uma apresenta claramente a 

identificação do autor da música, «Guerras de Alecrim e Manjerona», cuja composição 

esteve a cargo de António Teixeira, embora se possa presumir que este poderá ter sido 
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igualmente responsável pela produção musical de muitas das restantes obras [Brito & 

Cymbron 1992: 109].  

A representação operática seria, no entanto, proibida em 1742, consequência do 

agravamento do estado de saúde do rei. Este, conjugado com a grande religiosidade do 

monarca, catapultou uma ascensão política dos setores mais conservadores da Igreja. A 

música sacra, que tinha desde sempre desempenhado um papel preponderante, atingia, 

deste modo, o seu clímax [Doderer 1991a: 629]. 

A introdução do Canto Chão à Romana ou do cerimonial da Capela Pontifícia já 

se tinha dado em 1718, graças ao prelado italiano Gabrielle de Cimballi. Segundo o 

Núncio Bichi, Cimballi teria dirigido capelães cantores portugueses na execução do 

Canto Chão romano, após a sua formação em Roma: 

 «06.12.1718/vol. 74, fol. 439v-440 […] Per la prima Domenica dell 

Auuento ui fù la mattina la solita funzione della Messa Pontificale con 

l’esposizione dalle quarant’ ore nella Chiesa Patriarcale, assistendo 

p la prima uolta à Mons.r Patriarca, come primo Maestro di 

Cerimonia, il Sig.r Canónico D. Gabrielle Cimballi, giunto quà pochi 

giorni prima, cantando nel suono gregoriano i Giouani Portughesi da 

esso condotti, già instruiti in d.º canto in Roma, con applauso 

uniuersale. Assiste il Rè nella Tribuna p uedere d.ª Funzione, e modo 

di operare, restandone molte contento. […]» [Doderer & Fernandes 

1993: 90]. 

A partir desta altura, a prática do rito da Capela Giulia no cerimonial da Sé 

Patriarcal foi aplicada igualmente à realização dos Te Deum executados no último dia 

de cada ano:  

«20.12.1718/vol.74, fol. 445-455v […] Auanti hieri nella Chiesa di S. 

Rocco de’ PP della Compagnia di Giesù à porte serrate fù prouato da 

Musici della Patriarcale, e dalli Virtuosi d’Instrumenti del Rè il Te 

Deum, che la Mtà Sua uuole sia solennem.te cantato p la prima uolta 

all’uso di Roma nella soprad.ª Chiesa doppo i Vesperi l’ultimo giorno 

dell’ano in rigraziamento del fine felice del presente anno» [Doderer 

& Fernandes 1993: 90-91].  
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Efetivamente, a execução de Te Deum constituiu uma prática regular durante 

todo o reinado de D. João V. A última menção que se encontra nos relatórios do Núncio 

Apostólico em Lisboa data de 1745, quando o monarca já se encontrava bastante doente 

[Doderer & Fernandes 1993: 146].  

Domenico Scarlatti foi um dos compositores que se destacou na composição de 

um Te Deum a quatro coros executado em 1721:  

«06.01.1721/vol.78, fol.8-8v Mercoledì ultimo del 1721 alle cinqu’ora 

doppo il pranzo s’intonò il solenne Te Deum cantato à 4 cori scielta 

musica nella Chiesa di S. Rocco della Casa Professa de’ P.P. Gesuiti 

àl quale si touarono presenti le Maestà del Rè, e della Regina con tutti 

li Sereniss.mi Infanti, et Infante, che stauano nel gran coro sopra 

l’Entrata della Porta magg.re della Chiesa superbam.te apparato, e 

copisam.te illuminato […]» [Doderer & Fernandes 1993: 98];  

«Gazeta de Lisboa Occidental nº 1,1 de Janeiro, 1722 […] Hontem 

ultimo dia do anno de 1721, se cantou na Igreja de S. Roque desta 

Cidade […] o Hymno Te Deum Laudamus, elegantemente composto 

em solfa, & repartido por vários coros de Musica, pelo famoso 

compositor Domingos Escarlati […]» [BN J2510M, MF - F. P. 192 – 

BOB Nº 3]. 

A grande religiosidade do rei justificou o seu empenhamento na elevação da 

Capela Real a Sé Patriarcal, concretizada em 1716. Esta foi erigida em Basílica 

Metropolitana, com a respetiva atribuição ao Capelão-Mor do título de Patriarca, através 

de uma Bula Papal assinada por Clemente XI, a 7 de Novembro. Nela estipulava-se a 

divisão da arquidiocese de Lisboa em duas partes: a secção oriental da capital 

permanecia na dependência da antiga Sé e a ocidental era atribuída à própria Capela 

Real [Nery & Castro 1991: 86]. A nova instituição seria composta por músicos de 

primeira água, alguns já referidos. 

Para que Portugal pudesse contar também com músicos portugueses foi criado, 

três anos antes, o Seminário da Patriarcal, constituindo a mais importante escola de 

música do século XVIII.  

Aí iniciaram os seus estudos alguns dos mais prestigiados compositores 

nacionais da época, entre os quais os já mencionados Francisco António de Almeida e 
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António Teixeira, bem como João Rodrigues Esteves, que concluíram a sua formação 

em Roma como bolseiros do rei [Nery & Ferreira 1991: 90 / Brito & Cymbron 1992: 

106]. 

O primeiro bolseiro enviado para a Cidade Pontifícia e o último a regressar de lá 

terá sido António Teixeira. Nascido em 1707, Teixeira viajou para Roma em 1716 com 

apenas 9 anos. Em 1728, data do seu regresso a Portugal, foi nomeado examinador da 

Patriarcal. Tendo sido o responsável pela música de algumas das peças apresentadas no 

Teatro do Bairro Alto, compôs várias Cantatas em estilo italiano, nomeadamente «Gli 

Sposi fortunati», de 1732, ou «Componimento drammatico», de 1738, para citar apenas 

algumas. O seu estilo revela um amplo domínio da música concertata [Brito 2001c: 

194]. 

João Rodrigues Esteves nasceu por volta de 1700 e terá morrido 

presumivelmente por volta do ano de 1751. Foi enviado para Roma em 1719 e 

regressou a Portugal em 1726, à semelhança de Francisco António de Almeida. 

É possível que tenha estudado na Cidade Pontifical com Ottavio Pittoni, com 

quem poderá ter depurado a escrita contrapontística de excelência que usaria nas 

composições predominantemente sacras que compõem o acervo musical que chegou até 

aos nossos dias [Fernandes & Doderer 1980: VIII].  

Algumas características típicas da escola romana que podem ser identificadas na 

literatura de Esteves, parecem revelar igualmente a influência de um outro nome 

próximo dos músicos portugueses de então, Giovanni Giorgi, sendo aceitável 

equacionar esta ligação ainda em Roma, embora possa ter permanecido após 1729, data 

da chegada de Giorgi a Lisboa.  

Certamente próxima do compositor italiano foi a opção assumida pelo português 

de renunciar ao uso de instrumentos, com exceção do órgão, no cerimonial da Sé de 

Lisboa. Contudo, João Rodrigues Esteves lança já mão do «Stile Concertato», fazendo 

alternar as vozes e os coros com «(…) frases curtas com elementos imitativo-polifónicos 

e blocos homofónicos (…)» [Fernandes & Doderer 1980: IX]. 

Em Lisboa desempenhou as funções de mestre de Capela na Basílica de Santa 

Maria, bem como de professor no Seminário da Patriarcal [Stevenson 2001: 337].  

Francisco António de Almeida, do qual não há dados concretos sobre a data do 

seu nascimento ou da sua morte, terá estudado na Cidade Pontifícia entre 1722 e 1726. 
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As suas potencialidades foram reconhecidas pouco tempo depois da sua 

chegada, em 1722, com a apresentação da Oratória «Il pentimento di Davidde», na 

igreja de S. Girolamo della Caritá. No prefácio da obra, na secção denominada «A Chi 

legge», encontra-se um elogio ao compositor descrevendo-o como: 

 «Virtuoso talento del Giovine Compositor della Musica, tanto più 

degno della tua ammirazione, quant’è più breve il tempo che Egli si 

dolce professione apprende; e quanto rendesi in Lui più difficile per 

la diversità del próprio, e l’intelligenza del nostro Idioma» [Brito 

1989: 124]   

 Em 1724, Pier Leone Ghezzi descreveria Almeida como um excelente 

compositor de concertos e música sacra, que cantava muitíssimo bem [Brito 1989: 124 / 

Brito 2001: 411]: 

«Signor Francesco Portughese il quale è venuto in Roma per 

studiare, e presentemente è un bravissimo compositore di Concerti, e di 

musica da Chiesa, e per essere Giovane è uno stupore e canta con 

gusto inarrivabile, venendo alla mia Academia di Musica Io Cavalier 

Ghezzi me ne sono lassata la meoria il dì 9 luglio 1724» [Janeiro 2004: 

xi]. 

 A Oratória «La Giudita» marcaria, em 1726, o fim da sua estadia na Cidade 

Eterna. 

No dia 22 de Abril de 1728 ter-se-á executado em Lisboa, na residência oficial 

do Cardeal da Mota, por ocasião da receção do seu barrete cardinalício, a Serenata «Il 

Trionfo della virtù», com música de Almeida e texto de Luca Giovine, marcando 

definitivamente o seu regresso a Portugal, onde desempenhou o cargo de organista da 

Capela Real [Janeiro 2004: xii]. 

Um caso particular que passou à margem do Seminário da Patriarcal foi o de 

Carlos Seixas, que viveu entre 1704 e 1742. Este terá sido uma espécie de menino 

prodígio, tendo substituído ainda muito jovem, provavelmente com catorze anos, o seu 

pai como organista na Sé de Coimbra.  

Por volta de 1721-1722, Seixas ter-se-á mudado para Lisboa ingressando no 

serviço da Patriarcal [Alvarenga 2006: 165].  
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Foi na capital do reino que o compositor desenvolveria a sua carreira como 

pedagogo, compositor e organista da Igreja Patriarcal, falecendo a 26 de Agosto do 

mencionado ano de 1742, com as insígnias de Cavaleiro professo da Ordem de Cristo, 

Contador do Mestrado da ordem de Santiago e Capitão de ordenanças [Alvarenga 2006: 

167]. 

Ao contrário dos compositores contemporâneos que viajaram para Roma como 

bolseiros de D. João V, não chegou até aos nossos dias qualquer indicação de que 

Carlos Seixas tenha alguma vez saído de Portugal. 

Este facto leva-nos a concordar com as conclusões de João Pedro Alvarenga que 

apontam, no que à formação de Seixas diz diretamente respeito, para um ensino caseiro, 

transmitido pelo próprio pai, herdeiro provável da tradição organística ibérica do séc. 

XVII, «(…) familiar dos Tentos de Rodrigues Coelho e de Correa de Araúxo, de 

Cabanilles, de Aguilera, de Heredia e de Pedro de Araújo (…)» [Alvarenga 2006: 168]. 

Pensa-se que Carlos Seixas terá composto um número elevado de Sonatas e 

Tocatas, superior a 90, diferindo de autor para autor a atribuição de um valor 

quantitativo exato. Estas denunciam um estilo muito próprio graças às características 

tonais, formais e melódicas que apresentam [Alvarenga 2006: 170 / Doderer 1991: 154 / 

Doderer 2009: 168 / Heimes 2001: 52].   

Para além das obras para tecla solo, conhecem-se 10 peças vocais onde abunda o 

stile concertato, entre elas uma Missa em Sol Maior [Alvarenga 2006:178]; uma 

Abertura em Ré Maior para orquestra de cordas, 2 oboés, 2 trompas, 2 trompetes 

timbales e baixo contínuo; um Concerto em Lá Maior para cravo e orquestra de cordas; 

e uma Sinfonia em Sib Maior [Alvarenga 2006: 172]. 

Muito recentemente, João Pedro d’Alvarenga defendeu pertencer a Carlos 

Seixas a autoria de um Concerto em Sol menor para cravo e orquestra, até hoje 

considerado anónimo [Alvarenga 2012: 2]. 

 Em relação ao ensino do Canto Chão na forma particular do Canto Capucho,
12

 

sabe-se que foram criados vários polos, sendo tradicionalmente referido o de Santa 

Catarina de Ribamar [Brito 1989a: 6], embora não tenhamos encontrado até agora 

pormenores mais detalhados sobre o mesmo. 

                                                 
12

 Consistiria numa prática de harmonização a quatro partes, em estilo de Fabordão, de algumas das 

melodias gregorianas. 
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Gostaríamos de concluir mencionando que o mecenato implementado por D. 

João V foi praticado não só por membros da própria casa real, como também por 

membros da alta nobreza.  

Vários são os casos de obras publicadas com o patrocínio da rainha, do seu 

cunhado, o Infante D. António, da sua filha, a Infanta D. Maria Bárbara, de D. Jaime de 

Cadaval ou do Bispo D. Seixas de Fonseca, entre outros, apoio este reconhecido pelos 

seus destinatários na forma de panegíricos ou dedicatórias. São exemplo disso a 

sucessiva publicação de Cantatas de Jaime de la Tê y Sagau,
13

 o livro de «Essercizi» de 

Domenico Scarlatti,
14

 as «Cantate da Camara» de António Duni
15

 ou as inovadoras 

Sonatas de Ludovico Giustini di Pistóia, já mencionadas.
16

   

O reinado de D. João V constituiu, assim, um período de grande apoio às 

diferentes artes, nomeadamente, à música, em relação à qual imprimiu um grande 

dinamismo na sua aproximação às tendências europeias da época sem, contudo, anular a 

sua própria herança cultural. 

Este dinamismo resulta patente na prática regular de música profana na corte, 

com a apresentação de obras semidramáticas, numa primeira fase escritas em língua 

castelhana e depois também em língua italiana; na introdução da Ópera, se bem que de 

uma forma modesta; na continuação de uma prática regular da música sacra, seguindo a 

tradição da casa real portuguesa; na reforma da principal instituição musical, a Capela 

Real, que foi elevada a Sé Patriarcal; na criação de uma relevante escola de música 

como o Seminário da Patriarcal, responsável pela formação de alguns dos compositores 

portugueses mais prestigiados da época, sem descuidar, contudo, o ensino da prática 

secular do cantochão; no envio para Roma de bolseiros para aí se instruírem nas 

novidades musicais; numa política de mecenato que se evidenciou pelo contínuo 

patrocínio não só à criação de obras, como também da sua subsequente impressão e 

numa prática particular na área da música profana consubstanciada nas sonatas de 

Domenico Scarlatti e Carlos Seixas, para além das Cantatas de Câmara de Tê y Sagau e 

de Emmanuel D’Astorga.  

 

                                                 
13

 Publicadas em vários volumes, em Lisboa, ca. 1720-1726, com o patrocínio da Rainha D. Mariana, do 

Infante D. António, da Infanta Maria Bárbara e de D. Jaime de Cadaval. 
14

 Publicado em Londres, em 1738, com o patrocínio do rei. 
15

 Publicadas em Londres, em 1739, com o patrocínio do rei. 
16

 Publicadas em Florença, em 1732, dedicadas ao Infante D. António, mas patrocinadas por D. Seixas da 

Fonseca.  



 

 47 

II José de Torres y Martínez Bravo - Vida e Obra 

 

II - José de Torres y Martínez Bravo 

 

 Vida e Obra 

José de Torres y Martínez Bravo foi um dos compositores mais proeminentes da 

primeira metade do século XVIII em Espanha. O seu nome permanece associado na 

história da música ao lugar que ocupou como mestre da Real Capela de Filipe V, à vasta 

obra que deixou na área do repertório litúrgico e à criação da primeira imprensa musical 

espanhola. 

Para uma visão panorâmica da vida e obra do compositor em questão, baseamo- 

-nos predominantemente nos estudos de Yvonne Levasseur de Rebollo, António Martín 

Moreno, Begoña Lolo e Gustavo Delgado Parra. 

Torres nasceu em Madrid por volta de 1670 [Lolo:1988: 69 / 2001: 635], cidade 

onde passou a maior parte da sua vida. 

Ingressou no Colégio de Niños Cantores, também conhecido como Colégio de 

Cantorcitos, em 1680, onde iniciou a sua formação musical com mestres como 

Francisco ou Diego Jaraba Bruna, responsáveis pela sua aprendizagem no órgão, e, 

eventualmente, Cristóbal Galán, formador no domínio da composição.
 
 

As qualidades do jovem aluno foram prontamente reconhecidas, tocando órgão, 

desde 1683, como membro não numerário, na Real Capela em todos os dias feriados. 

O seu desempenho valeu-lhe a admissão oficial como organista na mesma, 

promulgada pelo Decreto de 14 de Dezembro de 1686, cuja entrada em vigor ocorreria 

em Janeiro do ano seguinte. 

Transcrevemos aqui uma passagem do mesmo: 

«El rey Nro, Señor Dios le g[uard]e se ha se servido recibir a Joseph 

de Torres por organista de la Real Capilla, y para que salga a servir 

este ministerio del colegio de los cantorcitos donde se halla, le ha 

hecho mrd. de una plaza y dos distribuciones que se le han de correr 

desde primero de Henero del año que viene de mil seiscientos y 

ochenta y siete, doy aviso a VM. para que le haga el asiento en esta 

conform[ida]d». [Parra 2010: 29].  
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Os anos seguintes sucederam-se sem qualquer sobressalto, cimentando-se a 

carreira do jovem promissor em 1689, com a sua nomeação para mestre de música do 

Colégio de Ninõs Cantores. Iniciava-se, assim, uma outra faceta da atividade de Torres 

que o acompanharia, sob várias vertentes, até ao fim da sua vida: a de pedagogo.  

Por esta época, a sua fama como organista constituia já um facto consumado, 

começando a ser, igualmente, conhecido como compositor.  

No final ainda do século XVII, Torres cria a primeira tipografia musical de 

Espanha, a «Imprenta de Música».  

Ao longo dos anos, esta tipografia seria responsável pela edição de algumas das 

composições e tratados mais significativos do Barroco espanhol. Dela falaremos mais 

detalhadamente no capítulo IV do nosso trabalho. 

Em 1701, como consequência da ascensão de Sebastián Durón a mestre de 

Capela e reitor do Colégio de Cantorcitos, Torres é nomeado segundo organista 

daquela. 

Porém, o início do século revelar-se-ia um período bastante difícil na vida de 

José Torres, tendo sucombido às consequências da teia de acontecimentos que 

mergulharam o país naquilo que ficou conhecido como a Guerra da Sucessão. 

O perecimento do Rei Carlos II em 1700, sem descendentes diretos, 

desencadeou um problema legal de sucessão dinástica.  

Tendo o monarca casado duas vezes, primeiro com Marie-Louise de Bourbon e 

depois com Mariana de Neubourg, mantinha laços familiares não só com os 

Habsburgos, dos quais ele próprio descendia, como também com os Bourbons.  

Em 1698, Carlos II terá elaborado um primeiro testamento favorecendo José 

Fernando da Baviera, facto este que agradava não só à rainha-mãe como à Igreja 

espanhola e à Inquisição. 

Contudo, por pressões de Roma, bem como pelas vantagens estratégicas que 

posicionariam Espanha e França privilegiadamente face ao império austríaco, o 

monarca alteraria o seu testamento beneficiando o seu sobrinho Filipe de Bourbon, 

Duque de Anjou e neto do Rei Luís XIV [Rebollo 1975: 7]. 

Este facto originou uma guerra entre o Archiduque Carlos de Áustria, 

pretendente dos Habsburgos, e Filipe Anjou, que duraria de forma intermitente entre 
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1701 e 1713, data da assinatura do tratado de paz em Utreque, no qual se proclamou 

definitivamente este último como Rei Filipe V. 

Espanha transitava, assim, da dinastia dos Habsburgos para a Bourbónica.    

A vida na Real Capela refletiu a divisão sentida no seio da sociedade civil, onde 

se opunham partidários dos dois candidatos ao trono, originando uma paralisação quase 

total do seu funcionamento, assim como o congelamento dos salários dos seus 

funcionários, em virtude da crise económica dela decorrente. 

Apenas em 1706 retomaria o seu regular funcionamento com a imposição do 

regresso à atividade decretada por D. Filipe V, que determinou simultaneamente, como 

medida punitiva, a suspensão de funções de alguns dos músicos mais proeminentes, 

entre os quais se encontrava Torres, bem como o exílio de Sebastián Durón, por ter 

defendido a coroação do Archiduque Carlos de Áustria. 

A suspensão imposta pelo monarca seria levantada para a maioria dos 

funcionários da Real Capela, entre os quais Torres, apenas em 1708. 

Paralelamente foi autorizado o pagamento dos salários em atraso, o que 

representou uma melhoria substancial da situação económica dos funcionários da Real 

Capela, nomeadamente do nosso compositor em estudo, pois este tinha a sua própria 

família para sustentar.  

Torres casou duas vezes, a primeira com Teresa de Eguiluz, de quem teve os 

seus dois filhos, José e Manuel de Torres y Eguiluz; e a segunda, apenas quatro meses 

antes da sua morte, a 10 de Fevereiro de 1738, com Agustina Enciso y Aguado. 

O exílio de Sebastián Durón deu origem a uma situação irregular na gestão 

interna da Real Capela e do Colégio de Cantorcitos, apenas colmatada em 3 de Agosto 

de 1716, data do seu falecimento em Cambo-les-Bains, França.  

Efetivamente, o período que mediou entre 1708 e 1716 pautou-se pela 

distribuição das funções regulares do mestre de Capela por diferentes músicos da 

instituição.  

D. Bartolomé Jimeno foi nomeado mestre de Capela e reitor interino do Colégio 

de Cantorcitos, tendo ocupado ambos cargos até à sua morte em 1710, data a partir da 

qual assumiu funções Mateo Cabrer. Contudo, este ocupar-se-ia preferencialmente de 

questões organizativas deixando de parte as atividades de natureza especializada, como 
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a composição. Estas continuariam adjudicadas a José Torres e António Literes, que já 

compunham quase toda a música executada no Culto desde 1709. A fragmentação das 

funções implicou a distribuição entre todos do ordenado que caberia ao mestre de 

Capela efetivo. 

Este período em que Torres foi responsável pela música executada nos Ofícios 

religiosos, permitiu-o sedimentar o prestígio como compositor.  

Vários são os documentos que o atestam, como é o caso do comentário feito pelo 

Patriarca de então, segundo o qual: 

 «Siendo D. Joseph de Torres de tan singular havilidad que en toda 

España no ai quien le iguale por Maestro de la Capilla Real» [Lolo 

1988: 86]. 

  O reconhecimento das aptidões especiais de Torres para a composição, bem 

como o seu profissionalismo no desempenho das restantes funções que lhe eram 

adjudicadas, valeram de fundamento em 1712 para o pedido de nomeação para mestre 

de Capela interino, proposto pelo referido Patriarca [Lolo 1988: 85]. 

Contudo, o rei não lhe daria provimento, optando por respeitar os regulamentos 

da instituição aprovados em 1701, que determinavam a substituição apenas em caso de 

morte. 

Assim, Torres teria de esperar pelo ano de 1716 para que se registasse uma nova 

mudança na sua vida. Esta foi a data não só da morte de Durón como também do 

primeiro organista da Capela, Diego Jaraba Bruna. O desaparecimento deste último 

conduziu à promoção do nosso compositor ao lugar mais importante no domínio da 

música prática. Não nos devemos esquecer que o primeiro organista da Real Capela era 

o funcionário mais importante a seguir ao mestre de Capela, sendo, nomeadamente, 

responsável pela formação musical dos infantes.  

Finalmente, em 1718, José Torres ascendeu ao cargo há tanto esperado de 

mestre de Capela efetivo, com o apoio incondicional do Patriarca:  

«Si alguno en España puede competir la havilidad de Durón es D. 

Joseph de Torres como lo manifiestan sus obras (…) en este recaería 

bien el magistério» [Lolo 1988: 90].  
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Note-se que a nomeação para mestre de Capela implicava a respetiva nomeação 

para reitor do Colégio de Cantorcitos, o que aconteceu apenas em 1720. Este facto 

parece justificar a inscrição de Torres como responsável pelos dois lugares somente 

neste ano [Lolo 1988: 91]. 

Porém, o mandato vitalício que Torres tinha recebido como recompensa justa de 

tantos anos de dedicação e trabalho não seriam vividos de forma plena, como bem 

merecia. 

Filipe V, que havia sido casado com Maria Luísa Gabriela de Sabóia, celebra 

segundas núpcias com a italiana Isabel de Farnesio em 1714.  

A chegada da nova rainha originou uma mudança efetiva nos hábitos musicais 

da corte, nomeadamente, através da contratação de músicos italianos num número, até 

então, sem precedentes.  

Entre os italianos que vieram para Espanha após o segundo casamento de Filipe 

V, destaca-se o nome de Philipo Falconi, compositor nascido em Roma, que terá 

chegado ao reino espanhol presumivelmente em 1721, ano em que foi nomeado mestre 

de Capela do palácio de La Granja de San Ildefonso, em Segóvia [Dietz 2001: 525-526].  

Este palácio constituiu a residência oficial do monarca a partir do momento em 

que abdicou do trono a favor do seu filho, em 1724. 

Porém, Luís I de Espanha governaria apenas oito meses. O seu falecimento 

obrigou Filipe V a voltar a Madrid para reassumir as funções de monarca, implicando a 

dissolução da Capela de La Granja, presumivelmente por razões económicas.  

Assim, o rei decidiu que os músicos que nela trabalhavam seriam absorvidos 

pela Real Capela, mantendo as rendas e privilégios adquiridos. 

Este facto originou uma alteração conjuntural da natureza do cargo de mestre de 

Capela, que deixou de ser unipessoal para ser coletivo, nas figuras de José Torres e de 

Philipo Falconi.  

A polarização do cargo antes ocupado unicamente pelo espanhol, acarretou não 

só um desprestígio para a sua pessoa, como também uma efetiva desigualdade salarial, 

pois, ao serem mantidos os privilégios dos funcionários vindos de La Granja, Falconi 

continuou a auferir um ordenado superior ao de Torres, recebendo 2.000 ducados contra 

os 1.500 deste. 
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O favoritismo de Isabel de Farnesio em relação a Falconi valeu-lhe ainda a 

nomeação para professor da Infanta D. Maria Ana Victoria, bem como a designação, em 

1726, de «Maestro director de las obras italianas» que se executavam na corte [Moreno 

1988: 43]. 

Em 1729, seria mais uma vez o compositor italiano o escolhido para integrar a 

comitiva que acompanharia os reis na viajem feita a Badajoz, Sevilha e Granada, entre 

outras, por ocasião do casamento do Príncipe das Astúrias, futuro Fernando VI, com a 

Infanta D. Maria Bárbara, filha do nosso Rei D. João V [Lolo 1988: 96 / Dietz 2001: 

526].  

No ano anterior, o embaixador espanhol extraordinário encarregue de tratar dos 

esponsais dos infantes em Portugal, Marquês de los Balbazes, tinha já seguido a 

tendência dos monarcas promovendo a 19 de Janeiro de 1728, no palácio dos Condes de 

Redondo, a representação da Zarzuela «Amor aumenta el valor», com música de José 

Nebra (1º Acto), Philipo Falconi (2º Acto) e Jayme Facco (3º Acto) [Brito 1989: 74 / 

Leza Cruz 2001: 729 / Dietz 2001: 526]. 

Esta conjuntura manter-se-ia até ao falecimento de ambos mestres de Capela, o 

que aconteceu ironicamente no mesmo ano de 1738. 

O Natal de 1734, data de um nefasto incêndio ocorrido no Real Alcázar, 

marcaria de forma profunda o magistério de José Torres, por ter nele desaparecido uma 

grande parte dos arquivos musicais da Real Capela. 

 O acontecimento terá obrigado o nosso compositor a aumentar 

consideravelmente o seu esforço de escrita nos últimos anos da sua vida, como uma 

forma de compensação pela perda irreparável das inúmeras obras que se encontravam 

no edifício; tendo, num primeiro momento, partilhado o esforço com o seu amigo e 

companheiro de longa data, António Literes e, posteriormente, com Francisco Corselli e 

José Nebra. 

Em 1737, Filipe V nomeia Corselli futuro mestre de Capela, com a função 

imediata de substituir Torres e Falconi, no caso de doença. A criação desta nova função 

de mestre substituto ter-se-á justificado pela idade avançada dos mestres efetivos. 

Torres morreria a 3 de Junho de 1738 como mestre consagrado e digno 

representante da música espanhola da primeira metade do século XVIII. 
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II José de Torres y Martínez Bravo - Vida e Obra 

 

Revelou, em todas as suas facetas, uma sólida formação aliada a uma 

preocupação constante com o saber e a sua transmissão, num claro intuito pedagógico. 

 Como ressalta de tudo o que foi dito anteriormente, Torres viveu num período de 

transição de correntes estéticas, da tradição hispânica à consumação da escola barroca 

italiana.  

 Em 1988, Begoña Lolo atribuía a José Torres um número aproximado de 168 

obras [Lolo 1988: 199 e segs.]. Não tivemos notícia da existência de nenhuma outra 

listagem posterior, muito embora algumas compilações tenham vindo à luz do dia, 

como é o caso, e a título meramente indicativo, da edição crítica de Delgado Parra de 

um conjunto de peças para órgão da coleção «Sánchez Garza» [Parra 2009]. 

 Da análise do corpus que sobreviveu até aos nossos dias, é possível identificar 

nas obras mais antigas de Torres uma linguagem musical conservadora, refletindo uma 

herança cultural que, como já tivemos oportunidade de referir, constitui um exemplo de 

regionalismo musical de dimensão Ibérica. 

 Nela encontramos um predomínio da modalidade e policolaridade, tão caro aos 

compositores de música religiosa espanhóis do século XVII [López-Calo 1983: 25].  

 Por norma, o primeiro coro é constituído por dois sopranos, um contralto e um 

tenor. A introdução de instrumentos serve comummente o propósito de duplicação das 

vozes, alternando, no caso do órgão, esta função com a da realização de baixo 

harmónico. 

 Nas Missas, Torres parte formalmente da utilização de um Cantus Firmus que 

utiliza inicialmente no Kyrie, reciclando-o de diversas maneiras ao longo de toda a obra.  

Na viragem do século, ainda utiliza este tipo de escrita, nomeadamente, no seu 

«Missarum Liber», publicado em 1703 [Druesedow 1991], bem como no «Gloria Laus» 

e no «Turbas de las quatro Pasiones».  

 Quanto às técnicas utilizadas na escrita da única Loa, datada de 1703, com letra 

de António Zamora, e música de José Torres, nada podemos avançar, por não ser 

conhecida, até hoje, a partitura [Lolo 2009: 170].  

 Talvez em dias vindouros, tenhamos a sorte de ver lançadas novas luzes sobre 

uma provável incursão no domínio da música dramática por parte do nosso compositor 

em estudo. 
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 Sabemos que a ascensão ao trono de Filipe V, destinatário da mencionada Loa, 

por ocasião da celebração do seu aniversário a 19 de Dezembro, trouxe como 

consequência direta a introdução em Espanha de algumas influências francesas, tais 

como a utilização do oboé como instrumento constituinte da orquestra.  

 Paralelamente, Espanha render-se-ia igualmente às mais atuais tendências 

italianizantes. 

 Estes factos surtiriam efeito nas composições de José Torres. 

  Sensivelmente por volta de 1718, o compositor denota já uma tendência para a 

composição de obras de maior envergadura, normalmente com orquestra. Aqui, a 

linguagem utilizada é já francamente barroca.  

 O Salmo «Confitebor tibi Domine» desse ano é considerado classicamente como 

a obra que determina a transição definitiva para uma postura amadurecida que 

perduraria até ao falecimento do compositor [Lolo 1988: 138].  

 Este não se apresenta já como uma obra modal mas sim tonal. Os coros 

funcionam em forma imitativa, com pluralidade de entradas e alguns solos com 

passagens melismáticas. A secção instrumental é muito mais ampla do que nas obras do 

período anterior incluindo na sua orquestração um oboé, dois violinos, dois violoncelos, 

harpa e orgão. Esta orquestra funciona com uma maior independência em relação às 

vozes. A unidade temática entre andamentos desaparece, apresentando cada um o seu 

próprio tema. As modulações não se limitam já às tonalidades próximas. 

 Contudo, embora Torres lance mão de um enriquecimento efetivo das linhas 

instrumentais, continuará, em algumas passagens, a utilizar os instrumentos na 

duplicação das vozes, como elemento estético que realça a expressividade. 

 A influência italiana revela-se predominantemente na utilização do género da 

Cantata, designada como Cantada, sendo exemplo disso as Cantatas Humanas «Aunque 

injusta mi estrella», «La picarílla mas bella», a Cantata ao Santíssimo «Pensamiento que 

vuelas ligero» ou a Cantata de Natal «Divino hijo de Adán», entre outras. 

Damos assim por concluída a descrição do percurso traçado por José Torres ao 

longo de 68 anos de uma vida dedicada inteiramente à música, sob as vertentes de 

organista, compositor, tratadista, professor, impressor, mestre e reitor da Real Capela de 

Madrid.  
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Breve enquadramento do tratado «Reglas Generales» enquanto regras de acompanhar III 

III – Breve enquadramento do tratado «Reglas Generales» 

enquanto regras de acompanhar 

 

A prática do acompanhamento em Espanha remonta, à semelhança do que 

aconteceu em outros países, ao séc. XVI.  

Salientamos a publicação em Roma, em 1553, do «Trattado de glosas sobre 

clausulas y otros generos de puntos de musica de violones», de Diego Ortiz. No 

segundo livro, dedicado às várias possibilidades que existem de fazer tocar em conjunto 

o violone e o cravo, podemos ler: 

«De la seconda manera de tener el Violon con el Cymbalo que es 

sobre canto llano. Desta manera de tañer pongo aqui 6 Recercadas 

sobre este canto llano que se sigue, el qual se há de poner en el 

Cymbalo por donde esta apuntado por contrabaxo, acompañandole 

con consonâncias y algun contrapunto al proposito de la Recercada 

que tañera el Violon destas seys (…)». [Nuti 2007: 9]. 

Contudo, terá sido Tomás Luís de Victoria o compositor que, por volta já de 

1600, marcou para sempre um ponto de partida irreversível na música com 

acompanhamento harmónico em Espanha, ao fazer publicar em Madrid uma 

reimpressão de obras anteriormente editadas em Roma, nas quais o órgão surge já como 

suporte às vozes.  

A possibilidade de utilizar um instrumento harmónico como o órgão ou a harpa, 

também amplamente utilizada, proporcionou aos compositores seiscentistas a liberdade 

para introduzir nas obras polifónicas secções solísticas com novas combinações 

melódicas, fomentando o desenvolvimento sustentado do baixo contínuo que, por volta 

de 1650, constituía já uma prática comum.  

Em 1674, Gaspar Sanz faz publicar em Saragoça um tratado predominantemente 

pensado para a execução na guitarra espanhola, «Instrucción de musica sobre la guitarra 

española». 
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A importância do tratado de Sanz encontra-se no facto de incluir um conjunto de 

12 regras de acompanhamento, pensadas também para o órgão e a harpa, cujo conteúdo 

não seria presumivelmente desconhecido de José Torres, embora nunca o refira em 

nenhuma das edições das «Reglas Generales».  

No entanto, sendo um dos textos de aprovação do tratado de Gaspar Sanz 

assinado por Diego Jarava Bruna, responsável, como tivemos oportunidade de ver no 

capítulo anterior, pela formação de Torres, certamente a obra daquele circularia e seria 

conhecida em Madrid. 

Pensamos ser aqui importante observar, mesmo que de uma forma menos 

detalhada, a tipologia de regras de acompanhamento avançadas por Sanz no seu tratado, 

pela similitude que apresentam em relação às do tratado de José Torres: 
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Breve enquadramento do tratado «Reglas Generales» enquanto regras de acompanhar III 

Primeira Regra Das consonâncias e acompanhamento perfeito que 

corresponde a todas as notas do baixo 

Segunda Regra Como se acompanham os sustenidos e bemóis 

Terceira Regra Para acompanhar todas as cadências e cláusulas 

finais do baixo 

Quarta Regra Que notas se acompanham e quais as que se 

deixam sem acompanhamento, tocando-as soli, ou 

de passagem por dissonantes 

Quinta Regra Do acompanhamento do baixo quando se 

movimenta por grau disjunto 

Sexta Regra Quando o baixo sobe um Quinta ou desce uma 

Quarta 

Sétima Regra Quando o baixo sobe uma Quarta ou desce uma 

Quinta; como se liga a Quarta 

Oitava Regra Para conhecer na cadência do baixo quando se 

evita a Quarta e se liga a Sétima 

Nona Regra Quando se evita a cadência ou cláusula, mesmo 

que o baixo suba uma Quarta ou desça uma Quinta 

Décima Regra Para acompanhar o baixo quando faz uma síncopa 

ou suspensão 

Décima Primeira Regra Para conhecer qual o Tom em que se há de tocar a 

Passacalla quando se deve acompanhar algum 

baixo 

Décima Segunda Regra Para conhecer o Tom dos baixos cromáticos das 

Sonadas e Canções italianas 

 

Muito provavelmente, uma das maiores dificuldades em explicar as regras de 

acompanhamento se encontre na impossibilidade aparente da reprodução de 

demonstrações práticas em pentagrama, uma vez que não se encontra uma única ao 

longo de todo o preceituado, facto que catapulta a primeira edição das «Reglas 



 58 

Generales» de José Torres para um nível de excelência inovador, facilitando, assim, a 

aprendizagem aos amadores, principiantes e religiosos que não tivessem acesso direto a 

um mestre. 

Aliás, este último aspeto revela-se, como teremos oportunidade de observar, 

bastante importante, uma vez que as «Reglas Generales», ao contrário da obra de Sanz, 

que se destina ao acompanhamento de obras seculares, estão direcionadas 

especificamente para o acompanhamento de Canto Chão. 

Pormenor importante da «Instruccion de musica sobre la guitarra española» 

encontramos na décima segunda e última regra apresentada sobre acompanhamento, 

onde  Gaspar Sanz se debruça sobre a matéria dos acompanhamentos de baixos 

cromáticos presentes em Sonadas e Canções italianas, o que nos remete para uma 

prática musical de influência transalpina certamente diferente daquela em voga anos 

mais tarde e objeto de estudo na edição de 1736 das «Reglas Generales» de José Torres. 

Apesar de já a termos referido no quadro anterior, reproduzimos, para uma maior 

clareza, o original: 
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Breve enquadramento do tratado «Reglas Generales» enquanto regras de acompanhar III 

Quando, em 1736, José de Torres faz sair do prelo a segunda edição do tratado, 

já em muito havia evoluído a prática do contínuo em Espanha, despertando, por isso, a 

nossa atenção o facto do texto não ter sido alvo de uma revisão mais profunda.  

Na realidade, duas das maiores novidades desta segunda edição assentam na 

circunstância de surgir com uma nova parte dedicada ao acompanhamento de 

Recitativos ao estilo italiano moderno e de apresentar os exemplos musicais já na 

notação por acordes num mesmo pentagrama, fruto das novas técnicas de impressão, 

tendo incrementado bastante o seu número. 

Sabe-se que Torres já se encontrava bastante doente por volta de 1736 [Dietz 

2001: 526], tendo vindo o seu estado de saúde a agravar-se consideravelmente desde o 

incêndio do Real Alcázar de 1734, que o obrigara a aumentar intensamente o seu 

trabalho na tentativa de suprir a biblioteca musical da Real Capela com parte do espólio 

que se havia perdido. Este mencionado estado precário de saúde poderá ter induzido o 

nosso autor a canalizar as suas energias para o que considerava essencial. 

Pensa-se que a edição de 1702 há muito se teria esgotado, privando as gerações 

mais recentes da aprendizagem através de um método tão pedagógico e acessível quanto 

este. 

 Para além do mais, julgamos poder avançar, tendo em conta o espírito da obra, 

com a existência de um potencial interesse doutrinário de Torres em fazer imprimir uma 

segunda edição ainda com mais exemplos musicais demonstrativos dos princípios gerais 

imutáveis do acompanhamento, sendo que o objetivo máximo de prover os interessados 

com os rudimentos essenciais para o acompanhamento correto da música sacra, na sua 

componente específica do Canto Chão, se manteve inalterado nesta segunda edição, 

demonstrando a sua atualidade. 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

IV – A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

Bem no limiar do séc. XVIII, Torres cria, juntamente com Miguel Martín e 

Pedro París y Royo, ambos músicos da Real Capela e, portanto, colegas de profissão 

daquele, a primeira tipografia musical de Espanha, a «Imprenta de Música» [Lolo 2012: 

68]. 

A obra inaugural terá sido a Zarzuela «Destinos vencen finezas», publicada em 

1699, com letra de Lorenzo de las Llamosas e música de Juan de Navas, harpista da 

Real Capela [Lolo 2001: 635 / Lolo 2012: 67 / Josa & Lambea 2012: 17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo sido composta para celebrar o aniversário do Rei Carlos II, foi dedicada à 

Rainha D. Mariana de Neuburg, sua esposa. 

No texto introdutório da publicação é possível ler: 

«Emulò nuestro empleo la imitacion a las demàs Naciones (para utilidad 

publica de nuestros Reynos) que han logrado en los suyos, tener en 

Prensa Caractères Musicos, en las primeras cortes de la Europa; la 

Coronada Villa de Madrid carecia de este beneficio: quexosos los 

aficionados, y discretos, que aun à costa de mucho cuydado malogravan 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

sus instancias, en conseguir la cifra de obras primorosas, Comicas, y 

Metricas, ò porque las retirava la noble ambición de no perderlas, ò 

porque la Pluma, y Buril necesitan de mas tiempo que la Estampa para 

imprimirlas. Este ha sido el impulso (o cortesano lector) à nuestra 

diligencia, y afecto, en conducir à Madrid estos Moldes: si algunos 

yerros examinare tu discreción, como estreno de los oficiales, en este 

nuevo linaje de Imprenta, los disimularà tu benevolencia: podrá ser 

escudo à tu sencura la veneración de nuestra lealtad, en consagrar estas 

primicias, por recientes cultos à la Magestad, tributàndoles como 

Criados, y como Vasallos.» [Lolo 2012: 67]. 

Deste texto, resulta bem clara a novidade da iniciativa e o fundamento da 

importação dos moldes necessários à impressão musical. 

Efetivamente, durante o séc. XVII, a impressão de música era feita 

maioritariamente fora de Espanha, exceto alguns casos residuais em que era elaborada 

em oficinas especializadas em textos literários. Neste último caso, a impressão operava-

se em várias fases: primeiro procedia-se à impressão do texto e depois à do pentagrama 

ao qual era adicionado posteriormente o conteúdo musical quer de forma manual, pelo 

método da lâmina, quer através de uma nova impressão. 

Não constam, contudo, da edição da Zarzuela o Privilégio de Impressão, assim 

como as aprovações da censura, impostos e licenças, todos elementos exigidos por 

imposição legal desde 1692, sob pena de desterro e pagamento de uma avultada multa. 

Dada a importância da ocasião em que se executou a obra e que justificou a 

posterior publicação, Begoña Lolo conclui que a dispensabilidade das premissas 

burocráticas legais poder-se-á encontrar no facto de se tratar de uma edição sem 

objetivos comerciais, ou seja, privada, que terá servido, acima de tudo, como uma 

oportunidade para os seus autores demonstrarem, com natureza de protótipo, as 

possibilidades da «Imprenta» [Lolo 2012: 72]. 

Esta nova tipografia, que tinha surgido em 1699, como um projeto conjunto de 

três músicos da Real Capela, revela-se, logo a partir de 21 de Janeiro de 1700, como 

propriedade e negócio apenas de José Torres, a quem foi concedida a licença e 

privilégio de impressão por dez anos [Lolo 2012: 73]. 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

Esta mesma informação consta da edição da primeira obra de referência da 

Imprenta de Música, o Tratado «Fragmentos Musicos» de Pablo Nassarre, de 1700. Na 

«Suma del Privilegio», é possível ler: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da lista de obras publicadas ao longo dos anos, destaca-se o número elevado de 

tratados, opção que poderá revelar, por um lado, uma especial preocupação de Torres 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

pela transmissão do conhecimento teórico e, por outro, uma consciência muito clara da 

procura efetiva deste tipo de edições. Como descreve Begoña Lolo: 

«(…)La imprenta se convirtió en un elemento incentivador de la 

tratadística teórica, en apenas veinte años se imprimieron seis tratados, 

sin contar con las reediciones, un número muy elevado lo que indica que 

su implantación fue decisiva, la nueva tipografía de tipos móviles que 

facilitaba la impresión de música junto con la posibilidad de imprimir 

dentro de España, fueron factores determinantes en este importante 

desarrollo» [Lolo 2012: 85]. 

 Assim, para além dos já acima mencionados «Fragmentos Musicos», de Pablo 

Nassarre, sairiam do prelo desta tipografia os seguintes tratados: 

 «Compendio numeroso de cifras armónicas con teórica y practica para arpa», de 

Diego Fernandez de Huete – 1702 e 1704; 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

 «Curiosidades del canto llano», de Jorge de Guzmán, 1709; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Arte de Canto Llano», de António de Martín y Coll, 1714; 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

 «Musica Universal ò Principios Universales de la Musica», Pedro Ulloa, 1717. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se a este conjunto adicionarmos o Tratado «Reglas Generales» do próprio José 

Torres, editado em 1702 e 1736, que por razões metodológicas trataremos mais adiante 

de forma detalhada, é possível reforçar a conclusão de Lolo acima mencionada, pela 

constatação efetiva de uma concentração importante de edições tratadísticas inéditas, 

logo nos primeiros dezassete anos do século XVIII.  

 Um caso curioso no âmbito da produção editorial da Imprenta de Música, que 

reforça não apenas o interesse de Torres em prover o mercado com fontes importantes 

da teorética musical, como também demonstra uma capacidade efetiva em torna-las 

plenamente úteis à luz dos conhecimentos e expetativas do século XVIII, diz respeito à 

reedição com sucessivos aditamentos seus, de um dos tratados mais importantes do 

século XVII: o «Arte de Canto Llano» de Francisco Montanos, publicado pela primeira 

vez em 1610. 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Efetivamente, a primeira edição deste tratado com o selo da Imprenta de Música 

data de 1702, tendo sido reeditado em 1712, 1728 e 1734. Em todas as reedições, José 

Torres introduz aditamentos da sua própria autoria, assumindo claramente uma ponte 

entre os ensinamentos teóricos de Montanos e a sua aplicabilidade à literatura musical 

contemporânea. 

 Assim, na edição de 1712, é incorporado um conjunto de «Motetes o secciones 

diversas por todos los tiempos y claves», assim como a Cantata ao Santíssimo em estilo 

italiano «Flavescite serenate». Em 1728, são aditadas duas Antífonas em canto chão, 

«Ave regina coelorum» e «Alma redemptoris», e uma Antífona com acompanhamento, 

«Salve regina Mater». Por último, em 1738, a obra de Montanos volta a surgir 

ampliada, desta vez com duas Sequências, «Victime Paschali» e «Veni Sancte spiritus», 

um «Admirable» para voz e acompanhamento, e, finalmente, um «Salve a dúo, a tres y 

a quatro según la oportunidade de las voces» [Lolo 2012: 84]. 
17

 

 

                                                 
17

 De seguida apresentamos os frontispícios das edições com aditamentos de Torres, assim como a 

primeira página da Cantata ao Santíssimo que não é mencionada na capa de 1712. 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 
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1728 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Para além da edição de obras teóricas, José Torres assumiu a edição de um 

número avultado de partituras num formato hoje equivalente a fascículos, que 

denominava «papeles sueltos» ou «pliegos». Estes, impressos num papel de menor 

qualidade que o utilizado nos livros, continham excertos de Zarzuelas, Cantatas, Solos 

ao Santíssimo ou mesmo Serenatas, indo diretamente ao encontro dos gostos da época, 

considerando-se obras de consumo imediato. Assim, saíam do prelo as mais recentes e 

apreciadas novidades de compositores como Juan de Navas, Sebastián Durón, António 

Literes, Juan de Serqueria e o próprio Torres, num modelo mais barato, pelo facto de ser 

menos extenso do que uma obra completa, o que permitia a compra por parte de um 

maior número de interessados. 

 A publicação deste tipo de obras obedecia a regras menos rígidas do que as 

previstas para os grandes livros, exigindo-se pouco mais do que o lugar da edição, da 

tipografia e a data [Lolo 2012: 85]. 

1734 
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IV A «Imprenta de Música»: algumas considerações 

 Estas edições percorreriam toda a vida da Imprenta de Música ao lado da 

publicação de obras completas em versão de livro e de maior qualidade de impressão e, 

naturalmente, mais caras. 

 «Missarum Liber», de 1703, poderá ser considerada a publicação mais 

importante e imponente de toda a produção musical da tipografia em estudo. 

Constituído por um conjunto de sete Missas, um «Asperges» e um «Vidi aquam» a 

capella, esta obra, da total autoria de José Torres, difundiu-se por todo o mundo 

hispânico da época, assumindo-se como uma referência na prática litúrgica [Lolo 2012: 

88].  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Foi, ao que se sabe, a primeira obra musical espanhola dedicada ao Rei Filipe V, 

assumindo aqui Torres um nome diferente para a Imprenta de Musica, «Matriti: Ex 

Tipographia Musicae», denominação que o editor adotava sempre na edição de obras de 

especial valor e excelência [Lolo 2012: 88]. 

 Este facto terá certamente contribuído para a valorização de José Torres perante 

o novo monarca. 

 Em 1705, Torres publicou um volume denominado «Canciones francesas de 

todos los Ayres», para uma voz e acompanhamento, coletânea de vários autores. Trata-  
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-se da reedição em espanhol da «Suite de danses pour les violons et hautbois, qui se 

jouent ordinairement…» impresso em Paris por Ballard, no ano de 1701 [Lolo 2012: 

87]. Esta publicação é historicamente importante por nos evidenciar uma aproximação, 

mesmo que eventualmente ténue, à música francesa em virtude da ascensão ao trono de 

Filipe V. Torres, no entanto, modifica a versão original, ordenando as peças por 

tonalidades, justificando-se assim o título empregue em espanhol.  

 Em 1719, o privilégio de impressão é renovado, prova do reconhecimento do 

empenho e qualidade do trabalho realizado na Imprenta de Música, o que viria, aliás, a 

acontecer até 1738, ano do falecimento de José Torres. 

 A fundamentação de renovação de 1719 encerra em si mesma um dado 

importantíssimo. 

  De acordo com o texto da real cédula de D. Filipe V, datada de 12 de Maio 

daquele ano, «(…) estaba [José Torres] para dar al público una fábrica nueva de 

imprimir, inventada como de primero, sin exemplar hasta ahora de toda Europa» [Lolo 

1988: 105]. Esta informação é confirmada pelo certificado da Real Junta onde se pode 

ler:  

«Que sobre su contenido informasen dos impresores de los que tienen 

sus oficinas en esta nuestra corte quien declararon ser nueva fábrica 

o inventiva de composición que nunca había habido ni la había, sino 

es solo la que el referido Don Joseph discurrió y tenía planificada: y 

aunque había visto algunos papeles de música traídos de fuera del 

Reyno, eran de entablatura hecha en lámina, muy costosos y difíciles 

de conseguir por cuya razón era, y seria muy útil, y conveniente se 

mantuviese la imprenta que ofrecía poner en perfección» [Lolo 1988: 

105 / Lolo 2012: 97]. 

 Também Larruga menciona: 

«El referido Don Joseph deTorres con grande aplicación, trabajo y 

costo iba aumentando cada día su imprenta pues no había expresión o 

moda de escribir la facultad de la música (…) que no se halle y tenga 

ejecutado en su casa, habiendo perfeccionado y aumentado estas 

obras con las cifras con números (…) estaba para dar al publico una 

fábrica nueva de imprimir, inventada como de primero, sin ejemplar 
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hasta ahora de toda Europa de lo que se llama entabladura, que es 

una cifra de notas musicales, de cuya especie se logran con dificultad 

algunos manuscritos, ó estampados en lámina, que por lo costoso de 

adquirirlos fuera de nuestros Reynos, andaba muy escaso de ellos» 

[Lolo 2012: 95]. 

Para além de se perceber por este último excerto que a introdução de cifras, 

como sucede na primeira edição do «Reglas Generales», de 1702, constituía, à luz da 

época, uma técnica de impressão inovadora; o que estava verdadeiramente em causa em 

1719 parecia ser a utilização de um método de imprimir totalmente inovador, que 

Larruga menciona como de “entabladura”, mas que hoje conhecemos como método de 

impressão por tipos móveis em mosaico. 

Com este, José Torres passaria a poder imprimir acordes graças à introdução de 

fragmentos de pautas com notas integradas, em vez da incorporação de apenas uma nota 

fixada num fragmento de uma pauta inamovível. 

A recondução da utilização da impressão por tipos móveis em mosaico no ano 

de 1719 coloca o tratadista espanhol na vanguarda das técnicas de impressão, 

antecipando em muito o pioneirismo tradicionalmente atribuído a Breitkopf [Boorman 

2001: 337]. 

A edição do Tratado «Reglas Generales» de 1736 surge já inteiramente 

elaborada de acordo com a nova técnica. 
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V - «Reglas Generales» – edições de 1702 e 1736 

 

O tratado «Reglas Generales» foi editado pela primeira vez no ano de 1702, 

sendo reeditado em 1736 pelo próprio autor, com a adição de uma Quarta Parte, 

dedicada ao acompanhamento de Recitativos à maneira italiana. 

Tentaremos aqui traçar as características gerais da obra, bem como as diferenças 

fundamentais entre as duas edições. 

 

A edição de 1702 foi dedicada a D. 

Pedro Portocarrero y Guzmán, Patriarca 

das Índias, Capelão-Mor do rei.  

Torres justifica a dedicatória alegando 

que «(…) fuera ingratitud grosera, no 

tributar al Mar de tanta Sciencia, y 

nobleza, el pequeñuelo raudal de mis 

afanes».
18

 

A obra foi aprovada pelo responsável 

pela censura D. Juan Diaz, Presbítero do 

Oratório de São Filipe Neri, tendo sido a 

Licença de Ordinário outorgada por D. 

Alonso Portillo y Cardos, Chantre da 

Vila de Talavera e Inquisidor Ordinário. 

Para além das autorizações dos representantes da Censura e Inquisição, o tratado contou 

também com a concordância das figuras mais significativas da Real Capela. 

Assim, Sebastián Durón, na qualidade de mestre da Capela e reitor do Colégio 

de Cantorcitos, refere que «(…) le bastara para dar su aprobación solo dezir el autor 

de él». Contudo, mais importante do que o elogio rasgado desta afirmação são as razões 

que avança para justificar a utilidade de uma edição desta natureza. Segundo Durón, a 

impressão do tratado justifica-se porque enuncia regras que afastam, pela facilidade da 

                                                 
18

 In «Al Illustrissimo Señor…» 
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sua execução, o perigo do comodismo na prática do acompanhamento, e ajuda, pela sua 

clareza, todos os religiosos que, pretendendo executar acompanhamentos, não possam 

recorrer à ajuda de professores por se encontrarem em clausura.
19

  

Para além do beneplácito do mestre de Capela, as «Reglas Generales» contou 

ainda com as aprovações de D. Diego Javara y Bruna, «Organista Principal de la Real 

Capilla, y Câmara de Su Mag.», e D. Juan Navas, «Harpista de la Real Capilla de Su 

Mag.». 

Numa passagem introdutória intitulada «Al Curioso Lector», José Torres 

enuncia as razões que fundamentam a sua obra, afirmando: 

«Supuesta la conveniencia de acompañar con instrumentos la voz, 

viendo, y oyendo, que no todos se arreglan à los preceptos Músicos, 

porque unos aprenden por sola aficion (…), otros en los Claustros 

aprenden, sin los mas peritos Maestros. Otros que debian saber con 

fundamento, se dexan por falta de aplicacion al estúdio en un ócio 

reprehensible: y en fin que ningunos tienen libro que enseñe con 

brevedad, y claridad, reglas, y preceptos de los acompañamientos 

(…)». 

 Assim, entende o autor ser necessário trazer à luz do dia um «metodo de Reglas 

Generales», no qual se reduzam ao essencial todos os tipos de «consonâncias, ò 

posturas, que el mas cientifico, y primoroso, puede executar sobre la parte». 

Esta obra assume, então, um propósito marcadamente didático, sendo, segundo o 

autor, a primeira a ser escrita em Espanha com estas características:  

«(…) que ningunos tienen libros que enseñe con brevedad, y claridad, 

reglas, y preceptos de los acompañamientos: atendi à la comun, y 

publica utilidad enmedio de mis ocupaciones, trabajando el Metodo 

de Reglas generales, à que se reduzgan todas las variedades de 

consonancias, ò posturas, que el mas cientifico, y primoroso, puede 

executar sobre la parte».
20

 

                                                 
19

 In «Aprobacion de Don Sebastian Duron, Mestro de la Real Capilla, y Rector del Colégio de su Mag.» 
20

 In «Al Curioso Lector». 
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Para além da Dedicatória, Licenças de aprovação e texto destinado aos leitores, a 

secção preliminar da obra conta ainda com dois Sonetos panegíricos dedicados à obra 

de Torres em geral e ao «Reglas Generales» em particular. 

O tratado é composto por três Partes que Torres denomina de «Tratados». Todos 

os ensinamentos teóricos são demonstrados com exemplos práticos.  

Na introdução da Primeira Parte, o autor decalca novamente a ideia de que 

pretende apenas codificar regras básicas de acompanhamento, remetendo para outras 

obras o estudo mais profundo da matéria. Nesse sentido, recomenda os tratados de 

Pietro Cerone e Athanasius Kircher,  

«Reduzcolas à breves methodos para la instruccion, dexando para la 

erudicion al mas perito el estudio en Ceron, y Athanasio Kirquerio, y 

otros, porq [sic] no es mi intento fabricar para ostentacion, sino para 

habituaciõ segura (…) de los que (…) no pueden aplicarse al 

profundo estudio de tan intrincados laberyntos» (p.2).  

 A referência regular a outros autores, quer espanhóis quer estrangeiros, é uma 

prática comum nos tratados da época, sendo justificada pelo próprio Torres no texto 

introdutório quando afirma que:  

«Yo hè procurado poner en practica los esmeros Musicos, y 

primorosos artifícios que muchos grandes Arquitectos armoniosos 

han discurrido en dilatadas Reglas y Volumenes, opere prestabo» 

(p.2). 

Assim, para além de Cerone
21

 ou Kircher,
22

 são citados, ainda na Primeira Parte, 

Correa de Arauxo
23

 (capítulo III), Juan del Vado
24

 (Capítulo V), Carlos Patiño
25

 

                                                 
21

 O tratado de Pietro Cerone data de 1603, tendo sido dedicado a Filipe III de Espanha com  o título «El 

melopeu y maestro: tractado de música theorica y pratica; en que se pone por extenso; lo que uno para 

hazerse perfecto musico há menester saber» [Hudson 2001: 380]. 
22

 Kircher foi bastante respeitado e apreciado durante a segunda metade do século XVII e todo o século 

XVIII pelo seu Tratado «Musurgia Universalis, sive Ars magna consoni et dissoni», publicado em Roma, 

em 1650 [Buelow 2001: 618-620]. 
23

 A obra mais emblemática de Francisco Correa de Arauxo foi publicada em Alcalá no ano de 1626, com 

o nome «Libro de tientos y discursos de música practica, y theorica de organo intitulado Facultad 

orgânica» [Hudson & Jambou 2001: 496-498].  
24

 O caderno de Regras de Acompanhamento da autoria de Vado que Torres refere no seu tratado não 

sobreviveu, aparentemente, até aos nossos dias [Robledo 2001: 195-196]. 
25

 Torres cita Carlos Patiño no âmbito da utilização de Tons transpostos na música prática. Segundo 

Torres, Patiño lançava mão deste recurso com frequência, nomeadamente, em Salmos [Hudson 2001: 

235].   
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(capítulo XIV) e Lorenzo Penna
26

 (capítulo XIX). Na Terceira Parte do tratado, Torres 

refere também Pablo Nassarre
27

 (capítulo IV). 

A Primeira Parte é dedicada ao ensino das regras fundamentais cujo 

conhecimento deve ser adquirido pelo principiante antes de se iniciar na prática do 

acompanhamento («Tratado Primero de los Fundamentos que deben preceder al 

acompañar», p. 1). 

Esta assenta, entre outros, no estudo dos Tons, ainda de acordo com os 

princípios caros à «prima pratica». 

Concluído o ensino dos fundamentos, José Torres inicia a Segunda Parte do seu 

tratado, dedicado à explicação do modo de acompanhar qualquer linha melódica do 

baixo com o uso de consonâncias simples.  

O autor especifica que esta Segunda Parte constitui uma ponte para a 

compreensão da Terceira. Assim, na sua introdução podemos ler, 

 «Yà con vista, y comprehension del precedente Tratado, podrà el 

principiante acompañar, practicando las posturas que se enseñam en 

este, como las mas ordinarias, y faciles. Constan estas de especies 

consonantes, que son tercera, quinta, sexta y octava; y habituado con 

la instrucion, y practica de dichas consonancias faciles, y menos 

primorosas, logre la inteligencia de las mas excelentes, y arduas del 

Tratado que se sigue» (p. 32). 

A Segunda Parte começa com a enumeração de seis regras, sob a designação de 

«Advertencias», que devem ser seguidas pelos acompanhadores, terminando com um 

resumo prático de todos os conceitos analisados ao longo da mesma. 

A Terceira e última Parte (na edição de 1702), é dedicada à explicação do modo 

de acompanhar utilizando acordes dissonantes, quer articulados quer através de 

suspensões.
28

  

                                                 
26

 Torres explicita no seu tratado que segue os ensinamentos de Lorenzo Penna no que diz respeito à 

explicação das Consonâncias Perfeitas. Para tal baseia-se no tratado «Li Primi Albori Musicali» do 

músico italiano [Lederer 2001: 311]. 
27

 Torres assimila os conhecimentos do Tratado «Fragmentos Músicos» de Nassarre, publicado na 

«Imprenta de Música». Para mais informações sobre o autor deste tratado vide Howell & Carreras [2001: 

651]. 
28

Tratado Tercero en Donde se Enseña el Modo de Acompañar, usando de todas las especies falsas, assi 

en ligadura, como fuera de ella, p.66. 
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Trata-se, segundo Torres, do momento mais importante do tratado, afirmando 

que «(…)llegamos yà al capitel de la Obra» (p. 66). 

Partindo da descrição dos vários tipos de humores ou temperamentos que afetam 

o Homem, como sejam o Sangue, a Cólera, o Fleuma e a Melancolia, o autor explica 

que, na variedade de tons e espécies consonantes, dissonantes e falsas, assenta «(…)el 

primoroso artificio Musico» (p. 67). Para que o estudioso o possa alcançar com 

facilidade, José Torres propõe-se mostrar, ao longo desta última Parte, todos os 

movimentos melódicos da linha do baixo em que podem ser executados.  

A obra termina, finalmente, com a enunciação de novas advertências que devem 

ser respeitadas pelos acompanhadores. Torres encerra o último capítulo da mesma com 

uma espécie de epílogo que resume, na sua essência, a utilidade do seu tratado: 

 «(…) para que el deseoso, sin el penoso estudio de muchos años de 

exercicio en la composición, pueda conseguir con sola la verdadera 

inteligécia de esta pequeña obra, la perfeccion en la primorosissima 

facultad del acompañar» (p. 142-143). 

A segunda edição do tratado sai do prelo em 1736, revista e aumentada com uma 

Quarta Parte, composta por 7 capítulos, dedicada ao estilo italiano. 

O autor fundamenta-a desta forma:  

«(…) viendo lo muy introducidas que estàn en estos Reynos; las 

Obras de Musica al estilo Italiano, de que resulta à los acompañantes 

la precisa obligacion de saber acompañarlas: me ha parecido (para 

perficionar esta Obra, y cumplir con el título breve de ella) aumentar 

este Tratado, en que cifrarè el modo de acompañar al estilo Italiano, 

y moderno, para que los Acompañantes puedan acompañar tantas, y 

tan especiales Obras, como vienen de Italia, salen de España, y en 

todas quantas partes tributan su estimacion à la Musica» (p. 97). 
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Sabe-se hoje que, apesar da consolidação da italianização do gosto musical da 

corte espanhola remontar ao tempo de Isabel Farnésio, a verdade é que Filipe V 

demonstrava, já antes do seu segundo matrimónio, especial predileção pelos géneros 

dramáticos italianos, nomeadamente a Ópera Bufa, com a qual havia tomado contacto 

direto durante uma viagem feita a Nápoles, em 1702 [Lolo 2009: 162].  

Efetivamente, o monarca teve durante este período a oportunidade de usufruir, 

de forma privada e discreta, da representação de comedias del arte, como foi o caso da 

obra «Tiberio imperatore d’Oriente», representado no palácio real de Nápoles a 8 de 

Maio de 1702, com música de Alessandro Scarlatti e texto de Pallavicino [Lolo 2009: 

163].  

A contratação da companhia de cómicos italianos Trufaldines para a corte 

espanhola ainda durante os anos difíceis da Guerra da Sucessão, antecipou certamente 

um contacto artístico entre estes e os músicos espanhóis que se julgava mais tardio 

[Lolo 2009: 170]. 

Nesta Quarta Parte, o único nome italiano invocado por Torres é o de Francesco 

Gasparini, cujos ensinamentos segue na delicada matéria das acciaccaturas: «(…) 
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porque segun dice Francisco Gasparini, que es a quien sigo en este ultimo capítulo» (p. 

122).  

A nova edição é mais uma vez dedicada ao Patriarca em funções, não sendo já 

por esta altura D. Portocarrero mas sim D. Álvaro de Mendoza Caamaño y Sotomayor. 

Assim, na dedicatória da edição de 1736, Torres afirma no que à introdução de uma 

nova Parte diz respeito: 

«Es obligación indispensable de este trabajo numérico, buscar en V. 

S. Ill.mo su amparo, porque aviendose dignado el Ill.mo Señor 

Portocarrero de acojer de su benéfica sombra, los três primeros 

Tratados de estas Reglas, no podia unirse en esta nueva impression 

este nuevo, sin que le protexiesse el Heroe, que dignamente ocupa el 

mismo sublime empleo».
29

 

Os textos de aprovação foram suprimidos, considerando-se em vigor os que 

foram publicados na primeira edição. No entanto, não deixa de ser surpreendente que o 

tratado, aumentado com uma Quarta Parte, não tenha sido apresentado novamente à 

censura. Este fenómeno terá acontecido, segundo Begoña Lolo, em relação a todas as 

reedições das obras publicadas por José Torres [Lolo 1988: 120]. 

Embora o conteúdo das Três Partes que compõem a edição de 1702 se tenha 

mantido na edição de 1736, do ponto de vista estrutural é possível verificar as seguintes 

diferenças: 

 

Edição de 1702 

 

Edição de 1736 

 

Primeira Parte:  

22 Capítulos 

 

Primeira Parte: 

8 Capítulos 

 

Segunda Parte: 

10 Capítulos 

 

Segunda Parte: 

6 Capítulos 

Terceira Parte: 

23 Capítulos 

 

Terceira Parte: 

11 Capítulos 

                                                 
29

 In «Ilustrissimo Señor». 
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Numeração por Páginas: 

140 páginas 

 

 

                 Numeração por Fólios: 

                 92 Fólios 

                (= 188 páginas) 

 

    Cada página apresenta o título do tratado  

 

 

Em cada fólio surge 

alternadamente o título 

do tratado com a 

designação da Parte 

em causa. 

 

 

Impressão de uma voz por pauta 

 

 

Inserção de acordes 

num mesmo 

pentagrama 

 

No que diz respeito às três primeiras Partes, a diferença do número de páginas da 

primeira edição para a segunda prende-se com o aumento considerável dos exemplos 

musicais e dos elementos decorativos, como desenhos com motivos florais, animais ou 

heráldicos. 

Porém, a maior inovação em termos gráficos consiste, como tivemos 

oportunidade de referir no capítulo IV do nosso trabalho, na apresentação das 

demonstrações práticas por acordes escritos num mesmo pentagrama, ao contrário da 

primeira edição em que os mesmos apareciam escritos com cada voz numa pauta 

independente.  
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VI – «Reglas Generales» 

 

 Observações preliminares 

1. No trabalho realizado sobre o tratado de José Torres assumimos como ponto de 

partida a edição de 1702. 

2. Procurámos uma tradução o mais literal possível do texto de forma a não 

prejudicar a narrativa assumida pelo autor em diversos momentos da obra, 

nomeadamente nas passagens introdutórias e em alguns momentos conclusivos.  

3. No caso da nomenclatura musical, assumimos uma solução de compromisso 

entre as designações próprias do Sistema Modal e as do Sistema Tonal, em 

função de cada contexto específico. 

4. Quando ao longo do trabalho mencionamos «Errata», pretendemos remeter 

sempre para a errata da segunda edição. Embora partamos no nosso estudo da 

edição de 1702, considerámos pertinente proceder às correções sugeridas pelo 

próprio autor na errata da edição de 1736. 

5. Uma das maiores dificuldades com que nos deparámos diz respeito à temática 

dos acidentes musicais. José Torres não utiliza o sinal de bequadro nos mesmos 

termos atualmente convencionados, mas antes o bemol, que desce meio-tom à 

nota e desfaz o efeito do sustenido; e o sustenido, que sobe meio-tom à nota e 

desfaz o efeito do bemol. Por essa razão, e de forma a tornar os ensinamentos 

sobre as regras de acompanhamento constantes do original claras para os 

músicos de hoje, optámos por proceder à atualização da nomenclatura. Assim, 

utilizámos o sinal de bequadro em substituição do bemol ou do sustenido, 

sempre que o considerámos necessário e em função de cada contexto. 

6. Certas expressões utilizadas pelo autor, como por exemplo, «Mala por buena» 

ou «Mala por glosa» (capítulo I e seguintes da Terceira Parte), foram 

devidamente atualizadas: neste caso específico, «nota de passagem dissonante 

não acentuada» e «nota de passagem dissonante acentuada», respetivamente. 

7. No que aos exemplos práticos diz diretamente respeito, optámos por uma 

postura mitigada entre a literalidade e a ingerência: 
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a.  Assim, atendendo às limitações tipográficas condicionantes da edição de 

1702, que não permitiam a escrita de acordes num mesmo pentagrama, 

optámos pela conversão para acordes, tornando, desta forma, mais claros 

os ensinamentos professos. 

b. De uma forma geral, mantivemos as indicações relativas à 

mensurabilidade antiga do Tempus Perfectum e Tempus Imperfectum 

constantes do original de Torres, procedendo a uma solução de 

compromisso casuística entre as mesmas e as convenções métricas 

atuais: 

 

 

 

 

 

 

 

c. A mesma postura foi, frequentemente, aplicada no que às barras de 

compasso diz diretamente respeito, principalmente nos exemplos 

práticos sobre Tons presentes na Primeira Parte do tratado, como se pode 

observar de seguida em termos comparativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo do Segundo Tom 
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d. Por outro lado, a partir da Segunda Parte do Tratado, assumimos um 

outro tipo de rigor por sentirmos estarem em causa regras de 

acompanhamento mais específicas, que reclamavam amiúde a inserção 

pontual de barras de compasso inexistentes no original, sendo aqui 

apresentadas a tracejado: 

 

 

 

e. No que às cifras concerne, optámos por utilizar a letra S. relativa a 

consonância simples, em substituição da cifra ll. utilizada no original, 

significando «consonância llana»: 

  

 

 

 

f. No que à classificação dos intervalos diz respeito, procedemos à devida 

conversão dos intervalos de Quinta maior / menor e Quarta maior / 

menor, para a nomenclatura atual de Aumentada e Diminuta, sempre que 

o considerámos necessário, para uma melhor compreensão dos 

ensinamentos professos. 

g. Sempre que um determinado exemplo difere da edição de 1702 para a 

edição de 1736, ou nesta surjam exemplos novos, assumimos a sua 

apresentação dentro de uma caixa de texto azul: 

 

Exemplo do Terceiro Tom 
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h. No segundo capítulo da Segunda Parte da edição de 1702, o exemplo 

prático surge, por lapso, escrito sem a clave correspondente ao baixo. 

Excecionalmente, optámos por apresentar uma solução de compromisso 

entre o que se encontra escrito e a adição do baixo presente na 

demonstração com cifras. Por não constar do original, apresentamos esta 

versão em caixa de texto alaranjada: 

 

 

 

 

 

i. Nos casos em que as demonstrações práticas surgem, em ambas as 

edições, com a indicação de uma pauta por voz, e não tenhamos 

encontrado nenhuma razão especial para a manter, optámos pela 

apresentação comum por acordes. 

j. Nos casos em que a métrica das demonstrações realizadas difere da 

apresentada nas demonstrações com cifras, respeitámos a opção do autor, 

por nos parecer ser essa mesma a sua intenção, querendo transmitir a 

ideia de que um mesmo ensinamento é aplicável a diferentes tactus. 

k. Apenas num único momento das primeiras três Partes da edição de 1736 

surge um parágrafo que não consta da primeira edição. Neste caso, além 

de o incluirmos em caixa de texto azul, alertamos tratar-se mesmo de 

uma passagem da segunda edição: 
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l. De uma forma geral, as notas erradas constantes no original são 

corrigidas com recurso à menção da nota original em rodapé e a sua 

apresentação in loco entre parêntesis. Na maioria dos casos em que falta 

a colocação de algum acidente, apresentamo-lo também entre parêntesis.  

m. Por vezes considerámos mais clara a apresentação repartida dos 

exemplos musicais, querendo com isto dizer que, a demonstração com a 

linha do baixo surge imediatamente ao lado da correspondente 

demonstração prática com acordes, e não uma e outra sucessivamente, 

como se observa no original, em que Torres apresenta os diferentes 

exemplos da linha do baixo com cifras e, depois, as suas realizações. 

n. Nos exemplos práticos, a indicação de nota de rodapé surgirá a laranja e 

não a preto, de forma a melhor se distinguir das cifras. 

o. A ambiguidade métrica presente na segunda parte do terceiro exemplo da 

Regra Quatro / Capítulo III / Parte III, conduziu-nos, depois de muitas 

tentativas e consultas a diferentes especialistas na matéria, à apresentação 

de uma proposta pessoal de realização, a qual, embora não traduza 

literalmente o exemplo em causa, respeita os princípios notacionais 

utilizados por Torres, assim como as regras de acompanhamento em 

causa. Atendendo à delicadeza da situação, optámos igualmente por 

apresentar os exemplos com cifras sem qualquer sugestão de barras de 

compasso. Por se tratar de uma proposta de leitura pessoal, o exemplo 

surge devidamente em caixa de texto laranja e apresentamos o excerto do 

original em causa:  

 

 

 

 

 

 

Edição de 1736 

Também estes movimentos ascendentes e descendentes, quando ocorrem em figuras de 

menor valor de duração, acompanham-se atribuindo-lhes uma postura de quatro em quatro notas, 

observando que seja com movimentos contrários para não originar duas Oitavas, como se pode 

reparar no exemplo seguinte (Capítulo II – Terceira Parte). 

 

Exemplo 3 
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p. No que à matéria das Cadências do Baixo diz diretamente respeito, 

tratadas nos capítulos XIV e seguintes da edição de 1702 e capítulos VI e 

seguintes da edição de 1736, optámos por apresentar na íntegra as 

demonstrações práticas do autor. O posicionamento assumido justifica-se 

pelo facto dos ensinamentos em causa remeterem para uma lógica 

aproximada do que hoje denominamos «ciclo das Quintas», muito 

embora afastada da dinâmica de construção tonal. Julgamos, no entanto, 

que a solução final não prejudica o entendimento das regras de 

acompanhamento em causa, verdadeiro objetivo do nosso trabalho. 

q. Nos exemplos práticos demonstrativos da forma de proceder a 

transposições, contantes dos capítulos XVIII e seguintes da edição de 

1702 e VIII da edição de 1736, respeitamos o modelo de apresentação 

assumido por José Torres na sua primeira edição. No entanto, para uma 

maior clareza, inserimos todas as linhas melódicas do Baixo que servem 

de base a cada exercício, em caixa de texto laranja, assim como uma seta 

indicativa da direção dos mesmos a partir daquelas.  
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r. No primeiro exemplo realizado da edição de 1736 dedicado à matéria da 

Suspensão de Quinta Diminuta, página 57 do original, encontra-se um 

primeiro compasso que, para além de não ter qualquer correspondência 

com as demonstrações com cifras, apresenta uma Suspensão de Sétima, 

desfasada, por si só, do contexto. Por essa razão, procedemos à sua 

eliminação, embora não se encontre na Errata da edição qualquer 

indicação do próprio autor nesse sentido. Aqui, apenas é indicada a 

supressão de uma outra situação semelhante a esta que aqui relatamos, 

constante da página 49, na qual os primeiros três compassos não se 

coadunam com o contexto em causa. 

Apresentamos aqui o compasso em causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. A partir da página 102 da segunda edição do «Reglas Generales» 

deparamo-nos com sucessivos exemplos musicais que sugerem 

diferentes execuções de acordes. Aqui, nem sempre se consegue perceber 

com clareza qual a extensão das ligaduras constantes do original, não 

apenas porque, talvez por limitações da técnica de impressão, estas são 

colocadas unicamente por cima ou por debaixo do pentagrama, mas 

também porque surgem muitas vezes deslocadas. Em todos os casos 

tentámos apresentar a leitura mais fiel possível da intenção do autor, 

embora em algumas situações possa parecer pouco natural, como por 

exemplo aqui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou aqui: 
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Reglas Generales de acompañar en Organo, Clavicordio y Harpa, con 

solo saber cantar la Parte, ò un Baxo en Canto Figurado 

Regras Gerais de acompanhar / 

em órgão, cravo e harpa, 

sabendo apenas a parte cantada, 

ou o baixo em Canto figurado / 

Distribuídas em Três Partes. / Na 

Primeira, ensinam-se os 

fundamentos que devem 

preceder o acompanhamento; na 

Segunda o modo de 

acompanhar, usando apenas 

espécies consonantes; e na 

Terceira o modo de praticar as 

espécies dissonantes, quer dentro 

da ligadura, quer fora dela. / 

Compostas por Dom José de 

Torres, Organista Principal da 

Real Capela / Dedica-as ao 

Ilustríssimo Senhor Dom Pedro Portocarrero y Guzmán, Patriarca das Indias, etc. / Com 

Privilégio / Em Madrid, na Imprenta de Música, Ano de 1702.  

 

Ao Ilustríssimo Senhor Dom Pedro Portocarrero y Guzmán, Patriarca da 

Indias, Arcebispo de Tiro, Lismoneiro e Capelão Maior de Sua Majestade  

e do Seu Conselho 

Mas (Ilustríssimo Senhor), da afável atenção da minha comprometida 

amabilidade chega este tributo venerado aos altares de V.S. Ilustríssima, este breve 

volume que, das tarefas estudiosas do meu louvável ofício, sai à luz, como rasgo 

brilhante de Sol (origem das harmonias), para afugentar ignorâncias e facilitar ajustes 

dos professores de Música, tão súbditos de V.S. Ilustríssima, não fosse negar a Apolo as 

claras influências dos Astros menores e duvidar entre os esclarecidos brasões de 

Portocarrero, Patriarca de dois Mundos, a superior proteção dos inúmeros pausados 
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brilhos; pois, no venerável ritmo de Simacho
30

 (antevendo esta verdade) interrompeu 

dizendo: Qui colit Mussas, earum amplectiturque Antistites, antepondo a poucas linhas: 

Palma posita in medio cuivis, tractanti Artem Musicam. Logo, seria uma ingratidão 

grosseira não tributar a Mar de tanta ciência e nobreza este pequenito caudal dos meus 

afãs, que não desdenha Phebo por excelsa a fragrância breve de uma florzinha e, mais, 

quando sem se opor aos mais altos e generosos empregos: Ut valet spartanus armis, sic 

valet quoque Musica. Sendo tão digno este antiquíssimo exercício nos Ritos Sagrados, 

tão pouco o diminui a aplicação profana; pois, adocicado açúcar de um e distante ofício 

de outro, o pacificou o Peludo, dizendo: Quale est Theathrum, talis est ut Musica; por 

cuja razão espera o meu sincero esforço não ofender como secular o sacro cariz de V.S. 

Ilustríssima, considerando na vossa proteção um agrado propício, aquilo que apenas 

traduzirá veneração da vossa magnífica grandeza, que o céu prospere com as purpúreas 

auréolas correspondentes à vossa Sacra Dignidade. 

O mais rendido súbdito e mais afetuoso Servo, que B.L.P. [besa los pies]de V.S. 

Ilustríssima, 

D. José de Torres 

 

Aprovação do Doutor Dom Juan Diaz Llantaròn, Presbítero do Oratório de 

São Filipe Neri desta Corte e Examinador Sinodal do Arcebispado de Toledo 

Por ordem do Senhor Vigário desta Vila de Madrid, o Senhor Lic. [sic] Dom 

Alfonso Portillo y Cardos, Dignidade de Chantre da Igreja Colegial de Talavera, 

Inquisidor Ordinário, etc. examinei um tratado intitulado: Reglas Generales de 

acompañar en Organo, Clavicordio y Harpa, etc., tendo sido composto por D. José de 

Torres, organista de Sua Majestade na sua Real Capela, na sua prodigiosa empresa 

encontro um desenho do que o Autor Supremo da natureza colocou no Grande Volume 

do Universo. O tempo, se bem se adverte que se mede pelo andamento dos Planetas, é 

filho de uma harmonia Celestial. Os Astros e os Planetas são os Músicos do Céu que, 

com sucessivas mudanças, compõem um suavíssimo concerto, variando a voz conforme 

                                                 
30

 Não nos foi possível identificar com toda a certeza de que Simacho trata o texto. No entanto, não 

descartamos a possibilidade de se tratar de Quintus Aurelius Symmachus, Senador e Orador da antiga 

Roma cristã, professor de Boécio, que terá falecido no ano de 405 d.c.; muito embora, um outro Symacho 

seja referido na página 23 da «Tercera Parte de la Monarchia Ecclesiastica, o, Historia Universal del 

Mundo, compuesta por Frativan de Pineda, de la Orden del Bienaventurado San Francisco», Barcelona, 

Emprenta de Jayme Cendrat, Año M.DC.VI.. 
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a diversidade dos aspetos, levantando o tom na elevação do Pólo, e abatendo-o quando 

desce ao Perigeu da sua esfera. Nos Equinócios e Solstícios traduzem-se as pausas, no 

movimento veloz as fugas, na retrogradação as repetições, e no movimento de 

trepidação as ornamentações. Assim se forma o tempo, com a impercetível consonância 

destes Orfeus Celestiais, a quem os seus próprios Mundos servem de cítaras e 

instrumentos. Os raios da sua luz de fios de ouro, os dias e as noites de notas, de notas 

brancas os dias, de notas pretas as noites, e as centelhas que os movem levam o 

compasso, medindo as distâncias e regulando os movimentos com tão grande proporção 

e uniformidade, que cada instante é uma composição de inexplicáveis harmonias. Assim 

dispôs o Autor da natureza o tempo em Música harmoniosa de vozes e instrumentos. 

Não duvida de nós pela distância e atenta aos Bem-aventurados como parte da sua 

glória efémera; com o que o sábio Artífice desta pequena grande Obra é digno de 

confiança pela imitação do Supremo nesta vasta harmoniosa máquina de Astros e 

Mundos Celestiais.   

Não apenas por isto é merecedor de elogio o Autor deste tratado, mas também 

porque dá matéria com que lavrar glórias e louvores ao altíssimo nos seus Templos, 

com harmoniosos instrumentos. É muito provável e verosímil que no Céu Divino, 

estância dos Bem-aventurados e Palácio do Monarca Supremo, existam instrumentos 

musicais corpóreos, embora mais perfeitos dos que possuímos, como Órgãos, Cítaras, 

Harpas, Alaúdes, e outros, com que os Angelicais Músicos Celestes incessantemente 

louvam ao Senhor com sumo gozo e deleite: O qualis voluptas (exclama Santo 

Anselmo) auditus illorum quibus incessanter Sonant Harmonia Caelorum, ut conventus 

Angelorum, dulcissima Organa omnium Sanctorum! E, assim, durante um ameno 

desfalecimento de que padecia um dia São Francisco de Assis, diz São Boaventura, que 

desceu um anjo com um instrumento musical e que, acompanhando com ele a sua voz, 

confortou o espírito que falecia à doce violência da Divina Caridade; e muitos outros 

casos honram esta Música Celestial em várias aparições. A razão Teológica do 

mencionado é: como no Céu existe um conjunto sublime de todas as delícias (o que 

consiste em Bem-aventurança, diz Boécio: Status omnium bonorum agregatione 

perfectus); e as forças gloriosas dos Bem-aventurados têm os seus sentidos muito 

perfeitos no ser físico, é congruente que tenham todo um emprego agradável e objeto 

proporcionado para a sinceridade e complemento das suas orgânicas atividades, de que 

se segue haver não apenas louvores e vozes que alternam Músicos da Divina Dileção no 
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Hino interminável Sancto, Sancto, Sancto, Senhor Deus dos Exércitos, mas também 

instrumentos cuja melodia é maior e mais suave que a das vozes solas, e a mais perfeita 

é a harmoniosa uníssona consonância que resulta de instrumentos e vozes, em cuja 

sonora agitação um bem ordenado exército de harmonias triunfa no amor beatífico que 

celebra as vitórias do Imaculado Cordeiro: Dignus es Agnus qui occissus es, accipere 

virtutem, et Divinitatem, etc. Glosou maravilhosamente [Santo] Agostinho: Novas 

semper harmonias, vox meloda concrepat, et in iubilum prolata mulcent aures organa 

digna, per quem sunt victores Regi dant praeconia. 

Graças devem ser dadas ao destro e sábio Autor desta obra, pois, para que em 

todos os Templos desta Jerusalém Militante se imitem as harmonias da triunfante, 

oferece regras para acompanhar a voz com o instrumento e elevar o ânimo de todo 

aquele que ora à mais alta contemplação das perfeições Divinas. Assim se inflamava 

São Francisco Solano que, sabendo tocar um violino no plano secular, o fez com licença 

Superior e, ferindo o instrumento e alentando o amor, a sua voz se elevava sobre as 

copas das Árvores, rodeado de Pintassilgos e Rouxinóis, louvando ao Senhor. Assim, 

São Thoribio Mogrobejo, Arcebispo de Lima, glória do Colégio Maior de Oviedo, 

estando para morrer, ordenou que tocassem Harpa e cantassem um Mote de David e de 

outros Santos; dizem-se (como de Elíseo, afferte Psaltem) semelhantes inclinações à 

música de instrumentos e vozes para elevar a mente a Deus. A razão desta proporção 

confere a fénix dos Doutores Santo Agostinho, e glosou São Tomás de Aquino: Omnes 

affectus spiritus nostri pro sua diversitate habent proprios modos in voce, atque cantu, 

quorum oculta familiaritate excitantur. Todos os afetos do ânimo racional demonstram 

uma certa simpática afeição por diversos modos e métodos de Música e animam-se com 

a variedade na sua oculta familiaridade aos afetos que movem, quer de gozo e 

engrandecimento, quer de pena e tristeza, ou de íntima suspensão e abstração dos 

sentidos; como sucedeu ao mesmo Elíseo que, para orar a Deus que desse água ao povo 

de Israel e vitória contra os Moabitas, pediu que lhe trouxessem um cantor com o seu 

instrumento e que tocasse e cantasse: Cumque caneret psaltes facta est super cum 

manus Domini, isto é, operatio et ilustratio. Comenta Alapide: cantando o Músico e 

ressoando o seu saltério recolheu-se o ânimo do Profeta, inquieto contra o Rei de Israel, 

e absorto, na sua abstração se dispôs a receber de Deus inspirações e o Espírito da 

Profecia: Vox enim psalmodiae, dizia aqui São Gregório: Cum per intentionem cordis 
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agitur per banc Omnipotenti Domino, ad cum iter paratur, ut intentae menti vèl 

prophetiae mysteria, vèl compuntionis gratiam infundat. 

Poderosa eficácia a que logra a consonância entre voz e instrumentos do 

coração, acomodando-se ao génio e movendo-se com a sua oculta correspondência aos 

afetos predominantes. Celebrado está, entre nós, o caso de Alexandre Magno que, 

estando um dia no seu palácio com os Dignitários do seu Reino, cantou e tocou um 

instrumento sonoro um Músico virtuoso da sua real câmara e, como fosse uma Canção 

briosa em tom bélico, ressoando nos seus valentes militares afetos o eco harmonioso, 

sacou da sua espada e começou a esgrimi-la contra os cortesãos que se encontravam a 

assistir, e cessou de ferir com ela quando parou a voz e se suspendeu o instrumento, do 

que nasceu aquele verso que os Espartanos costumavam cantar Vergit ad laethale 

ferrum lepidè cithara canere. E, assim, conhecendo os Gentios a eficácia desta grande 

harmonia, sintonia de voz e instrumento, imaginaram que Orfeu com as suas canções e 

Amphion com as cordas do seu instrumento e voz sonora, atraíam aquele as feras e as 

selvas, e este os rochedos para construir a célebre cidade de Tebas, do que faz menção 

São Clemente Alexandrino, elevando-o à eficácia da palavra Divina concretizada pelo 

Eterno Padre na sua poderosa predicação. Como atrair à Música, perfeita de voz e 

instrumentos, o racional para que, ou se derreta com a sua dulcíssima suavidade no 

Divino amor: Exultemos Dominos, iubilemos Deo, ou se irrite consigo no marcial 

campo do seu coração, debelando os seus torpes afetos: Prae ocupemus faciem eius in 

confessione, ou leve as feéricas paixões e cruéis apetites a adorar, reverentes, o seu 

Criador: Venite adoremus, et procidamus ante Deum, chorando entre suspiros contritos 

os seus sangrentos estragos: Ploremus coram Domino, e produza, das suas endurecidas 

e porfiadas resistências, pedras para a Pátria Celestial. A todos estes afetos católicos e 

devotos movem  poderosamente as bem colocadas e executadas harmonias de vozes e 

instrumentos e, dando o autor deste tratado, regras para este fim de consonâncias, a 

minha Censura converte-se em elogio; pois, não só apenas não contém a dita obra coisa 

alguma contra a nossa Santa Fé e os Bons Costumes como, antes, é inspiradora dos 

afetos humanos da empresa harmoniosa das suas sábias tarefas.  

Este é o meu sentir, salvo [melhor], etc. da Congregação do Oratório de S. Filipe 

Neri: Madrid, Fevereiro 29, de 1702.  

Doct. [sic] D. Juan Diaz Llantaròn. 
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Licença de Ordinário 

Nós, o Licenciado D. Alfonso Portillo y Cardos, Dignidade de Chantre da 

Insigne Colegial da Vila de Talavera, Inquisidor Ordinário, y Vigário desta Vila de 

Madrid, y seu Partido, etc. pela presente, e pelo que a nós toca, damos Licença para que 

se possa imprimir, e imprima o tratado intitulado Reglas Generales de acompañar en 

Órgano, Clavicordio y Harpa, etc. composto por D. José de Torres, organista de sua 

Majestade, na sua Real Capela. Atento que, pela censura acima, consta que não contém 

assuntos contra a nossa Santa Fé e Bons Costumes. Atribuída em Madrid, a vinte e 

cinco de Fevereiro, ano mil setecentos e dois. Lic. [sic] Portillo. 

 

Aprovação de D. Sebastian Durón, mestre da Real Capela e reitor do 

Colégio de Sua Majestade 

Executando o mandado de V. A. [sic], vi o livro intitulado Reglas Generales de 

acompañar, seu autor D. José de Torres, um dos organistas principais de Sua Majestade, 

e digo que lhe bastava, para aprovação, apenas mencionar o autor; mas, no entanto, não 

deixa a minha sinceridade de dizer o que dele sente; pois, após entendê-lo primoroso, 

conciso e subtil enquanto à faculdade, parece-me ser muito do serviço de Deus que se 

imprima, por duas razões. A primeira, porque, se a ociosidade é mãe dos vícios, nele se 

brinda a desterrá-la, com regras facílimas que oferece. A segunda, julgando haver tanta 

religiosa e religioso que, no retiro das suas celas, não podem alcançar o benefício de 

mestres que os ensinem, de forma a proporcionar todo o brilhantismo ao culto, neste 

livro o encontram, pois, sem mestre, observando as suas regras, que são bem claras, 

podem-no executar. Pelo que me parece, ser digno que se estampe na memória e na 

imprensa, Salvo meliori, Madrid, 3 de Fevereiro, 1702.   

 

Súmula da Licença 

Tem Licença dos Senhores do Conselho Real de Castilla, D. José de Torres, 

organista principal da Real Capela, para imprimir este livro intitulado: Reglas 

Generales de acompañar en Órgano, Clavicórdio y Harpa, con solo saber cantar la 

parte, ò un baxo en Canto Figurado. E, para que nenhum outro se imprima sem a sua 

Licença, como mais amplamente consta do seu original, despachado no Escritório de D. 
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Miguel Rubin de Noriega, Escrivão da Câmara de Sua Majestade. Em Madrid, a doze 

de Fevereiro de 1702. 

 

Fee de Erratas 

Pag. [sic] 9.lin. [sic] 21. prara, lee, para; pag.17.lin.17. le escrive, lee, la escrive; 

pag.18. lin.10. espécies simples, lee, ò espécies simples; pag.16. lin.4. en las espécies, 

se elimina el en; pág.61. lin.4. nnguna, lee ninguna; pag.79. lin.8. de à mas, lee además; 

pag.81. lin.14. ò elçar, lee alçar.  

Pag.73. última pauta, antes da última nota, inserir esta figura 

 

Este Livro intitulado: Reglas Generales de acompañar en Órgano, Clavicórdio, y 

Harpa. Com estas erratas, corresponde ao seu Original: Madrid, 5 de Março de 1702 

Lic. [sic] Dom Joseph del Rio, 

Corretor Geral por sua Mag. [sic]. 

 

Súmula das Taxas 

Taxaram os Senhores do Conselho Real de Castela, este livro intitulado: Reglas 

Generales de acompañar en Órgano, Clavicórdio y Harpa, con solo saber cantar la 

parte, ò un baxo en Canto Figurado, composto por D. José de Torres, organista 

principal de Real Capela, a seis maravedis cada folha, como consta do seu original, 

despachado no escritório de D. Miguel Rubin de Noriega, Escrivão da Câmara de Sua 

Majestade. Em Madrid, a treze de Março de 1702. 

 

Aprovação de D. Diego Xarava y Bruna, organista principal de Real Capela 

e Câmara de Sua Majestade 

Vi o livro intitulado: Reglas Generales de acompañar en Órgão, Clavicórdio y 

Harpa, con solo saber cantar la parte, ò un baxo en Canto Figurado, do seu autor D. 

José de Torres, organista principal de Real Capela, para facilitar com elas a habilidade 

de acompanhar, e reconheço ser muito proveitoso aos aficionados e basta-lhe, para a 
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maior estima, ser do superior engenho do autor. Assim o sinto, e parece-me digno que 

se dê à Estampa para o bem comum. Madrid, Fevereiro, em vinte de 1702. 

D. Diego de Xarava y Bruna.  

 

Aprovação de D. Juan de Navas, harpista de Real Capela de Sua Majestade 

Vi e li, com singular gosto, o livro intitulado: Reglas Generales de acompañar 

en Órgano, Clavicórdio y Harpa, con solo saber cantar la parte, ò un baxo en Canto 

Figurado, do seu autor, D. José de Torres, organista principal de Real Capela de Sua 

Majestade, e tomo este livro em grande atenção, tão pleno de verdades como de 

doutrina, tão solidamente fundadas as suas regras nos preceitos musicais, que a mais 

rigorosa especulação não se encontrará embaraçada com o menor reparo; pelo qual, e 

por ser útil para os que se dedicam ao culto divino, é digno sair à luz. Madrid, 

Fevereiro, 26 de 1702. 

 

Em louvor do autor e do livro de suas obras,  

de D. Geronimo Monforte y Vera 

 

Soneto 

Sábio desvelo, filho do cuidado; 

Nasces (ó Livro) com razão glorioso; 

Desgraçado serás, sendo dito 

Que quem nasce a ensinar é desdito. 

Acessório é ao saber o desprezado, 

E a inveja na ciência, mal forçoso; 

Mas se ao mérito segue o invejoso, 

Aplaudido serás no invejado. 

Sai à luz sem temor que a vitória 

Segue-se ao esforço que haveis conseguido, 

Quando levas contigo já a glória. 

Sê com o teu autor (ó Livro!) agradecido; 

Pois para dar-te vida na memória 

No teu corpo a sua alma introduziu. 
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Soneto que, em louvor desta obra, e das muitas que tem dado à luz D. José 

de Torres, lhe consagra o seu amigo e companheiro,  

D. Manuel Ordoñez de la Puente 

 

Sentinelas do Sol as tuas altas TORRES 

Descobrem, com grandiosa elegância, 

Atalhos; que desterrando a ignorância 

Com a tua ciência subtil e sábia socorres. 

A meta numeral tão veloz alcanças: 

Que ao douto baldaquim da consonância 

Chegas jovem; servindo-o a tua infância 

De crédito imortal, que nunca apagues. 

Da plebeia sonora chama 

Desprendido esplendor: te solenizem 

Este volume e outros que derrama. 

À posteridade que em ti te aclama, 

As tuas mãos e a tua pena te eternizem; 

Que depois das obras, é a fama. 

 

Ao curioso Leitor 

 Não há dúvida que a voz só, por mais sonora que seja, faltando-lhe o 

instrumento musical que a acompanhe, encontra-se sem ornamento harmonioso, ou sem 

alma que a alimente melodiosamente. Por isso, nas Sagradas Escrituras, apresentaram-  

-se as mais perfeitas vozes  alentadas de instrumentos musicais; e, mesmo quando 

Elíseo pretendeu fazer uma Oração a Deus por chuva e para saciar três Monarcas 

sedentos, ordenou trazer um Músico dotado que cantasse e tocasse adducite mihi 

psaltem; não disse que apenas cantasse ou apenas tocasse, senão que tocasse e cantasse 

a um mesmo tempo, para que a harmonia da sua oração ressoasse ao compasso de uma 

voz com alma e de uma alma ilustrada com melodiosa união à voz. David jamais 

cantava sem que se acompanhasse com o seu saltério ou cítara, confessando a Deus em 

suas métricas melodias, e alentando a sua harmonia com habilidosas e corretas 

pulsações dos seus instrumentos. Ainda no Céu, onde se encontra o mais perfeito gosto, 
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se canta sempre com instrumentos melodiosos: e a razão é, porque no Céu terão todos 

os sentidos dos Bem-aventurados o seu maior deleite, e o ouvido, como um dos mais 

nobres, uma perfeita melodia (Salmo 42, vers.4 / Apocalipse 14. Vers.2). E esta decorre 

de vozes e instrumentos porque a sonoridade destes é maior e mais suave que a das 

vozes, e mais segura e firme; a excelsa melodia e mais perfeita é a que se integra de 

vozes e instrumentos, todos consonantes e dissonantes, como expõe um autorizado 

declamador. Semelhantemente discorreu o mais discreto aficionado e Doutor da Música, 

Santo Agostinho: Novas semper harmonias vox meloda concrepat, et in iubilum prolata 

mulcent aures organa. 

Suposta a conveniência de acompanhar com instrumentos a voz, vendo e 

ouvindo que nem todos se ajeitam com os preceitos musicais, porque uns aprendem por 

mera afeição, e estes não se afadigam com o estudo e criam dos seus gostos e sons 

regras; outros, nos claustros, aprendem sem os mais peritos mestres. Outros ainda, que 

deviam saber com fundamento, deixam, por falta de aplicação, o estudo num desleixo 

repreensível; e, finalmente, como ninguém possui um livro que ensine com brevidade e 

clareza as regras e preceitos dos acompanhamentos, atendi à comum e pública utilidade, 

no âmbito das minhas ocupações, trabalhando o método das «Reglas Generales» para 

que se reduzam todas as variedades de consonâncias ou posturas, que o mais científico e 

primoroso pode executar sobre a melodia. Ofereço-tas com gosto neste pequeno 

volume, para que não aborreça o enorme desejo do teu nobre génio, e explico, para 

maior clareza, com demonstrações teóricas e práticas, as mesmas regras porque, como 

sou devedor a todos, com mais razão que São Paulo de si humildemente confessava, é 

preciso satisfazer o perito com a teoria e cultivar o engenhoso estudo e aplicação do que 

se aprende com a prática. Não omiti coisa digna e precisa da destreza de acompanhar as 

vozes; admite a minha empreitada benigna pela vontade com que ta ofereço, porque: Si 

desint vires, tamen est laudanda voluntas. E, se o estilo não te agradar, retira a casca 

grossa e aprecia o seu âmago, que é o que apenas se deve querer; pois, David oferece a 

Deus os seus preciosos sacrifícios, e eu a ti em sacrifício a essência das minhas tarefas 

musicais. Passe Bem.  
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Regras Gerais  

Úteis e fáceis, de acompanhar em órgão, cravo e harpa; 

com apenas saber cantar a parte ou um baixo em canto figurado 

 

Primeira Parte 

Dos fundamentos que devem preceder o [ato de] acompanhar 

 

Introdução 

Quando alguém quer levantar um edifício, explica Santo Agostinho: primeiro há 

de pensar-se nas valas e fundações, tanto mais sólidas quanto deverá ser a 

sumptuosidade da estrutura mais elevada: Quantum quisque vult, et disponere super 

imponere molem edificij, quando erit maius edificium, tanto altius fodit fundamentum 

(D. Agustin. Serm. 10. de verb. Dñi.). Porque, fundar sobre areias é impulsionar ruínas. 

Eu, desejoso da constância da obra, que à utilidade comum a minha boa condição 

sacrifica, disponho esta Primeira Parte como base e sólido fundamento do 

acompanhamento perfeito, apresentando as regras e advertências que ajudem o 

principiante antes de fazer soar o instrumento sobre a parte. Simplifico-as a breves 

métodos para a instrução, deixando para a erudição do mais experiente o estudo de 

Cerone e Athanasius Kircher, e outros, porque não é minha intenção obrar para a 

ostentação, senão para morada segura e refúgio dos inexperientes e consolo dos que, por 

outras preocupações, não podem aplicar-se ao estudo profundo de tão intrincados 

labirintos. Procurei exercer o que um discreto filósofo de Atenas arquitetou. 

Determinaram os atenienses erigir um suntuoso edifício e chamaram os artífices ao 

Senado para a eleição de um que se afigurasse melhor para a construção. Discursou um, 

com singular primor, da traça, dimensões, longitude, ornamentos e relevos, 

compartimentos e molduras. Ordenou o Senado que falasse outro, e disse: Eu farei 

quanto este disse: Quòd iste longa oratione diseruit, ego exactissime opere prestabo 

(Labet. t. I. thes.pag.362). Tentei dispor em prática os requintes musicais e os 
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primorosos artifícios que muitos dos grandes arquitetos bem-soantes examinaram em 

dilatadas regras e volumes, opere prestabo.      

 

Capítulo I 

Da explicação das notas do teclado que pertencem ao género diatónico ou natural 

Todos os símbolos do órgão que pertencem ao género diatónico ou natural, que 

correspondem a todas as teclas brancas, ou primeira ordem, consideramo-las de quatro 

Oitavas. Iniciam no primeiro Dó da mão esquerda e terminam no último que está na 

mão direita, como se vê na figura seguinte:  

 

 

 

 

 

 

Para distinguir umas notas das outras: às quatro primeiras denominamos 

regraves, ou sograves, que correspondem ao primeiro Dó até Fá;
31

 às sete seguintes, que 

coincidem com o Sol, incluído, até ao Fá seguinte, designamos graves; às sete acima, 

agudas; às outras sete subsequentes, sobre agudas; e às quatro últimas, agudíssimas, ou 

resobre agudas. Estas notas assinalam-se no teclado, colocando em cada uma a letra 

indicativa que lhe corresponde. Por exemplo, em Ce-Sol-Fa-Ut, um C; em De-La-Sol- 

Re, um D., etc, como se pôde observar na demonstração anterior. 

 

Capítulo II 

Das notas da segunda ordem do teclado que pertencem ao género cromático 

Nas quatro Oitavas que considerámos no teclado, desde o primeiro Dó sograve 

até ao Dó grave; e deste grave ao agudo; do agudo ao sobre agudo; e do sobre agudo ao 

agudíssimo; compreendem-se as notas que pertencem ao género cromático e 

2ª Ordem  

1ª Ordem  

1ª Oitava  2ª Oitava  3ª Oitava  4ª Oitava  

Demonstração do teclado 

Laudate eum in chordis & organo 
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enarmónico, que são todas as pretas da segunda ordem, da seguinte forma: ao género 

cromático pertencem dois sustenidos e dois bemóis: os sustenidos são os de Dó e Fá; os 

bemóis são os de Si e Mi, que aqui se demonstram:  

 

 

Estes sustenidos e bemóis são os que pertencem especificamente ao género 

cromático, por não estender-se a sua jurisdição a nada mais do que extrair de Fás 

naturais Mis sustenidos e, ao contrário, de Mis naturais Fás bemóis. 

 

Capítulo III 

Das notas da Segunda Ordem que pertencem ao género enarmónico 

O outro sustenido que nos resta explicar é o de Sol, que pertence ao género 

enarmónico, e é o seguinte: 

Estes sustenidos são próprios do género enarmónico por ser sua tarefa extrair de 

Sol naturais Mi sustenidos: estes são os de Sol e Ré; e dos Ré naturais Fá bemóis, que 

são os bemóis de Lá e Ré, como ensina o mestre Correa [de Araúxo], no seu livro 

intitulado «Facultad Organica», cap.3. 

O sustenido de Ré e os dois bemóis deste género não os demonstramos por 

carecerem deles os orgãos; com o que, resumido tudo o que se disse no primeiro, 

segundo e terceiro capítulos, diremos com facilidade que, em cada uma das quatro 

Oitavas, se encontram três sustenidos e dois bemóis, exceto na primeira que, 

comummente, não tem senão o bemol de Si, como se observa em órgãos, cravos e 

harpas, excetuando os da Flandres que são perfeitos de bemóis e sustenidos em todas as 

suas Oitavas. Os sustenidos são os de Dó, Fá e Sol; os bemóis são os de Mi e Si. 

 

 

                                                                                                                                               
31

 Fe- Fa-Ut. 
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Ao Si branco [natural] e Si preto [bemol] é possível atribuir-lhes uma divisão na 

sua designação, denominando-os, com muita propriedade e distinção, ao Si branco Bmi 

e ao preto Bfa.   

Observe-se que muitas vezes se encontram nos acompanhamentos um sustenido 

e um bemol que não existem nos órgãos comuns, que são o sustenido de Ré e o bemol 

de Lá:  

Estes suprem-se no órgão tocando, quando se encontra o sustenido de Ré, o 

bemol de mi; e pelo bemol de Lá o sustenido de Sol; o que não é habitual porque a tecla 

que serve para sustenido tem um coma mais, e a que serve para o bemol um [coma] 

menos. A razão encontra-se no facto do meio-tom cantável, que é a distância de Mi a 

Fá, ter cinco comas e o meio-tom não cantável ser de quatro comas, distando do Fá 

branco [natural] ao Fá sustenido. Logo, o bemol de Mi que serve de sustenido a Ré tem 

um coma mais, devendo corresponder a quatro o meio-tom não cantável, de acordo com 

o escrito. O bemol de Lá ocorre ao contrário, porque serve o sustenido de Sol como o 

dito bemol de Lá. Este não dista mais do que quatro comas, que é a distância do meio-    

-tom não cantável, devendo ter cinco, que é a distância de meio-tom, de acordo com o 

escrito. Logo, falta-lhe um coma.  

 

 

 

 

 

 

Meio-tom 

Cantável 

Distância de 

5 comas 
Distância de 4 

comas tocado 

com a tecla que 

se distancia 5 

comas 

Demonstração dos quatro Diapasões, ou Oitavas, que constituem a Primeira e 

Segunda Ordem do teclado, e os três géneros explicados: as notas brancas 

correspondem às teclas brancas, e os pretos, às [teclas] pretas: 

Exemplo 

Meio-tom 

Cantável 
Meio-tom 

Não Cantável 

Meio-tom 

Não Cantável 
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Capítulo IV 

Da colocação das claves no teclado 

As três claves que usamos na música colocam-se nas mesmas notas que as da 

mão, porque: a [clave] de Fá corresponde ao Fá grave; a de Dó, ao [Dó] agudo; e a de 

Sol ao [Sol] sobre agudo. As duas primeiras são as que comummente operam no nosso 

propósito, por serem claves graves com que se escrevem os acompanhamentos; estas, 

recaem sempre na quarta linha, como se vê,                              exceto a de Fá que, em 

algumas Obras Latinas antigas, se encontra nos acompanhamentos na terceira linha. A 

[clave] de Dó também se coloca na primeira, segunda e terceira linhas, mas não quando 

deve servir de baixo porque, colocada na primeira [linha] serve ao soprano, na segunda 

ao contralto e, na terceira, ao tenor ou contralto. 

 

Capítulo V 

Dos Tons na Polifonia 

Os Tons na Polifonia, segundo a opinião de todos os teóricos, são doze, porque a 

cada um (excetuando o de BfaBmi) correspondem, cadenciando, dois Tons: 

Primeiro e Segundo → em Ré; 

Terceiro e Quarto → em Mi; 

Quinto e Sexto → em Fá; 

Sétimo e Oitavo → em Sol; 

Nono e Décimo → em Lá; 

Décimo Primeiro e Décimo Segundo → em Dó. 

Destes doze, os oito primeiros, por serem mais praticados, são os mais 

conhecidos; quer por terem Cláusulas Próprias quer porque transpostos podem suprir os 

quatro últimos. E, assim, para evitar qualquer confusão ou moléstia aos novos 

estudantes, bastar-lhes-á entender apenas os oito Tons mencionados, como ensina D. 

Juan del Vado, antigo organista da Real Capela de Sua Majestade, num caderno 

manuscrito de Regras de Acompanhar.  
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Capítulo VI 

Regra geral para conhecer os Tons 

Para conhecer e distinguir o Tom que corresponde a qualquer composição, 

devem ser observados dois elementos: as Claves e os Finais; porque com estes dois 

pontos bem ponderados, sem dúvida e com cabimento, deduzir-se-á o seu verdadeiro 

entendimento. E, assim, revelarei, para uma maior clareza, nos Oito Capítulos seguintes 

sobre Tons, a demonstração das Claves próprias que lhes correspondem; o seu Âmbito, 

que se traduz na distância que existe de uma nota grave a outra semelhante aguda, sendo 

de oito graus; e a sua Finalis. Também indicarei a Mediatio e Terminatio de cada um, de 

forma a que os principiantes não careçam do seu conhecimento, por serem muito 

necessários para os que hão de acompanhar coro. Os Fabordões não são incluídos para 

não me dilatar e, de modo a usá-los com variedade e distinção, somente apresentarei 

alguns por serem os mais praticados, os quais se encontrarão no Capítulo XXI da 

Terceira Parte.     

  

Capítulo VII 

Que trata do Primeiro Tom 

O Primeiro Tom tem a sua Final em Ré e o seu Âmbito é Ré-Mi-Fá-Sol-Ré-Mi-

Fá-Sol.  

As cadências principais deste Tom (digo brevemente) são duas, que são a 

Cadência Intermédia (da mediação) e a Cadência Final. A Intermédia ocorre em Lá e a 

Final onde termina o Tom, que é em Ré. Não apresento mais que estas duas para evitar 

dilações e por serem as mais naturais.  

 

 

  

 

 

 

Exemplo do Primeiro Tom  
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Note-se que destas três claves, a primeira e a segunda são as mais praticadas, 

como foi dito no Capítulo IV. À primeira, que é de Fá [na quarta linha], chamaremos 

Clave Natural, porque se executa na tessitura que lhe corresponde; à segunda, que é de 

Dó [na quarta linha], Clave Transpositora porque, sempre que em obras espanholas se 

encontra esta clave nos acompanhamentos, tocam-se transpostos uma quarta abaixo, 

contrariamente às composições italianas, que são sempre executadas na tessitura natural, 

qualquer que seja a clave; pois, a razão de se tocarem em Espanha transpostas, diz 

respeito ao facto das vozes cantarem sempre por claves que não requeiram a adição de 

sustenidos na armação.    

 

Capítulo VIII 

Do Segundo Tom 

O Segundo Tom termina em Sol, e o seu Âmbito é Ré-Mi-Fá-Sol-Ré-Mi-Fá-Sol. 

A Clave Natural é Fá com um bemol. As cadências, em Si  a Intermédia, e a 

Final onde termina [Sol].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverte-se que em Polifonia transpõe-se uma quarta acima do que consta do 

Canto Chão, começando em Si bemol. 

Note que, se a composição acaba em Si  , designar-se-á Segundo devido à 

Mediatio, ou Segundillo, como vulgarmente se denomina, começando e concluindo em 

Sol, Segundo Tom.  

 

Exemplo do Segundo Tom 
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Capítulo IX 

Do Terceiro Tom 

 O Terceiro Tom termina em Lá, escrevendo-se com qualquer uma das Claves 

Transpositoras de Dó ou Fá na terceira linha, que são as que comummente se usam 

neste Tom, correspondendo o referido Lá ao Mi do teclado uma quarta abaixo. O seu 

Âmbito é Ré-Mi-Fá-Ré-Mi-Fá-Sol-Lá. As cadências são em Dó e em Lá, de acordo com 

o escrito; pois, de acordo com o teclado, são em Sol e em Mi.   

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo X 

Do Quarto Tom 

O Quarto Tom finaliza em Mi, como se vê na demonstração com todas as 

demais particularidades: 

 

 

 

 

 

 

 

Note que, se a composição terminar em Lá, denominar-se-á Quarto Tom pela 

Mediatio; se for em Mi, Quarto [Tom]. 

Exemplo do Terceiro Tom 

Exemplo do Quarto Tom 
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Capítulo XI 

Do Quinto Tom 

O Quinto Tom mais comum é aquele termina em Dó, como a experiência o 

ensina em todas as composições de Polifonia; assim, veja-se a sua demonstração: 

 

 

 

 

 

 

 

Note que este Tom também se escreve com Clave de Dó na terceira linha sem 

bemol, finalizando onde termina a sua Cláusula Final; porém, esta particularidade 

apenas se constata em algumas obras de Salmos, feitas sobre a sua Terminatio. 

 

Capítulo XII 

Do Sexto Tom 

O Sexto Tom termina em Fá com Clave de Fá na quarta linha, com um bemol, 

embora não seja essa a sua natureza (à semelhança do Quinto Tom); contudo, o uso faz 

lei. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo do Quinto Tom 

Exemplo do Sexto Tom 
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Capítulo XIII 

Do Sétimo Tom 

Sempre que se acompanhar a Salmodia pelo Sétimo Tom, por seguir esta a sua 

Cláusula Salmódica, deve concluir em Lá (na Clave Transpositora), pois é onde finaliza 

a sua Terminatio, sendo o Sétimo Tom verdadeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que, em partes soltas, aquele que comummente se chama Sétimo Tom é o 

que termina em Ré. Adverte-se que, para distinguir se esta clave de Dó é baixo ou tenor 

(por ser comum a ambos), deve-se observar que clave tem o soprano: se é de Dó na 

primeira linha, será tenor o que parece baixo; se é de Sol, será baixo e tocar-se-á uma 

Quarta abaixo do que está escrito, como já foi mencionado.   

 

Capítulo XIV 

Do Oitavo Tom 

O Oitavo Tom escreve-se comummente com qualquer uma das duas Claves 

Transpositoras sem bemol. Este Tom pratica-se de duas maneiras: finalizando na 

Mediatio (que ocorre em Dó da Clave Transpositora); ou em Sol, nota em que termina a 

Cláusula Salmódica. 

Todas as obras que concluírem em qualquer um destes Finais denominam-se 

Oitavo Tom, mas com a seguinte diferença: se terminar em Dó, ou na Mediatio da sua 

forma Salmódica, designa-se Oitavo; se finalizar em Sol, Oitavo pelo Final.   

 

Exemplo do Sétimo Tom 
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Nota que a teoria e a prática que deixo demonstradas nestes oito capítulos sobre 

Tons pareceram-me ser suficientes para o seu verdadeiro e seguro entendimento; 

primeiro, por serem estas as que melhor deve ter interiorizadas o prático acompanhador; 

segundo porque, transpostas estas um, dois ou três graus acima ou abaixo, podem-se 

suprir quantos Tons ou Terminationes se possam imaginar, assim como Mestre Patiño 

usa em muitos Salmos, como no «Beatus Vir» que, sendo do Quinto [Tom], coloca-o 

como Oitavo [Tom]; e o «Magnificat de Batalha» que, sendo do Oitavo [Tom], escreve 

como Sexto, sendo o Fá em Si  . A respeito do que foi dito, não há melhor do que 

comparar Cláusulas e Finais porque o Tom é o mesmo, ainda que se transponha, como 

ensina Vado no caderno já mencionado.  

 

Capítulo XV 

Dos intervalos musicais e dos seus números 

Os intervalos musicais não são outra coisa senão a distância que vai de uma nota 

grave a outra mais ou menos aguda, como sucede do um ao dois, do um ao três, do um 

ao quatro, etc. Os intervalos são sete: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Estes denominam-se 

Uníssono, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta e Sétima. 

O Uníssono consiste em duas vozes que concorrem numa mesma nota ou tecla; a 

Segunda, duas vozes que se encontram em duas notas contíguas por grau [conjunto]; a 

Terceira, duas vozes que distam uma da outra três [graus]; e assim sucessivamente.  

 

Exemplo do Oitavo Tom 
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De cada um dos sete intervalos ou espécies, que se denominam principais ou 

simples, derivam, ou têm fundamento, os intervalos compostos, decompostos e 

tricompostos, etc. Estes constituir-se-ão adicionando o intervalo de Sétima ao simples. 

Por exemplo, ao primeiro ou Uníssono, juntando-lhe uma Sétima, forma uma Oitava. Se 

quiser extrair outro composto, volto a adicionar-lhe uma Sétima, e forma-se uma 

Décima Quinta; e, assim, se pode continuar até onde alcançarem as vozes ou 

instrumentos. O mesmo se entende dos demais intervalos, espécies simples, como se vê 

no exemplo seguinte: 

 

                                          Tabela da Composição dos Intervalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os [intervalos] compostos, decompostos e tricompostos têm a mesma 

natureza dos seus [relativos] simples; mas, porque destes intervalos ou elementos 

musicais, parte são consonantes e parte dissonantes; e dos consonantes, parte são 

perfeitos e parte imperfeitos, considerei, para uma melhor compreensão, inserir a sua 

explicação nos capítulos seguintes.  

 

Simples 1 2 3 4 5 6 7 

Compostos 8 9 10 11 12 13 14 

Decompostos 15 16 17 18 19 20 21 

Tricompostos 22 23 24 25 26 27 28 

Exemplo Prático 
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Exemplo com Números Exemplo com Notas 

Capítulo XVI 

Da primeira divisão dos intervalos em consonantes e dissonantes 

Nos sete intervalos que foram explicados, encontram-se quatro intervalos 

consonantes, que são o Uníssono, Terceira, Quinta e Sexta, com todos os seus 

compostos e decompostos, como se demonstra no exemplo seguinte:  

 

                                                                         

                                                                             
32  

              

                                                                         
       

                                                                                                                       

                                                                           
 

Também se encontram três [intervalos] dissonantes que são a Segunda, Quarta
33

 

e a Sétima, com todos os seus compostos, etc. 

 

 

 

   

  

 

 

 

Advirta-se brevemente que nestes três intervalos falsos ocorre uma distinção: a 

Segunda e a Sétima sempre que se dão com qualquer das vozes, consideram-se por 

aquilo que são; a Quarta apenas se considera como falsa quando ocorre na voz inferior, 

que é o baixo, porque ainda que se dê com as vozes intermédias uma e duas vezes 

seguidas, não se considera em relação a elas com a característica de falsa, como as 

outras.   

                                                 
32

 No original está escrito, por lapso, Quarta. 
33

 Apesar de em ambas as edições estar escrito Terceira, julgamos tratar-se de um erro de impressão, pois, 

o intervalo em causa é o de Quarta 
34

 Apesar de constar 19 no original, o intervalo é de 18. 

1 3 5 6 

8 10 12 13 

15 17 19 20 

22 24 26 27 

2 

 

4 

 

7 

 

9 

 

11 

 

14 

 
16 

       
34

 

18 

 
21 

 
 

23 

 
 

25 

 
 

28 

Exemplo com Números

  

Exemplo com Notas

  



 

110 

 

 

 

                                                                                                       

          

                                                                                               
35

                  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             

 

Capítulo XVII 

Da segunda divisão dos intervalos em perfeitos e imperfeitos 

Nas quatro consonâncias que foram referidas encontra-se a distinção entre dois 

[intervalos] perfeitos, que são o Uníssono e a Quinta, com todos os seus compostos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

As outras duas consonâncias são imperfeitas: a Terceira e a Sexta, com os seus 

compostos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 No original está escrito um Dó em vez do Si, o que constituirá presumivelmente um erro de impressão, 

pois de outra forma não teríamos uma Quarta sobre o baixo. 

1 5 

8 12 

15 19 

22 26 

3 6 

10 13 

17 20 

24 27 

Exemplo com Números  

Exemplo com Números  

Exemplo com Notas  

Exemplo com Notas  

Exemplo 

Quarta intermédia 

  que não é falsa 

Quarta com o Baixo 

      que é falsa 
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Denominam-se [intervalos] imperfeitos porque se podem aumentar e diminuir 

através do sustenido ou do bemol, permanecendo sempre intervalos consonantes, 

distintamente dos outros dois intervalos perfeitos que, aumentando-os ou diminuindo-os 

através dos referidos acidentes, passam a ser dissonantes. 

 

Capítulo XVIII 

Resumo de tudo o que foi dito sobre os intervalos ou espécies 

De tudo o que foi dito nos três capítulos anteriores colhemos, como breve 

corolário, que em toda a música prática não se encontram mais que sete intervalos, 

porque, embora existam compostos, decompostos e tricompostos, equivalem aos seus 

[relativos] simples (como referido), porquanto têm as mesmas qualidades e efeitos; a 

diferença apenas consiste em estarem mais ou menos distantes as vozes do baixo. Assim 

mesmo, destes sete intervalos, quatro são consonantes e três dissonantes; dos quatro 

consonantes, dois são perfeitos e dois imperfeitos.  

Quem tiver perfeita e verdadeira memória destes intervalos ou elementos 

musicais, tê-lo-á inteiramente de todos os outros intervalos, dos seus compostos, 

decompostos e tricompostos, por manter cada [intervalo] composto as mesmas 

qualidades e semelhanças do seu [relativo] simples. 

 

Capítulo XIX 

Das consonâncias perfeitas e do seu uso 

É regra e preceito inviolável em música que de uma consonância perfeita não se 

vá a outra perfeita da mesma natureza, como duas Oitavas ou duas Quintas. Mas, uma 

Oitava e depois uma Quinta, ou ao contrário, bem pode ocorrer, apesar de [serem] dois 

[intervalos] perfeitos consecutivos porque, o que proíbe a arte, é executá-los de uma 

mesma natureza, e estes não o são.  

Advirta-se que o Uníssono não é consonância nem dissonância, senão um 

princípio de onde procedem e derivam todos os intervalos e, assim, é voz privativa e 

raramente utilizada por carecer de harmonia.  
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Advirta-se também, para uma maior clareza e compreensão, que é necessário 

entender a seguinte distinção, como diz Frei Lorenzo Penna, no livro que escreveu em 

língua italiana «Li Primi Albori Musicali» para os principiantes, a quem sigo nestes 

cinco capítulos pelo breve e sucinto com que trata a matéria que pretendo explicar: das 

consonâncias perfeitas, umas são boas e outras falsas, como a Quinta e a Oitava, que 

algumas serão boas e outras falsas. As falsas sucedem quando num extremo do 

[intervalo] perfeito, diz Mi e o outro Fá. As boas dão-se quando não concorrem o Mi 

com o Fá em simultâneo, sendo estas a que diz a arte serem perfeitas porque, retirando- 

-lhes algo da sua justa quantidade, perdem a designação e rigor de perfeitas e passam a 

ser falsas, como se vê no exemplo seguinte: 

 

 

            
36

 

                                                                                                                          

 

 

 

Embora se denominem estes intervalos falsos com a designação de perfeitos, 

como é a Quinta maior ou menor, ou Oitava menor ou maior,
37

não diremos por essa 

razão que deixam de manter a sua perfeição os intervalos que o são; porque denominar 

com dito nome não consiste em mais do que estar mais próximo destes intervalos 

[perfeitos] do que de outros; e, assim, para uma compreensão mais rápida, os práticos 

chamam à Quinta, quando é falsa, Quinta menor, por estar mais próximo deste intervalo 

do que de outro. Destes dois acidentes que podem padecer os intervalos perfeitos, 

apenas a Quinta se pratica na forma e maneira que se referirá adiante.  

 

 

                                                 
36

 Apesar de termos convertido o exemplo para clave de Sol na segunda linha, não podemos deixar de 

referir que, na edição de 1702 a voz mais grave está escrita na clave de Dó na 1ª linha, o que constitui um 

erro de impressão que foi corrigido na edição de 1736, tratando-se de clave de Dó na 3ª linha. 
37

 Mantemos aqui a designação maior ou menor, de forma a melhor entender o espírito do texto, apesar de 

estar aqui em causa, concretamente, a diferença entre o que denominamos hoje intervalo perfeito e 

diminuto. 

Exemplo 
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Capítulo XX 

Da explicação dos Tons e Meio-tons, para uma melhor compreensão dos acidentes 

que afetam os intervalos 

Por ter de se praticar nos acompanhamentos todos os intervalos, umas vezes 

maiores e outras menores, pareceu-me, para que melhor se entendam, explicar o que é 

tom e meio-tom; porque, compreendidos estes, saber-se-á, com fundamento, em que 

consistem e, quando os intervalos padeçam de acidentes, o serem umas vezes 

designados maiores e outras menores. Por exemplo, tom é a distância que vai de uma 

nota a outra de imediato, como do Dó ao Ré, do Ré ao Mi, do Fá ao Sol e do Sol ao Lá; 

que é a diferença de nove comas. Semi-tom, tom imperfeito, meio-tom ou semi-tom 

cantável, é a distância de Mi a Fá; que é a distância de cinco comas; e meio-tom não 

cantável é a distância que existe entre Si  e Si natural, que é a distância de quatro comas, 

como referi no início.
38

 Veja-se o exemplo seguinte para que melhor se entendam os 

tons e meio-tons: 

Dó-Ré → tom de nove comas 

Ré-Mi →  tom de nove comas 

Mi-Fá → meio-tom de cinco comas 

Fá-Sol →  tom de nove comas 

Sol-Lá → tom de nove comas 

Brevemente, digo que a Terceira maior distingue-se da menor por não 

compreender o Mi-Fá, como na menor. A Quinta perfeita [distingue-se] da Quinta falsa, 

ou menor, pois naquela encontra-se um Mi-Fá e nesta, dois. A Sexta maior distingue-se 

da menor, uma vez que na maior existe o Mi-Fá uma vez só e na menor duas vezes, etc.  

E porque todos os intervalos podem ocorrer de duas maneiras (excetuando a 

Oitava, que é de uma apenas), que são Segunda maior e Segunda menor, Terceira maior 

e Terceira menor, Quarta maior e Quarta menor, Quinta maior e Quinta menor, Sexta 

maior e Sexta menor, Sétima maior e Sétima menor; todos denominados com diversas 

designações, pareceu-me [bem] inserir um exemplo onde se observará os nomes 

próprios que correspondem a cada intervalo, como se segue: 

 

                                                 
38

 Capítulo III. 
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Capítulo XXI 

Do modo de escrever as notas naturais que correspondem à primeira ordem, ou ao 

género diatónico, nos acompanhamentos 

Para que os principiantes não duvidem a que teclas correspondem as notas 

naturais que se encontrarem escritas nas duas claves de Fá natural e Dó acidental, 

apresento a demonstração seguinte onde escrevo as notas que correspondem a cada 

clave, começando em Dó regrave, ou sograve, até ao Mi agudo: 

 

 

 

 

                                                 
39

 Para uma maior clareza, optámos por apresentar uma solução de compromisso entre a nomenclatura 

antiga de 4ª e 5ª maior e menor e a moderna com as designações aumentada e diminuta. 
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De forma a que o principiante se antecipe na execução por estas claves, parece-  

-me [bem] que, antes de começar a acompanhar, se exercite tocando alguns baixos, para 

que tenha menos [dificuldades] a vencer. 

 

Capítulo XXII 

Do modo de escrever as notas acidentais que correspondem à segunda ordem ou 

género cromático e enarmónico 

Todas as notas ou teclas da segunda ordem servem em geral dois propósitos bem 

contrários: umas vezes permitem converter as notas naturais em sustenidos e outras em 

bemóis; isto ocorre quando às notas naturais se lhes antecipa o sustenido, que é  , ou 

bemol, que se figura assim:   . Porque, sendo o sustenido a preceder uma nota, servem 

de sustenidos todas as teclas da segunda ordem que estão mais próximas [no sentido] da 

mão direita da nota que se encontra com o referido acidente; sendo o bemol a preceder, 

servem de bemóis as teclas mais próximas, mas com a diferença de serem as que estão 

mais próximas [no sentido] da mão esquerda. Com o que estabelecemos, como 

consequência, que à nota que se quer fazer  , seja de primeira ou segunda ordem, 

corresponde-lhe no teclado a tecla que tem mais próxima à parte superior; e se é   , a que 

Exemplo 
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está mais imediata à parte inferior. Esta servirá de regra geralíssima para todo o género 

de sustenidos e bemóis.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Outros sustenidos e bemóis podem existir, mas acidentais; porém, para não errar, 

não se deve observar mais do que a regra geral acima enunciada porque, mesmo que não 

seja a tecla que se encontra mais próxima à nota que se quer fazer    ou    da segunda 

ordem, serve a tecla que está mais próxima da primeira.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim da Primeira Parte. 

   

 

 
                                                 
40

 Torres parece aqui referir-se especificamente ao procedimento de formação de duplos bemóis e duplos 

sustenidos. 
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Segunda Parte 

Onde se ensina o modo de acompanhar colocando notas simples, ou sem 

ligadura, sobre todos os movimentos do baixo  

 

Introdução 

 

A boa disciplina e método de todas as ciências e artes consiste em transitar do 

[nível] fácil ao mais difícil à facilioribus est incipiendum, construindo graus de 

dificuldade com que se elevar para alcançar o descanso da destreza que se pretende. Por 

isso, existiam doze leões nos seis degraus por onde Salomão subia ao seu rico trono; 

porque o deleite do coração e quietude do ânimo, não o logram os sábios senão depois 

de derrubar leões de dificuldades. Eu tentei (ó leitor estudioso) dar-te um trono pacífico, 

mas não coloco leões que assustem, senão degraus que facilitem; e, se mesmo ainda 

assim se formarem leões, repara que estão mortos, e que servem para subir melhor.  

Apenas com o conhecimento e compreensão da Parte precedente, poderá o 

principiante acompanhar, praticando as posturas que nela se ensinam, como as mais 

frequentes e fáceis. Constam estas de intervalos consonantes, que são a Terceira, 

Quinta, Sexta e Oitava; e, familiarizado com a instrução e prática das consonâncias 

fáceis e menos primorosas mencionadas, alcançará a compreensão das mais excelentes e 

árduas da Parte que se segue. Porém, devo advertir o estudioso que, todos quantos 

forem os movimentos que pode executar o baixo, encontrá-los-á nesta Segunda Parte, 

demonstrado cada um por si; não quis apresentar progressões dos mesmos, como alguns 

ensinam, por me parecer que, explicado e entendido um, compreender-se-ão todos, 

atendendo haver de usar sobre cada um as mesmas espécies e diferenciando-os apenas 

nas pausas, ou notas com que os executa; e, deste modo, evito a confusão e dilação, 

restringindo à compreensão de apenas um, para que depois obre o estudo no confronto 

dos movimentos, retirando a consequência de uns e outros, tendo por conhecidas as suas 

naturezas, notas e espécies; porque, se temperada uma cítara em perfeitíssimo ponto de 

música, e outra temperada de acordo e unissonamente no mesmo ponto, à primeira, diz 

São Gregório, São Tomás de Villanueva e outros santos que, feridas as cordas de uma 

ressoam as da outra sem as tocar, sendo fiel consonância que procura a primeira sua 
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semelhante: «Cum ista sonitum reddit, illa que in eodem cantu temperata est, alijs 

impercusis tremit» (D. Greg. Lib.I.mor. cap.5). Que em virtude da compreensão da 

natureza da nota e espécie do movimento ressoe o conhecimento de outro qualquer pelo 

cruzamento e correspondência que têm entre si. Inspice, ut fac. [sic]. Observa e executa.  

 

Capítulo I 

De algumas advertências para os novos acompanhadores 

Antes de avançar no ensino do modo de colocar as vozes, entendi apresentar 

algumas advertências breves e muito necessárias para que o estudioso deste mester, 

desde o início, se encontre precavido sobre o que deve observar para alcançar a 

perfeição na primorosíssima faculdade de acompanhar. 

 

Primeira Advertência 

Antes de começar a acompanhar, o primeiro aspeto em que deve reparar o 

estudioso é a clave, para discernir se é transpositora ou não e se tem bemol porque, do 

conhecimento destes dois elementos, depende precisamente não errar na cadência nem 

no âmbito próprio de qualquer obra.  

 

Segunda Advertência 

A execução do acompanhamento pertence à mão esquerda, formando com esta 

umas vezes Oitava outras Quinta, segundo a ocasião e posição, para que assim soe mais 

harmonioso. Excetuam-se os casos em que o acompanhamento executa uma imitação ou 

fuga porque, então, tocar-se-á simples, como está escrito, sem adicionar nem retirar, 

pois, caso contrário, a consequência será perder o ouvido o prazer da imitação e o 

compositor o resultado do seu trabalho.  

 

Terceira Advertência 

Deve procurar-se desde o início tocar a tempo porque, se assim não for, o 

acompanhador não será bom. 
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 Quarta Advertência 

Todas as consonâncias e dissonâncias como a Segunda, Terceira, Quarta, etc., de 

que havemos de tratar, regulam-se pelo baixo, por ser fundamento e base com que se 

devem medir todas a vozes; e, assim, quando se nomear qualquer intervalo, será a partir 

do baixo.  

 

Quinta Advertência 

Deve procurar-se levar as mãos unidas, para que com isso não avancem as vozes 

muito distantes do baixo e se cumpra com a opinião comum que o recomenda. 

 

Sexta Advertência 

Sobre todas as notas ou graus é obrigatório colocar quatro vozes ou, pelo menos, 

três, incluindo estas o baixo; correspondendo à mão direita três, ou a cada mão duas, 

pois, esta é a postura mais primorosa, especialmente no órgão.  

 

Capítulo II 

Do modo de colocar as consonâncias simples sobre qualquer nota 

É regra geral que, sobre qualquer nota considerada por si só, apenas se coloque a 

Terceira, Quinta e Oitava, constituindo esta a consonância que designaremos simples, 

por ser comum a todas as notas ou graus, excetuando as que não têm Quinta, como as 

que se encontrarem em Si natural de qualquer das claves e as que tiverem sustenidos. 

Em relação a esta consonância simples, adverte-se, que se pode fazer de várias maneiras 

apesar de, na sua natureza, serem uma mesma porque se podem executar com intervalos 

simples, compostos e decompostos, ou misturando simples e compostos ou 

decompostos, como se vê no exemplo que se segue sobre a nota Dó, demonstrado com 

cifras e com notas, para que, de um modo ou do outro, o principiante as compreenda 

com maior facilidade:  
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Toda esta variedade de consonâncias consiste apenas em estarem mais ou menos 

distantes do baixo porque, na realidade, não são mais do que Terceira, Quinta e Oitava. 

Note-se que o principiante pode praticar a consonância simples em diferentes 

termos ou sobre várias notas naturais, acompanhando cada uma com Terceira, Quinta e 

Oitava, com a mesma variedade que se observou; também deverá fazer o mesmo 

exercício alterando os termos às posturas que adiante se demonstrarão para que, com 

isto, se faça dono do teclado e saiba atribuir a cada nota a consonância que lhe 

corresponde, em qualquer posição que seja necessária.   

Explicado o modo de colocar as vozes sobre cada nota considerada por si só, 

passaremos, com toda a brevidade, nos capítulos seguintes, a apresentar regras gerais 

relativas à aplicação das vozes sobre movimentos de duas notas, considerada a primeira 

pela segunda.  

                                                 
41

 Embora em ambas as edições de Torres esteja escrito 19, pensamos que se trata de um erro de 

impressão, sendo na realidade um intervalo de 17. 

 Prática 
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Capítulo III 

Da subida e descida do meio-tom cromático  

 Havendo de tratar todos os movimentos que geralmente se podem encontrar nos 

acompanhamentos, depois de explicado o modo de colocar as vozes sobre uma figura, 

ou duas num mesmo movimento, o que é o mesmo, o primeiro intervalo que se nos 

depara, para que os expliquemos por ordem, é o meio-tom cromático ou menor, o qual, 

para que o possamos acompanhar assim, quer ascendente quer descendentemente, 

deverão ser observadas as seguintes regras:  

 

Primeira Regra sobre o meio-tom cromático ascendente 

O modo mais fácil e usual de acompanhar o meio-tom cromático ascendente 

consiste em atribuir consonância simples à primeira nota que não tem sustenido e, à 

segunda que o tem, Terceira e Sexta, que é o que manda a norma que se encontrará no 

fim da segunda regra do capítulo seguinte.  

 

                                                                                                

 

                                                                                            
42

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Regra sobre o meio-tom cromático descendente 

Neste movimento de meio-tom cromático descendente, colocam-se sempre as 

vozes sobre a primeira nota em Terceira e Sexta por ser, comummente, tempo forte ou 

sustenido, ou nota que careça de Quinta. Sobre a segunda, mantém-se as mesmas vozes, 

                                                 
42

 Consonância Simples.  

Exemplo 

Subida de Meio-tom cromático 
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apesar de se encontrar quatro comas mais baixa, pois, em relação à primeira nota 

constituem-se como intervalos menores e em relação a esta, maiores.  
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Capítulo IV 

Do modo de colocar as vozes sobre o movimento de Segunda maior e menor, quer 

ascendente quer descendente 

Antes de prosseguir, advirto que a variedade de posturas que iremos tratar não 

são mais do que consequência da diversidade de movimentos que o baixo pode 

executar, por ser este o móbil fundamento e base a partir da qual deverão as vozes 

regular as consonâncias. Assim, convém ao principiante atender a cada movimento, que 

não constará de mais do que duas notas para evitar errar na postura que lhe corresponde 

com propriedade.  

Adverte-se também, por regra geralíssima, que se deve ter bem memorizada, 

que, para que não se deem duas Oitavas e duas Quintas e se coloquem as consonâncias 

com todas a perfeição, é necessário acautelar que as mãos procedam no teclado por 

movimento contrário; porque se a mão esquerda, que é a que toca o baixo, sobe, a 

direita, que toca as consonâncias deve descer, e ao contrário o mesmo, procurando que 

seja à consonância que tem mais próxima; e isto deve ser observado com tanto rigor 

que, mesmo que não possa a mão direita proceder com todas as vozes por movimento 

                                                 
43

 Como se pode observar, Torres não respeita aqui a cifra 5. Porém, como na edição de 1736, aparece 

corrigida a nota correspondente à 5ª, optámos, neste caso, por manter o original. 

 

Exemplo 

Descida de Meio-tom cromático 
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contrário, ao menos proceda com algumas das vozes referidas. A compreensão disto 

adquirir-se-á neste e nos capítulos seguintes.  

 

                               Primeira Regra sobre a subida de tom 

A forma de colocar as vozes quando o baixo se movimenta por graus conjuntos 

ascendentes, fazendo Dó-Ré, ou Ré-Mi, etc, não havendo nenhum sustenido, será 

acompanhar cada nota com consonância simples, observando a nota precedente, como 

se verá no exemplo seguinte:  

 

 

 

 

                               

         

 

 

Advirta-se que considero tratar-se de uma regra particular porque não se aplica a 

nenhuma outra situação que não seja à subida de tom; porque, estando em causa uma 

subida de meio-tom, verifica-se a diferença que se observará na seguinte regra: 

 

                        Segunda Regra da subida de meio-tom 

Sempre que se encontrar no baixo uma subida por grau conjunto de uma nota 

dissonante para uma consonante, ou de Mi a Fá, de Fá  a Sol, ou de outro qualquer 

sustenido à nota que se lhe segue ascendentemente (seja qual for o seu valor), a primeira 

nota deverá ser acompanhada com uma voz em Sexta, uma na sua composta e a outra 

em Terceira, como se vê no primeiro exemplo; ou ao contrário, como no segundo 

exemplo; ou, ainda, colocando Terceira e Sexta apenas, que basta, por entender-se em 

qualquer das duas notas duas vozes, como no terceiro e quarto exemplos; e também 

adicionando, depois de aplicadas quaisquer destas posturas, a Quinta diminuta, como no 

quinto exemplo. Na última nota, a sua consonância simples. 

Exemplo 
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                                                         Exemplo 

Advirta-se, para maior brevidade e compreensão, que nos exemplos o C. que precede 

os números significa composto, o D. decomposto e o T. tricomposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

44
 

 

 

Observe-se, para uma melhor compreensão do ponto anterior, que, uma vez que 

neste exemplo não se movimentam todas as vozes por movimento contrário, como no 

exemplo anterior, pelo menos movimentam-se algumas, como se pode observar no 

primeiro e terceiro exemplos, coincidindo com o que se aconselhou anteriormente. 

Assim, observar-se-á que em todos os movimentos, sempre que se encontrem alguns 

dos intervalos perfeitos, regular-se-ão com esta mesma contradição.  

                                                 
44

 No original, Torres indica erradamente uma duplicação da Terceira. 

Exemplo 1 Exemplo 2 

Exemplo 3 

Exemplo 4 Exemplo 5 
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Note-se que as notas que tiverem sustenido e os Mis a partir dos quais se 

formem meio-tons, nunca se acompanham com Oitava, exceto em algum caso especial; 

e assim, dar-se-á Terceira e Sexta, como ficou demonstrado.  

 

Terceira Regra da descida de tom e meio-tom 

Sempre que a melodia do baixo descer de tom ou meio-tom natural (isto é, que 

não seja nota acidental por  ), dever-se-á acompanhar a primeira nota com Terceira e 

Sexta, tornando-a maior se não o for pela sua natureza; e a que lhe segue, com a sua 

consonância simples. 

 

 

                                                                      
45

  

                         

                                                                          
46

      
47

 

 

 

 

                                            Quarta Regra 

Existe uma outra regra a observar: sempre que o baixo descer um tom, fazendo 

Sol-Fá, deve ser acompanhado com Terceira menor e Sexta natural, como se observa 

nos exemplos seguintes nos quais, embora lhes correspondam Terceiras maiores, tocam-       

-se menores. 

 

 

 

 

                                                 
45

 Em ambas as edições está erradamente escrito um 5. 
46

 Aqui, Torres não respeita a cifra que indica a 6   na voz superior. Mesmo que contrapontisticamente o 

soprano desça e o contralto suba na execução por acordes, a Oitava ouve-se sempre acima do Dó  . Para 

que se ouvisse a cifra escrita, o autor deveria ter alterado a posição dos acordes.  
47

 Embora não conste do acorde realizado, a versão cifrada apresenta o sustenido. 

Exemplo 

Exemplo 
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Quando o baixo apresentar um movimento inverso, como se vê no exemplo 

seguinte, deverá ser acompanhado também com Terceira menor; observando que tal 

ocorrerá nos tons que terminam em Ré ou que têm Terceira menor, como no Primeiro, 

Segundo e Sétimo Tons. 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                      
48

                                                                                                        

Estas regras têm uma exceção: todas as vezes que se encontrar nos 

acompanhamentos o seguinte movimento, deve-se acompanhar a primeira nota com 

Terceira maior e as demais com as suas consonâncias simples, como no primeiro 

exemplo, ou em Sexta e Oitava, como no segundo.  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

           
49

 

 

Também se deve observar a mesma regra mesmo que o baixo forme o 

movimento ao contrário, como se pode reparar no exemplo seguinte:  

 

                                                 
48

 Apesar de Torres não voltar a colocar a clave de Dó na quarta linha, optámos por introduzi-la de forma 

a distinguir bem o movimento no 1º Tom do movimento no 7º Tom. 
49

 Neste exemplo, Torres não só não prepara a Quarta como a coloca em simultâneo com a Terceira numa 

voz diferente. 

Exemplo 

Segundo Exemplo 
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Observação geral para saber quando as consonâncias imperfeitas  

se devem tocar maiores ou menores 

Para que melhor se entenda a diversidade de maneiras que existem de utilizar as 

consonâncias imperfeitas, é necessário advertir: sempre que a voz que se encontra em 

consonância imperfeita subir à nota imediata, far-se-á maior se for menor, como se pode 

observar na primeira demonstração deste capítulo
50

 com a Sexta e, na anterior, com a 

Terceira, porque, embora fossem menores executam-se como maiores, uma vez que 

devem subir. Note que este ensinamento aplicar-se-á sempre que não surjam duas vozes 

nestas espécies imperfeitas. Movendo-se ao contrário, se são maiores tornam-se 

menores, como também se pode observar na Quinta Regra com a Sexta, e na Quarta 

Regra com a Terceira, que, apesar de serem maiores, se executam menores, porque 

devem descer, e isto se depreende mesmo que apareçam duas vozes nas referidas 

consonâncias imperfeitas. 

 

Quinta Regra aplicável quando o baixo continua a descer por graus conjuntos 

Existe outro modo de praticar estas consonâncias quando o baixo desce de grau 

em grau, consistindo em acompanhar cada descida com Terceira e Sexta; porém com a 

seguinte advertência: todas as Sextas que mediarem, mesmo que sejam muitas, tocar-se-         

-ão naturais e só a última será acidental por  , se não o for, para que nesta última nota da 

descida se conclua em cadência. 

 

                                                 
50

 O termo capítulo usado aqui por Torres parece remeter diretamente para a Quarta Regra e não para o 

início do efetivo do Capítulo IV. 

Exemplo 



128 

 

 

    

 

                              

 

 

  

    
51

    

 

      

 

 

 

Esta regra tem uma exceção: quando o baixo cadencia, acompanha-se a primeira 

nota com consonância simples mesmo que forme meio-tom natural, como neste 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

                                                 
51

 Embora no pentagrama relativo à voz do baixo conste um bemol na armação de clave, assumimos 

como uma pequena gralha. 

 

Exemplo 

Exemplo 
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Poderíamos colocar as vozes sobre estes movimentos de muitas outras formas, 

como por exemplo, subindo o baixo, preparando em Sexta, descendo, ligando em 

Sétima, etc. Contudo, não pretendo neste momento outra coisa que não seja apenas 

explicar as consonâncias comuns que correspondem aos movimentos sempre que não 

ocorram circunstâncias especiais. 

Note-se, como regra geral, que a nota com que iniciar o baixo deverá ser sempre 

acompanhada com consonância simples, podendo variar a Terceira se for menor, de 

acordo com a nota que se segue. A mesma regra deverá igualmente ser observada em 

relação à nota com que finaliza o baixo, com a diferença de que a sua Terceira será 

sempre maior.  

 

Capítulo V 

Do modo de acompanhar o intervalo de Terceira maior e menor, quer subindo 

como descendo 

O modo mais simples de acompanhar o movimento de Terceira consiste em 

atribuir consonância simples a cada uma das notas quando não careçam de Quinta; no 

entanto, por ser pouco primoroso, passarei a apresentar as seguintes regras, deixando 

esta como apontamento para que o principiante saiba que se pode praticar sobre 

qualquer destes movimentos, segundo a ocasião e qualidade das notas. 

 

Primeira Regra sobre o intervalo de Terceira menor, ascendente e descendente 

Este movimento de Terceira menor, sendo ascendente, acompanha-se 

comummente atribuindo à primeira nota Sexta e à segunda a sua consonância simples: 

Primeiro Exemplo; sendo descendente, colocam-se as vozes ao contrário, mas com esta 

limitação: fazendo descer as Terceiras de grau em grau, como se observa no Segundo 
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Exemplo; porque se assim não for, regular-se-á a última nota de acordo com a que lhe 

seguir, Terceiro Exemplo. 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

                               

                                                       

                                                                                                               

                              

                                                    

 

 

 

 

      

      
52

 

 

  

                                                 
52

 No original está escrito um Lá que alterámos para Si, de forma a perfazer a Sexta constante do exemplo 

com cifras. 
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Esta forma de colocar as vozes pratica-se usualmente sobre mínimas em 

andamentos ligeiros, e sobre semínimas em andamentos lentos; porque, tratando-se 

figuras de maior duração, acompanham-se com posturas mais primorosas, como se verá 

na última Parte.
53

 

 

Segunda Regra do movimento de Terceira maior numa e noutra direção 

Neste movimento de Terceira maior pouco temos a dizer porque, estando em 

causa notas naturais, colocam-se as vozes do mesmo modo explicado na regra anterior. 

Porém, se alguma das notas é acidental, ou  , ou careça de Quinta, acompanha-se com 

Terceira e Sexta, por ser regra geral que todas as notas que têm  devem ser 

acompanhadas com a postura mencionada, e a outra que carece do referido acidente, 

com a sua consonância simples, observando que a sua Terceira seja sempre maior, quer 

este movimento seja ascendente quer seja descendente. 

                                                 
53

 Penúltima Parte na edição de 1736. 
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Terceira Regra 

Existe uma outra forma de praticar esta Terceira maior quando é descendente e 

se desloca logo de seguida quatro graus acima, consistindo, na maioria das vezes, em 

acompanhar a primeira nota com Terceira e Sexta, mesmo que tenha Quinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 

Exemplo 
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54
 

 

Se a primeira nota for   ou carecer de Quinta quando o baixo formar esta 

melodia, acompanha-se do mesmo modo, exceto a Oitava, de acordo com a regra acima 

enunciada sobre estes movimentos. 

 

Capítulo VI 

Do intervalo de Quarta descendente ou Quinta ascendente, assim perfeitas como 

imperfeitas
55

 

Sempre que se encontrar no baixo um movimento de Quarta descendente ou 

Quinta ascendente (que ambos são o mesmo), observar-se-ão as seguintes regras: 

  

Primeira Regra do intervalo de Quarta descendente ou Quinta ascendente 

Realizando o baixo o intervalo de Quarta descendente ou Quinta ascendente, é 

regra geral que se deve acompanhar a primeira nota com consonância simples, 

observando que a sua Terceira seja a que naturalmente lhe corresponda, quer seja 

menor, como no Primeiro Exemplo, quer seja maior, como no Segundo.   

 

 

                                                 
54

 Por uma questão de coerência com o conjunto do exemplo, introduzimos a barra de compasso a 

tracejado. 
55

 Conforme a situação, serão aumentadas ou diminutas, quer neste capítulo quer no seguinte. 
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Segunda Regra sobre o movimento anterior 

A regra apresentada sobre este movimento supõe uma limitação: que a Terceira 

que lhe corresponde muitas vezes maior, nos tons que terminam em Ré, faz-se 

regularmente menor quando o baixo executar Sol-Ré-Lá, começando quatro graus 

acima da nota final, como se observa nos exemplos seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 

No 2º Tom ou Segundillo 
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Terceira Regra sobre o intervalo de Quarta diminuta descendente  

ou Quinta aumentada ascendente 

 Também se pratica este movimento fazendo umas vezes Quarta diminuta e 

outras Quinta aumentada, que ambos são o mesmo movimento para as consonâncias, 

acompanhando-se a primeira nota regularmente com Terceira maior e a segunda com a 

consonância que comummente corresponde às notas   .
56

 

 

 

 



Exemplo 2 

No 1º Tom 

Exemplo 3 

No 7º Tom 
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57

  

 



                                                                                                

                                                                                                     
58

                                                                                                                    

                                                                                                              

Capítulo VII 

Do intervalo de Quinta descendente e de Quarta ascendente, assim perfeitos como 

imperfeitos 

Todas as vezes que o baixo fizer um intervalo de Quinta descendente ou de 

Quarta ascendente (que é tudo o mesmo), deve-se observar o seguinte: 

  

Primeira Regra sobre o intervalo de Quinta [perfeita] descendente 

 e de Quarta [perfeita] ascendente 

Encontrando-se o referido movimento, acompanhar-se-á geralmente com 

Terceira maior e as demais vozes com os intervalos que lhes corresponde simplesmente, 

que é na Quinta e Oitava. E, assim, quando se encontrar sobre as notas do 

acompanhamento expresso algum número ou sustenido, assim, 3  , ou apenas  , entende- 

-se que a sua Terceira será maior, Primeiro Exemplo; se for um   , ou assim, 3  , que a 

                                                                                                                                               
56

 A utilização, no original, de dois sustenidos parece apenas dizer respeito à referência às notas 

acidentais de uma forma plural. 
57

 No original a barra de compasso dupla encontra-se entre o penúltimo e o último compasso, tendo sido 

corrigida na versão realizada da edição de 1736. Por uma questão de uniformização e por considerarmos 

ser esta a solução harmonicamente mais correta, alterámos a localização da barra dupla, apresentando-a 

devidamente a tracejado. 
58

 Apesar do original apresentar uma barra de compasso antes da última nota, optámos pela uniformização 

métrica.  
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sua Terceira será menor, Segundo Exemplo, colocando as demais vozes onde foi 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverte-se que nestes movimentos, para que a sua Terceira seja maior, não é 

necessária qualquer indicação, por ser regra geral que assim deve ser (como já 

dissemos), e se pode ver no Terceiro Exemplo anterior; e assim, quando o compositor 

emprega estes movimentos e quer que se acompanhem com Terceira menor, devê-lo-á 

expressar da forma que fica explicada no Segundo Exemplo. Todos os demais números 

que se podem encontrar sobre as notas explicar-se-ão no Capítulo XII da Terceira Parte. 

 

Segunda Regra sobre o intervalo de Quinta diminuta descendente 

 e de Quarta aumentada ascendente 

 Descendo o baixo uma Quinta diminuta ou subindo uma Quarta aumentada, que 

é o mesmo, a primeira nota acompanha-se com a Terceira que lhe corresponde 

naturalmente, nos termos explicados na Segunda Regra do Capítulo VI antecedente e 

que se demonstra nos exemplos seguintes: 
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      59 

 

 

 

 

Capítulo VIII 

Do intervalo de Sexta, Sétima e Oitava ascendentes e descendentes 

Em relação a estes intervalos nada temos a dizer por se compreenderem nos que 

já foram explicados. Assim, o intervalo de Sexta é o mesmo que o de Terceira, pois, 

embora o seu movimento seja menor concorrem nele as mesmas notas que no de Sexta, 

Primeiro Exemplo; e o de Sétima é semelhante e deve regular-se do mesmo modo que o 

de Segunda descendente, Segundo Exemplo. O de Oitava como duas figuras de uma 

mesma nota, Terceiro Exemplo.  

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                 
59

 Do original não consta a indicação do compasso, bem como a pausa de mínima da demonstração 

seguinte. 

 

Exemplo 

O
 m

es
m

o
 q

u
e 

o
 o

u
tr

o
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60

 

                    

Capítulo IX 

Resumo teórico de todos os movimentos explicados  

Explicadas estão as maneiras mais fáceis e comuns que existem de colocar as 

vozes sobre todos os movimentos cantáveis em que se pode dividir a escala e que, 

geralmente, se encontrarão em todo o género de acompanhamentos, que são vinte e 

quatro: movimento de meio-tom cromático, Segunda maior, Segunda menor, Terceira 

maior, Terceira menor, Quarta aumentada, Quarta perfeita, Quinta perfeita, Quinta 

diminuta,
61

 Sexta maior, Sexta menor, Sétima (este é um intervalo não cantável e raras 

vezes usado), e Oitava, todos ascendentes e descendentes. 

Passaremos a demonstrar, no capítulo seguinte, alguns acompanhamentos que 

compreendem todos os exemplos práticos que foram apresentados, para que o novo 

estudante nesta faculdade se exercite neles e, por este meio, consiga a agilidade 

necessária para saber valer-se das regras gerais, notas e advertências expressas nesta 

Segunda Parte. 

 

 

 

 

                                                 
60

Corrigimos aqui devidamente o Ré para Lá, gralha que o próprio autor apontou nas suas erratas. 
61

 Aqui optámos, mais uma vez, pela atualização da nomenclatura classificativa dos intervalos, em função 

dos ensinamentos professos nos capítulos anteriores. 
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Capítulo X 

Resumo prático de tudo o que foi demonstrado nesta Parte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo na Clave de Fá ou Natural 
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 Baixo onde se incluem todos os movimentos [melódicos] explicados 
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62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
63

 

 

 

                                                 
62

A nota de baixo é um Ré, tendo sido corrigido na errata. 
63

A nota de baixo é um Ré, gralha corrigida pelo próprio autor na sua errata.  

O mesmo com os acordes que lhes correspondem 
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                   Fim da Segunda Parte 

 

Exemplo na Clave de Dó ou Transpositora 
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Terceira Parte 

Onde se ensina o modo de acompanhar usando todos os intervalos 

dissonantes, assim ligados como articulados 

 

Introdução 

Explicado já nas Partes anteriores o modo mais fácil que existe de colocar as 

vozes sobre todos os movimentos do baixo, chegámos ao cerne da obra e engenho que 

ofereci, descobrindo-se nesta última Parte o método mais clássico, científico e 

primoroso que existe de acompanhar, apresentando as regras e princípios gerais que 

permitem usar todos os intervalos dissonantes, dentro e fora das ligaduras, para que, 

com o seu entendimento e com a prática das posturas explicadas na Parte antecedente, 

se possa executar um harmonioso conjunto de diferentes consonâncias, caráter e brasão 

próprio da música, que em harmonias concordantes se faz valer, quer através de 

espécies consonantes quer dissonantes, de cuja oposição sonora resulta, no seu 

conjunto, um primoroso agregado de dulcíssimas melodias.  

Toda a saúde do Homem resulta da união de quatro diferentes humores, sangue, 

cólera, fleuma e melancolia, e destes, opostos e unidos, resulta a sanidade e, das suas 

dissonantes qualidades, se integra a saúde (Cicer.tu sculam 1.). Cícero disse que esta 

voz concórdia não deriva, como pensaram muitos, de várias notas distintas e de sons 

opostos ao tempo perfeito de uma nota, denominando-se por esta união Concordes, 

porque concordavam a uma mesma nota as suas concertadas dissonâncias, senão 

chamar-se-iam concórdia pelo coração: «Alijs cor ipsum animus videtur, ex quo 

excordes, vaeccordes, concordes que dicuntur». Eu diria que, assim como o coração é 

princípio da vida e reparte alentos e espíritos a todos os membros do corpo, pacificando 

os humores contrários e de qualidades mais distintas, fabricando da sua oposição a sua 

amizade, e da sua dissonância a sua harmónica união; assim, na variedade de sons e 

notas consonantes e dissonantes ou falsas, consiste todo o primoroso artifício músico e, 

para o lograr o estudioso com facilidade, apresentarei todos os baixos ou 

acompanhamentos em que se podem executar, como todas as demais notícias e 

observações que se devem ter prontas para o último complemento e perfeita aquisição 

desta nobilíssima faculdade da Terra, ensaio do exercício dos bem-aventurados no céu. 
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Capítulo I 

Onde se dá notícia de todos os intervalos dissonantes que havemos de tratar 

O número de intervalos dissonantes que nos resta praticar são cinco: Segunda, 

Quarta, Sétima, Quarta aumentada e Quinta diminuta. Apesar da maior parte deles 

terem sido já explicados, demonstro-os aqui para que se compreendam melhor:  

            

 

 

 

Estes intervalos usam-se na música de duas maneiras, isto é, passando a [nota] 

má por boa e ligando; mas, porque a [nota] má por boa pode ser executada de diferentes 

maneiras, por supor umas vezes a segunda nota do tempo forte ou do fraco do compasso 

pela primeira, e, outras, a primeira pela segunda (precisamente) do tempo fraco, dividi- 

-las-emos em má por boa e má por glosa para que o principiante, com mais clareza, 

compreenda a sua execução e saiba discernir quando supõe a primeira nota pela segunda 

ou a segunda pela primeira. E, assim, diremos que os intervalos dissonantes são 

praticados de três maneiras: a primeira, passando a [nota] má por boa [nota de passagem 

dissonante não acentuada]; a segunda, passando a [nota] má por glosa [nota de 

passagem dissonante acentuada]; e a terceira, ligando [retardo ou suspensão], como se 

verá nos capítulos seguintes. 
64

 

 

Capítulo II 

Do modo de usar a nota de passagem dissonante não acentuada 
65

 

Nota de passagem dissonante não acentuada, denomina-se a segunda nota que 

supõe pela primeira ou a segunda nota que se afirma como dissonante por supor pela 

primeira que é consonante. Esta, para que se possa praticar sobre os acompanhamentos, 

                                                 
64

 Para uma maior clareza, optámos por apresentar a conversão da nomenclatura usada por José Torres e a 

atual diretamente no texto entre parêntesis retos assumindo, a partir do capítulo seguinte, apenas a atual. 
65

 «Mala por buena». 
66

 No original está escrito «Al derecho», expressão que excluímos por não assumir, quando traduzida, o 

mesmo sentido que o autor teve em mente. 
67

 No original Fá. 
68

 Embora no original o Fá surja escrito como uma mínima correspondente à segunda parte do compasso, 

considerámos tratar-se de uma pequena gralha, tendo em conta a condução das vozes. 

Demonstração prática 
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deve observar três condições: a primeira, uma sequência de três notas que subam ou 

desçam por grau conjunto; a segunda, que as duas primeiras [notas] sejam de igual valor 

de duração; e a terceira, que dê ou alce o tempo na primeira [nota], nos termos que se 

observam na demonstração seguinte onde se encontram estes três pressupostos que 

devem coincidir precisamente.  

 

 

 

                                             Primeira Regra 

 Identificado este movimento, a primeira e última notas são as que se 

acompanham, deixando a intermédia, ou a que se encontra na segunda parte do tempo 

forte ou do tempo fraco, com a consonância da nota antecedente, tolerando as 

dissonâncias que com ela se derem pelos [intervalos] consonantes que a precedem, ou 

por supor esta segunda nota pela primeira, o que designamos como nota de passagem 

dissonante não acentuada.  

 

 

               
66

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
67

 

 

 

                                                                                                                                               
65

 «Mala por buena». 
66

 No original está escrito «Al derecho», expressão que excluímos por não assumir, quando traduzida, o 

mesmo sentido que o autor teve em mente. 
67

 No original Fá. 

Exemplo 
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68

                                                                                             
69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Segunda Regra 

Estas dissonâncias podem também ser executadas em «compasillo», como em 

«proporción»,
70

com todo o género de notas, desde que não excedam o valor de meio 

compasso as duas primeiras, que se acompanham da mesma forma explicada na regra 

anterior, como se pode observar na demonstração seguinte, onde se encontrará toda a 

variedade de notas com que se pode praticar a referida dissonância. 

 

71
 

 

                                                                                                            

            

                                                 
68

 Embora no original o Fá surja escrito como uma mínima correspondente à segunda parte do compasso, 

considerámos tratar-se de uma pequena gralha, tendo em conta a condução das vozes. 
69

 O acorde foi corrigido de acordo com a indicação na errata da edição. 
70

 Para uma maior clareza, mantemos aqui a nomenclatura utilizada pelo autor, enquadrada esta na lógica 

do Tempus Perfectum e Imperfectum. 
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74

 

 

                                                                                                                                               
71

 Tanto neste como em vários dos exemplos seguintes, mantemos o método de colocação de barras de 

compasso a tracejado que, não constando do original, permitem uma melhor compreensão métrica. 
72

 Na edição de 1736, os exemplos surgem trocados. 
73

 No original está escrito um Si em vez do Lá que apresentamos entre parêntesis. Trata-se de um caso 

relativamente complexo, pois, embora o acorde de 6 fosse naturalmente correto, atendendo ao movimento 

para Mi; se assumíssemos a nota que consta da edição de Torres, a Quarta sobre Mi não seria preparada e 

o Si sobre Ré, tendo a duração de uma semínima, ligaria com uma mínima. Pelas razões apontadas, 

acrescidas da constatação de um movimento contrário entre o baixo e as restantes vozes, considerámos 

preferível a substituição.  

 

 

 Demonstração prática 
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74

 Embora no original o baixo esteja escrito em parte na clave de Dó na quarta linha, optámos, por uma 

questão de simplicidade de leitura, por utilizar apenas a clave de Fá na quarta linha. 
75

 Neste exemplo adicionámos os pontos de aumentação às semibreves, de forma a uniformizar a métrica. 

As designações «a proporcion menor» e «con figuras mayores» que constam do original, foram 

propositadamente suprimidas, pois, incorrem no mesmo erro do exemplo com cifras constante desta 

edição, ao qual nos referimos anteriormente. 

 

Descendo, é o mesmo 
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Note-se que, constando este movimento de figuras de meio compasso ou de 

semínimas em «Compás Largo»,
77

 é possível acompanhar indiferentemente, porque 

pode ser acompanhado como ficou demonstrado no Segundo e Quarto exemplos; ou 

fazendo supor por si cada uma das notas, isto é, atribuindo a cada uma a consonância 

que lhe corresponde de acordo com o que disse no Capítulo IV da Segunda Parte, para o 

qual, se não houver nenhuma cifra que o advirta, é necessário atender às demais vozes 

para conhecer qual destes preceitos é o mais próprio, de forma a não destoar o 

acompanhamento das demais partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira Regra 

 Para que não tenha do que duvidar o principiante, apenas nos resta advertir que 

estes movimentos ascendentes ou descendentes que ficaram demonstrados e que não 

constam de mais do que de três notas, podem constar de muitas mais; e, assim, quando 

se verificar algum movimento ascendente ou descendente, como o que se constata no 

exemplo seguinte, ou ainda muito mais dilatados, não é necessário mais do que observar 

o tempo forte e o tempo fraco para acompanhá-lo e, desta forma, proceder em relação à 

nota de passagem dissonante não acentuada como se disse na primeira regra deste 

capítulo. 

                                                                                                                                               
76

 A nota Dó não consta do original, onde encontramos um Si, mas surge corrigida na errata da edição. 
77

 Aqui, mantemos, mais uma vez, a nomenclatura de Torres. 

 

 

Exemplo 
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78

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                 
79

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                 
78

 Muito embora este primeiro exemplo surja na edição de 1736 escrito com quatro mínimas no início, 

optámos por não valorizar essa ocorrência, atendendo a que no exemplo realizado, as quatro primeiras 

notas surjam, como na edição de 1702, escritas com semínimas. 
79

 Por lapso, o Lá não consta do original. 

 

Exemplo 
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Capítulo III 

Do modo de praticar a nota de passagem dissonante acentuada 
80

 

Nota de passagem dissonante acentuada denomina-se a primeira nota que supõe 

pela segunda, ou à primeira nota que se faz supor pela segunda, que é consonante. Esta 

executa-se quando nos acompanhamentos se encontre uma melodia que conste de três 

notas que subam ou desçam por grau conjunto, como a dissonância anterior; mas com a 

diferença de que as duas últimas notas deverão ser de igual valor e incluir todo o 

movimento do alçar do tempo, como na demonstração seguinte: 

 

 

 

                                                 
80

 «Mala por glossa». 

 

Edição de 1736 

Também estes movimentos ascendentes e descendentes, quando ocorrem em 

figuras de menor valor de duração, acompanham-se atribuindo-lhes uma postura de 

quatro em quatro notas, observando que seja com movimentos contrários para não 

originar duas Oitavas, como se pode reparar no exemplo seguinte: 

 

Exemplo 
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Se as duas últimas notas, que são as duas semínimas que se observam no 

exemplo, recaíssem sobre o tempo forte do compasso, não seria possível executar a 

referida dissonância, por ser regra geral que toda a nota que se encontra no tempo forte 

do compasso supõe por si própria, por recair sobre a parte mais nobre e principal dos 

movimentos e, assim, devendo ser dissonante a primeira por supor pela segunda, como 

ficou dito, deve-se observar que as referidas notas correspondam especificamente ao 

tempo fraco, nos termos demonstrados. 

 

                                             Primeira Regra 

O modo de acompanhar a referida dissonância sobre este movimento consiste 

em acompanhar a primeira e a segunda nota, mas com a seguinte advertência: a primeira 

semínima acompanha-se com a consonância que corresponde à nota que se lhe segue, 

por não supor por si própria senão pela seguinte e, assim se diz que, a figura em que 

inicia o tempo fraco do compasso, que é a que se faz dissonante, passa por nota de 

passagem acentuada, por entender-se este movimento como se fizesse Fá-Ré-Lá ou Fá-

Lá-Ré. 

 

 

 

                                           
81

 

 

 

 

 

                                                 
81

 O termo utilizado por Torres é «Al derecho». 

Exemplo 

Exemplo 
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                                                Segunda Regra 

É igualmente comum encontrar-se nas composições melodias de quatro notas 

que descem por graus conjuntos, como as que se observam na demonstração seguinte, 

as quais se acompanham com variedade, porque o Mi pode passar por nota de passagem 

dissonante acentuada, entendendo-se com a função de intermediar as vozes Fá-Ré-Dó, 

da forma que se expressou na regra anterior e que se pode ver no Primeiro exemplo; ou 

passarem o Mi e o Ré por notas de passagem dissonantes acentuadas, entendendo-se o 

movimento das vozes apenas como Fá-Dó. Mas, aqui deve-se evitar tocar duas Quintas 

[paralelas], podendo-o fazer colocando as vozes nos termos demonstrados no Segundo 

exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 
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82

 Na edição de 1702 surge erradamente um 7 na cifra, tendo sido devidamente corrigida na edição de 

1736. 

 

Exemplo 2 
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Terceira Regra 

 Seguindo este movimento ao contrário, também se pode acompanhar com 

variedade porque, entendendo-se Dó-Mi-Fá, passando como notas de passagem 

dissonantes acentuadas as duas semínimas, colocam-se as vozes como se observa no 

Primeiro exemplo da demonstração seguinte; e entendendo-se Dó-Ré-Fá, passando por 

notas de passagem dissonantes não acentuadas as duas semínimas, acompanham-se 

como se pode ver no Segundo exemplo:  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
83

 Embora no original os próximos 4 compassos estejam escritos em clave de Dó na quarta linha, 

 

«má por glosa»                                 

Exemplo 

Prática relativa ao exemplo 1 
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Adverte-se que mesmo que estes, assim como os demais exemplos, não se 

demonstrem em mais do que uma postura, entende-se que podem ser executados em 

qualquer outra posição, constando dos mesmos intervalos e figuras.   

 

                                                Quarta Regra 

Também se pode praticar a nota de passagem dissonante acentuada com 

diferentes figuras. Porque, em «Compasillo» pode-se executar (para além da forma 

explicada) sobre colcheias, Primeiro exemplo, e semicolcheias, Segundo Exemplo; e em 

                                                                                                                                               
optámos, mais uma vez, pela uniformização em clave de Fá na quarta linha. 

 

Exemplo 2 

Sobre o segundo exemplo 
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«Proporcioncilla», com mínimas ou semínimas, Terceiro exemplo, e colcheias, Quarto 

exemplo.
84

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
84

 Constatando que as colcheias mencionadas por Torres no Quarto exemplo, surgem escritas no âmbito 

de uma métrica de «compás mayor», assim,         , optámos pela sua conversão para semínimas, embora o 

 

 

 

Exemplo 2 

Exemplo 1 

Exemplo 3 
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Exemplo 4 

 

         
85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

   

 

 

 

 

 

 

Advirta-se que a quarta nota não acrescenta nem retira nenhuma particularidade 

na execução da referida espécie falsa, a não ser na melodia do Terceiro exemplo, como 

foi explicado na regra anterior; e, assim, mesmo que esta, depois das três notas que a 

                                                                                                                                               
ensinamento se mantenha. 
85

 Apresentamos este exemplo propositadamente em caixa de texto laranja, pois assumimos tratar-se de 

uma proposta de solução pessoal que, embora respeite os cânones métricos utilizados por Torres e as 

exigências das regras de acompanhamento, não constitui a versão presente no original, cuja leitura, apesar 

das inúmeras tentativas de solução e abundantes discussões com diferentes especialistas na matéria, não 

nos foi possível apurar. Dada a complexidade da questão, apresentamos excecionalmente o excerto em 

causa presente no original. 
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precedem, salte a qualquer outra nota, a dissonância usa-se sempre da mesma forma que 

fica demonstrada; com o que concluo a explicação da nota dissonante fora da ligadura, 

por me parecer suficiente para o verdadeiro entendimento e uso dela. 

 

Capítulo IV 

Da explicação da Suspensão ou Retardo 
86

 em geral 

O que chamamos retardo na música, não é outra coisa senão usar um intervalo 

dissonante num momento principal do compasso, tendo antes preparado e depois 

resolvido num intervalo imperfeito. Este executar-se-á quando se encontrar, em 

«Compasillo», alguma semibreve no tempo fraco, Primeiro exemplo, ou uma mínima 

sincopada, Segundo exemplo; ou, em «Proporcioncilla», uma semibreve preta 

sincopada, Terceiro exemplo, que se liga à nota descendente mais próxima, como se 

observará na demonstração seguinte: 

 

 

 

         

Estas notas suspensas da forma apresentada, não se encontram apenas nos 

acompanhamentos como também são utilizadas nas vozes intermédias. Executam-se 

mantendo na tecla ou nota onde se pretende formar a suspensão, figuras dos valores 

mencionados. E, assim, sempre que se tiver de executar com qualquer das partes, sê-lo-á 

precisamente em figura sincopada, nos termos que ficam demonstrados; porque, como 

se pode reparar em qualquer dos três exemplos, concorrem as três partes que devem 

constar da suspensão, que são: a preparação, momento em que se toca a primeira nota 

no tempo fraco compasso; a suspensão, que ocorre no tempo forte; e a resolução, que 

consiste na nota que lhe segue, advertindo que a preparação pode ser de qualquer 

espécie e que a parte que corresponde à suspensão, é aquela que se fará dissonante. Por 

isso diz Frei Pablo Nassarre que a suspensão não é outra coisa «que usar de la espécie 

                                                 
86

 «Ligadura». 

      Exemplo 1                  Exemplo 2                 Exemplo 3 
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falsa en puesto principal del compás, como dar ò alçar» e que a resolução ocorrerá 

numa consonância imperfeita, como Terceira ou Sexta, maior ou menor. 

 

Capítulo V 

Do uso do retardo de Quarta e da variedade de movimentos sobre os quais se pode 

executar  

Todos os retardos que se praticam na música e que, para complemento e 

perfeição do ato de acompanhar, se podem executar nos acompanhamentos, são cinco, 

como se referiu no capítulo I desta Parte: retardo de Quarta [perfeita], Quinta diminuta, 

Sétima, Segunda ou Nona e Quarta aumentada. Destes cinco, os quatro primeiros, que 

são os retardos de Quarta [perfeita], Quinta diminuta, Sétima e Segunda, pertencem à 

mão direita, por serem suspensões próprias das vozes que correspondem à referida mão. 

A última, que é a suspensão de Quarta aumentada (que assim denomino para a 

diferenciar da suspensão de Segunda ou Nona, apesar de não se ligar com ela, mas sim 

comportando-a),
87

 pertence à mão esquerda, por ser retardo que executa o baixo. 

Para praticar qualquer destas suspensões é necessário que concorram no baixo, 

pelo menos, três tempos de compasso iguais, repartidos em duas ou três figuras ou 

incluídos numa, por constarem as referidas ligaduras de preparação / suspensão / 

resolução e corresponder a cada uma destas circunstâncias um momento do compasso. 

Advertindo que, a nota ou parte do compasso que pertence, assim, à preparação, bem 

como à resolução, podem ser de qualquer valor, exceto quando a preparação ocorre num 

intervalo dissonante, pois, então, deverá o seu valor ser o mesmo da duração da 

ligadura. 

 

                                               Regra Única 

Sempre que o baixo saltar cinco graus acima ou quatro abaixo, que é o mesmo; 

sendo a última nota de um compasso ou meio compasso, em compasso longo, Primeiro 

exemplo; ou desde este, saltando quatro graus abaixo, Segundo exemplo; executa-se o 

retardo de Quarta, preparando em Oitava.  

                                                 
87

Intervalo de Quarta que ocorre nas vozes superiores, não surgindo suspenso ou em posição de retardo. 

Trata-se na realidade de um retardo 2-3 na linha do baixo. 
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Saltando quatro notas o baixo, valendo cada uma um compasso, preparará em 

Sétima, Terceiro exemplo.  

Saltando três [notas], valendo um compasso a última, terá a sua preparação em 

Sexta, Quarto exemplo. 

Subindo um tom, [prepara-se] em Quinta, Quinto exemplo. 

Subindo meio-tom, [prepara-se] em Quinta diminuta, Sexto exemplo. 

Encontrando-se em duas figuras da mesma nota ou que se compreendam numa 

[apenas], preparar-se-á em Quarta, Sétimo exemplo. 

Descendo um tom, em Terceira, Oitavo exemplo. 

Deslocando-se uma Terceira descendente, valendo cada nota um compasso, 

[prepara-se] em Segunda ou Nona, Nono exemplo. 

Advirto que todos estes movimentos que efetua o baixo para a execução da 

referida suspensão, deverão deduzir-se de figuras iguais e não sincopadas, nos termos 

observados na demonstração seguinte: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 
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Exemplo 2 

Exemplo 3 

Exemplo 4 
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88

 Em ambas as edições surge a cifra 3, o que constitui numa gralha, uma vez que pressuporia a 

simultaneidade entre o retardo e a nota retardada.  
89

 Em ambos exemplos realizados, o Sí surge de forma diferente: no de 1702, como Si natural, no de 

1736, como Si bemol. Optámos aqui por respeitar o original. 
90

 Respeitamos aqui a ausência de ligadura entre os dois Dó. 

 

Exemplo 5 

Exemplo 6 
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De forma a respeitar a cifra apresentada pelo autor, optámos, à semelhança de outras situações, pela 

introdução do sustenido no Fá. 

 

Exemplo 7 

Exemplo 8 

Exemplo 9 
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Advirta-se que o modo de colocar as restantes vozes que acompanham esta 

suspensão, assim como todas as demais, consiste em atribuir-lhes os intervalos 

consonantes que se encontrarem mais imediatos à parte superior ou nos seus compostos, 

como se pode observar nas demonstrações anteriores, onde se constata que, quando a 

voz se encontra na Quarta ou ligando a partir dela, as outras duas vozes colocam-se na 

Quinta, que é o intervalo que cobre o mencionado retardo, e a outra voz em Oitava, 

pois, são os intervalos que tem mais imediatos à parte superior; alertando que esta regra 

admite a seguinte exceção: a suspensão pode ser acompanhada com a Sexta em vez da 

Quinta, nos termos acima demonstrados no Quarto exemplo. 

Observe-se também, como regra geral, que devendo ligar com a preparação num 

intervalo dissonante, dever-se-á cuidar que esta não ocorra de golpe ou por movimento 

de ambas as vozes, mas antes mantendo a voz com que se deve executar 

antecipadamente quieta, como se pode ver e observar no Terceiro, Sexto, Sétimo e 

Nono exemplos anteriores, nos quais a dissonância que serve de preparação ocorre 

estando quieto o baixo no momento da sua execução, constituindo este o modo correto, 

por ser axioma universal na música não poder dar-se nenhuma dissonância sem 

preparação.   

 

Capítulo VI 

Do uso do retardo de Sétima e da variedade de movimentos sobre os quais se pode 

executar 

Todas as suspensões (é regra geral) admitem a mesma variedade de intervalos na 

sua preparação que a suspensão antecedente, observando a regra geral ensinada no 

capítulo anterior sobre a preparação com intervalos dissonantes; querendo aqui dizer 
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que a suspensão de Sétima pode ser executada sobre diferentes baixos, que se 

encontrarão explicados e demonstrados na seguinte regra: 

 

                                                 Regra Única 

Executando o baixo uma melodia Sol-Lá-Ré ou Fá-Sol-Dó, etc, recaindo a 

primeira nota no tempo fraco ou na segunda parte do tempo forte, ou fraco em 

compasso longo, ou semínima; liga-se a Sétima preparando com a primeira nota com 

Oitava, Primeiro exemplo. 

Cantando o baixo Sol-Sol-Dó, ou outros equivalentes, e valendo o primeiro Sol 

duas partes do compasso, a referida suspensão prepara-se com Sétima, Segundo 

exemplo. 

Fazendo Lá-Sol-Dó, prepara-se com Sexta, Terceiro exemplo. 

Executando Fá-Ré-Sol, prepara-se em Quinta, Quarto exemplo. 

Se fizer Mi-Dó-Fá, valendo o Mi duas partes do compasso, prepara-se com 

Quinta Diminuta, Quinto exemplo. 

Encontrando-se a melodia Fá-Dó-Fá, valendo o primeiro Fá duas partes do 

compasso, prepara-se com Quarta, Sexto exemplo. 

Movimentando-se por Sol-Dó-Fá, prepara-se com Terceira menor, Sétimo 

exemplo. 

Executando Fá-Lá-Sol, ou seus semelhantes, valendo a primeira e segunda notas 

duas partes do compasso, prepara-se com Nona, Oitavo exemplo, apesar de ser pouco 

utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 
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 Neste caso, o exemplo realizado apresenta barras de compasso que não constam do exemplo cifrado. 

 

 

 

Exemplo 3 

Exemplo 2 
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Exemplo 4 

Exemplo 5 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

            

         
93
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Os números que se encontram entre parêntesis corrigem o original onde se encontra erradamente um 3 e 

um 5, respetivamente. 

 

 

Exemplo 6 



 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                                                                                                               
94

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                          
95
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 No original está erradamente escrito um Lá que corrigimos para um Sol devidamente identificado entre 

parêntesis. 
95

 Do original consta erradamente uma barra de compasso dupla. 

 

 

Exemplo 7 

Exemplo 8 
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Observe que enquanto uma voz executa a suspensão, as outras duas tocam 

Oitava e Terceira, por serem os intervalos [consonantes] mais imediatos. Adverte-se que 

as situações em que depois da dissonância for tocada uma Sexta   seguida 

imediatamente de Oitava, como acontece no Oitavo e último exemplo, denominam-se 

Cadência de Sétima, por conter em si as quatro partes que dela devem constar, que são a 

preparação, suspensão, resolução e conclusão da cadência, podendo as demais vozes 

acompanhar com a Terceira, como se observa no penúltimo compasso do exemplo 

mencionado.  

 

Capítulo VII 

Do uso do retardo de Quinta diminuta e da variedade de acompanhamentos que 

admite 

A execução do retardo de Quinta diminuta, ou falsa, pertence à mão direita, 

admitindo as mesmas variedades nos seus acompanhamentos que as suspensões 

anteriores, por poder preparar-se em qualquer um dos intervalos mencionados. As 

restantes vozes executam-se da seguinte forma: a que cobre o retardo levará Sexta, a 

outra Décima ou Terceira, que são os intervalos que tem mais próximos à parte 

superior; porque, embora a Oitava seja mais imediata, não se utiliza por se encontrar o 

baixo em nota sustenida, o que nunca se acompanha com Oitava. Isto entender-se-á 

atendendo à demonstração que se verá na regra seguinte:   

                                   

                                                   Primeira Regra 

  Executando o baixo uma descida de Quinta diminuta e logo subindo meio-tom, 

ou fazendo Sol-Dó -Ré, executa-se a suspensão de Quinta falsa, preparando com a 

primeira nota em Oitava, Primeiro exemplo. 

Fazendo o acompanhamento Ré-Fá  -Sol, ou semelhantes, valendo a primeira 

nota duas partes do compasso, prepara-se em Sétima, Segundo exemplo. 

Executando Ré-Mi-Fá, prepara-se em Sexta menor, Terceiro exemplo. 
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Movimentando-se em Fá-Fá-Sol, ou outros equivalentes, prepara em Quinta, 

Quarto exemplo.
Fazendo Fá-Mi-Fá, valendo o primeiro duas partes do compasso, prepara-se em 

Quarta, Quinto exemplo. 

Se executar Lá-Fá   -Sol, prepara-se com Terceira, Sexto exemplo. 

Fazendo Fá-Dó  -Ré, valendo o Fá duas partes do compasso, prepara-se 

em Nona ou nas suas compostas, sendo raramente utilizado, Sétimo exemplo.  
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 Do original consta um Mib. 

 

Exemplo 1 
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Exemplo 4 

Exemplo 2 
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 Do original consta um Mi. A nota surge devidamente corrigida na errata da edição. 

 

 

Exemplo 3 
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 No original o Sol surge escrito como semínima e não mínima. 

 

 

 

Exemplo 5 

Exemplo 6 
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Segunda regra do retardo de Quinta [perfeita] 

 A suspensão não se executa apenas com Quinta diminuta, ou falsa, mas também 

com Quinta perfeita, colocando as demais vozes como se ligasse com Quinta diminuta, 

distinguindo-se unicamente pela circunstância da nota sobre a qual se concretiza não ser 

sustenida; porque os movimentos podem ser os mesmos. Este retardo que realizam entre 

si as vozes do meio, ou suspensão de Quinta (como comummente se denomina), pratica- 

-se usualmente sobre notas às quais correspondam Terceira menor, o que se verá na 

demonstração seguinte:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 menor 

Exemplo 7 

Exemplo 1 

Exemplo 2 
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99

 Embora não conste do original qualquer armação de clave, optámos por introduzi-la por uma questão 

de correção e coerência com o ensinamento em causa e o exemplo realizado. 

 

 

 

Exemplo 3 

Exemplo 5 

Exemplo 4 
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Exemplo 6 

 

 

 

   

              
101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII 

Do uso do retardo de Segunda ou Nona, e dos acompanhamentos que pode ter  

A suspensão de Segunda ou Nona é executada por uma das vozes intermédias, 

sendo raramente praticada sozinha; o mais usual e comum é seguir-lhe uma outra 

suspensão, das que foram explicadas. Esta não se prepara em mais do que dois 

intervalos, que são a Terceira e a Quinta, permitindo ter a sua resolução em qualquer 

dos intervalos consonantes, por servir a sua resolução de preparação para outro retardo, 

como se pode observar na seguinte regra:  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
100

 O Si bemol omisso da armação de clave é devidamente referenciado na errata da edição. 
101

Em ambas as edições está escrita uma barra de compasso dupla que substituímos por uma simples. 
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                                                 Primeira Regra 

Encontrando-se a melodia Mi-Fá-Sol-Dó, ou outra semelhante, valendo o Fá um 

compasso, liga-se a Nona preparando em Terceira e resolvendo em Oitava, o que servirá 

de preparação para qualquer outro retardo, Primeiro exemplo. 

Executando o baixo Mi-Fá-Fá-Sol, prepara-se em Terceira e resolve em Quinta, 

servindo esta de preparação para outra suspensão, Segundo exemplo. 

Fazendo Dó-Fá-Ré-Fá, prepara-se com Quinta e resolve em Sexta, constituindo 

esta preparação de outra qualquer ligadura, Terceiro exemplo. 

Movimentando-se com Mi-Fá-Ré-Dó, prepara-se com Terceira e resolve no 

mesmo intervalo, servindo este de preparação para outra suspensão, Quarto exemplo. 
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 Torres omite aqui por lapso o Si. Por essa razão, optámos por transformar a última semibreve do 

original (Dó) pelas duas mínimas que constam da versão agora apresentadas. 

 

Exemplo 1 
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Exemplo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2 

Exemplo 3 
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Observe-se que sempre que uma voz executa a suspensão mencionada, as outras 

colocam-se em Terceira e Quinta, sendo esta a regra a seguir quando ocorra a 

dissonância em causa; também por serem os intervalos que se encontram mais 

imediatos à parte superior da voz que padece.  

 

Capítulo IX 

Do uso do retardo de Quarta aumentada ou retardo do baixo 

O retardo de Quarta aumentada é um retardo que executa o baixo, sendo 

praticado quando nele se encontra uma nota ligada nos termos demonstrados no 

Capítulo IV desta Parte. Denomina-se retardo de Quarta aumentada porque, 

comummente, é realizado com este intervalo, como se explicará na regra seguinte:  

 

                                               Primeira Regra 

Sempre que se encontrarem nos acompanhamentos notas de suspensão, à 

primeira parte acompanha-se com consonância Simples, e à segunda (que é a parte que 

deve ligar) com Segunda, Quarta e Sexta, observando que a Quarta seja aumentada, 

correspondendo (precisamente) à nota seguinte Sexta, da forma praticada no Primeiro 

exemplo.  

Esta regra, que se deve assumir como geral, admite uma exceção: se o baixo 

depois do referido movimento conclui com cadência, ou dizendo nos termos próprios, 

executa Cadência de Tiple,
103

 corresponde-lhe uma postura diferente porque, à parte que 

deve ligar pertence Segunda e Quinta, por norma duplicando um destes dois intervalos, 

para que sejam quatro as vozes, como se verá no Segundo exemplo.  





 

                                                 
103

 Cadência do soprano. 

Exemplo 1 



 

 181 

VI.1 «Reglas Generales» - Terceira Parte 
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 No original está escrito Fá-Sol-Sol.  
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Exemplo 2 
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105

Em ambas as edições surgem dois 3. Assumimos que o 3 inferior seria um 5. 
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Note-se que a cadência referida também pode ser acompanhada executando 

sobre ela uma suspensão de Quarta aumentada; mas, para isso é necessário que seja 

indicado com alguma cifra. 

                                               

                                                Segunda Regra 

 Também se deve advertir que, por regra geral, dos três intervalos que concorrem 

para executar a mencionada suspensão, que são a Segunda, Quarta e Sexta, como foi 

referido, somente a Quarta admite o acidente de sustenido; porque, devendo ter qualquer 

um dos outros intervalos, a circunstância da Quarta ter o acidente não o permite, a não 

ser modulando a tonalidade, o que é reprovado. Mas, para contornar este inconveniente, 

dispõe a Arte de uns retardos denominados pelos teóricos de Cadências «Remissas», 

que constam dos mesmos intervalos, porém, com esta diferença: apenas a Segunda 

admite acidente e este deverá ser bemol, senão o fosse pela sua natureza, já que a 

Cadência «Remissa» pede que o mencionado intervalo seja menor, ou de meio-tom 

cantável, mantendo-se os outros intervalos como naturalmente lhes corresponde, de 

acordo com a nota sobre a qual se executam, na forma que se demonstra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 
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Exemplo 3 
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 No original a linha correspondente ao Tenor surge escrita na métrica do exemplo cifrado, ao contrário 

das restantes vozes que estão escritas com a métrica por nós assumida. 

 

 

Exemplo 2 

Exemplo 4 



 

 185 

VI.1 «Reglas Generales» - Terceira Parte 

                
108

 

 

 

         
109

 

 

Para identificar quando se pode executar a referida suspensão, não é necessário 

mais do que observar se o baixo cadencia em Lá-Sol-Lá, ou Mi-Ré-Mi, com bemol ou 

sem, carecendo a segunda nota de sustenido, pois, nesse caso, pode usar-se a 

dissonância mencionada. Advirto que esta é uma situação ambígua no que diz respeito à 

colocação das vozes, porque também se pode acompanhar sem retardo, nos termos que 

se demonstram no Terceiro exemplo anterior. 

Das diferentes possibilidades que existem de acompanhar tais movimentos, a 

mais usada (quando carece de cifras acima) consiste em colocar as vozes como se 

advertiu nos primeiros exemplos deste capítulo e, sobretudo, estando atento ao que se 

ouve, como diz Dom Juan del Vado, no Capítulo XI. Considero, assim, explicado e 

demonstrado o modo de usar estes cinco retardos, nos termos gerais e comuns, deixando 

algumas advertências para o capítulo seguinte. 

 

Capítulo X 

Do uso dos retardos resolvendo em intervalos perfeitos e dos seus 

acompanhamentos  

O [procedimento] comum e geral [na execução] dos retardos (como foi 

mencionado), consiste em resolver numa consonância imperfeita; mas, devo advertir 

que, em alguns casos, também se pode resolver em qualquer uma das consonâncias 

perfeitas, porém com a seguinte observação: todas as vezes que se resolver nos referidos 

intervalos, deve servir a resolução como preparação para outra suspensão, até que, por 

                                                                                                                                               
107

 Curiosamente, na edição de Torres o Baixo está escrito com a mesma métrica do exemplo cifrado 

enquanto as restantes vozes surgem numa métrica diferente. Com o objetivo de tornar coerente ambas 

realidades, optámos por apresentar a barra de compasso constante do original a tracejado. 
108

 Do original consta erradamente um Dó. 
109

 Apesar do exemplo surgir escrito parte em clave de Dó na quarta linha e parte em Fá na quarta linha, 

optámos, para uma melhor leitura, pela conversão integral para esta última. O bemol que se encontra entre 

parêntesis está erradamente escrito no original sobre Ré.  
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(Exemplo 1) 

último, resolva [em consonância] imperfeita, que é como se deve sair desta dissonância, 

cujo modo de proceder denomina o Mestre Lorente «Ligaduras Burladas» porque, 

quando parece que vai concluir uma, começa outra. Esta usa-se, comummente, no 

retardo de Sétima, como se verá na regra seguinte.  

 

Primeira Regra 

         
110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110

 Embora não conste da edição de Torres, optámos pela inclusão da palavra «exemplo» de forma a 

melhor se distinguir a demonstração da resolução em Oitava da resolução em Quinta. 
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(Exemplo2) 



 188 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimento pode ser alargado tanto quanto se quiser, observando que a 

voz que apresenta a última suspensão resolva em consonância imperfeita, como se vê na 

demonstração. 

 

Segunda Regra  

 Também os intervalos dissonantes de Quarta e Nona podem ser usados em 

alguns baixos, resolvendo em qualquer dos intervalos perfeitos, porque, procedendo o 

baixo como se vê no Primeiro exemplo, liga-se com Quarta resolvendo em Quinta; no 

Segundo exemplo, liga-se com Quarta resolvendo em Oitava; no Terceiro, a Nona 

resolve em Quinta, nos termos que se podem observar na seguinte demonstração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 
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 O Sol não consta da edição. 

 

 

 

Exemplo 2 
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Adverte-se que no Segundo exemplo, a voz que tem a suspensão salta à Oitava, 

que é uma consonância perfeita e esta não serve de preparação para outra suspensão, 

como manda a regra. Neste caso, apenas se usa por supor que nas quatro semínimas de 

cada compasso, o baixo se mantem quieto na primeira figura, ou por passar como nota 

de passagem dissonante acentuada e, assim, a [consonância] perfeita em que resolve 

toma-se por Terceira, que é um dos intervalos com os quais se pode resolver a 

dissonância mencionada.   

No Terceiro exemplo não se demonstra mais do que o retardo de Nona 

resolvendo em Quinta, por se encontrar já explicado no Capítulo VIII os casos em que 

resolve em Oitava. 

 

Capítulo XI 

Resumo de todos os retardos que ficam explicados e demonstrados  

Explicados todos os retardos que se podem executar sobre os baixos dos 

acompanhamentos, e demonstrados todos os movimentos que se podem usar, passarei, 

com toda a brevidade, a expor alguns baixos com acompanhamentos concisos nas duas 

 

Exemplo 3 
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claves do baixo, de forma a permitir ao principiante a prática e compreensão de todos, 

surgindo, para uma maior clareza, indicados com cifras por cima das notas. 

 

Prática na clave de Fá na quarta linha, ou clave natural, para uso dos retardos 
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 O Lá surge no original como mínima. 

O mesmo com notas 
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Com clave de Dó na quarta linha ou transpositora fazendo uso das suspensões 

numa métrica de «Proporcion menor», advertindo que, em relação às posturas, nada de 

novo acrescenta tratar-se deste ou de qualquer outro compasso, porque o que está em 

causa são apenas os movimentos, neste caso, com uma métrica diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113

 O Lá do presente compasso e o Si do compasso seguinte surgem escritos no original como mínimas. 
114

 No original de Torres o Sol parece estar escrito com semínima. 
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 A nota Lá não consta do original. 
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Capítulo XII 

Explicação dos números e sinais que se encontram nos acompanhamentos sobre as 

notas 

Os números que se colocam nos acompanhamentos sobre as notas são, por 

norma, empregues pelo compositor para que, nos casos duvidosos e ambíguos, o 

acompanhador sabia qual a consonância mais adequada a utilizar de acordo com as 

demais partes e, desta forma, não destoar o instrumento das vozes. Por exemplo, se as 

partes estão a executar uma suspensão de Quarta e o acompanhador executar sobre a 

mesma nota uma consonância simples, ou, se enquanto as vozes tocam uma Terceira 

menor, o acompanhador tocar uma [Terceira] maior, o efeito será muito desagradável. 

Assim, é necessário tomar em conta os números e advertências indicadas, para não errar 

na propriedade da consonância em relação às demais partes e, assim, saber usar a 

postura mais conveniente para não destoar o acompanhamento das vozes.  

Os números e sinais referidos executam-se da seguinte forma: tendo alguma nota 

por cima dela um três com um sustenido, ou um sustenido apenas, que é o mesmo, 

atribui-se uma consonância simples, fazendo a sua Terceira maior, Primeiro exemplo. 

Encontrando-se um três com um b[emol], ou um   , que é o mesmo, acompanha- 

-se com Terceira menor, Segundo exemplo. 

Observando-se um quatro e depois um três, acompanha-se ligando em Quarta na 

primeira parte do compasso e resolvendo na segunda [parte] com Terceira, pois, é por 

isso que os números surgem um depois do outro, Terceiro exemplo. 

Tendo Quinta, significa que se deve tocar Quinta, Quarto exemplo. 

 





            
116

 

                                                 
116

 O termo utilizado por Torres é «lleno», o que assumimos como «acorde cheio». Porém, também 

estaria correto o termo «llano», significando, neste caso, «consonância simples».  

Exemplo 

1 

Exemplo 

2 

Exemplo 

3 
Exemplo 

4 
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6 

4 

 

 O mesmo ocorrerá se se encontrar uma nota com qualquer um dos outros 

números por cima; neste caso, executa-se o intervalo que for referido, observando que, 

se o número remeter para um intervalo dissonante, como Segunda, Nona, Quarta ou 

Sétima, este não se deve alcançar por golpe, isto é, movendo-se a voz que há de ligar 

para obter a referida dissonância. No entanto, deve manter-se quieta no momento da 

execução [da nota falsa] para que, assim, tenha a sua preparação na mesma corda ou 

nota que com que liga, e não se dê de golpe, sendo esta a regra, como se explicou no 

Capítulo V. 

Se se encontrarem dois ou mais números, uns sobre os outros, como    ou                                                                        

-    etc,  os intervalos respetivos serão tocados ao mesmo tempo. 

Advirta-se que se as cifras se encontrarem na parte inferior das notas, serão tão 

válidas como se se encontrassem em cima; solução que se encontra poucas vezes, 

especialmente em algumas obras estrangeiras, em particular nas impressas, onde, por 

falta de espaço em cima, são inseridas na parte inferior. 

 

Capítulo XIII 

Do modo de acompanhar as figuras diminuídas ou glosas, e da sua compreensão 

Por se encontrarem muitas vezes nos acompanhamentos melodias de notas 

breves ou diminuídas, como colcheias, e não se poder atender a cada uma pela rapidez 

dos seus movimentos, pareceu-me [útil] apresentar este capítulo para que o estudioso 

saiba o que deve [fazer em relação] a estes movimentos e compreenda o modo de os 

acompanhar. 

Sempre que se depararem colcheias ou semicolcheias nos baixos, realiza-se o 

acompanhamento de forma regular, tocando-se a consonância apenas sobre as notas que 

coincidem com o início do tempo forte e do tempo fraco, deixando as demais sem 

acorde, por passarem por glosa e por se considerar que, nestes movimentos rápidos, 

[aquelas devem ser assumidas como] notas de maior valor que abarcam e compreendem 

estas; para o qual demonstrarei alguns exemplos práticos, onde será possível observar 

diferentes glosas, bem como a compreensão que delas se deve ter para as acompanhar, 

servindo estas de modelo para todas as que se encontrarem.  

6 

3 
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 O termo utilizado por Torres é «Su construcción». A nossa opção pareceu-nos mais clara para a 

denominação da base harmónica sobre a qual é construída a glosa ou diminuições, sendo aplicada para os 

restantes exemplos. 

Exemplo de glosas: sua construção ou compreensão 
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Advirta-se que, se o intervalo formado pelas referidas notas exceder a Terceira, 

sendo de Quarta ou de Quinta, este deverá ser acompanhado com uma consonância 

diferente, para evitar as dissonâncias que resultariam do contrário e acompanhar com 

maior perfeição; embora, se os mencionados movimentos forem muito rápidos, também 

seja tolerável que o acompanhamento seja feito como foi acima demonstrado.   

Para acompanhar as referidas glosas, também se deve evitar tocar duas Oitavas 

ou duas Quintas paralelas; neste sentido, basta observar a regra dada na Parte anterior 

[do presente tratado], segundo a qual as mãos devem proceder por movimento contrário; 

se as notas que preenchem a mão esquerda, que são as do baixo, descem, as da mão 

direita deverão subir, e vice-versa, garantindo-se assim que nenhuma das vozes execute 

dois intervalos perfeitos de uma mesma [natureza], um a seguir ao outro, respeitando-se, 

desta forma, a norma que proíbe o seu uso.  

Assim, considero concluídas todas as posturas, regras e preceitos, quer 

particulares quer gerais que, bem entendidos e exercitados, me parecem suficientes e 

abundantes para a mais clara e sucinta compreensão da [prática de] acompanhar. Agora, 

passaremos a explicar e demonstrar alguns aspetos sobre os quais deve estar advertido o 

acompanhador, sendo necessários para se aperfeiçoar em todo o género de 

acompanhamentos, e para não ignorar coisa alguma das que deve estar informado, 

segundo a prática e obrigação dos acompanhadores, tanto de tecla como de corda. 
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Capítulo XIV 

Das cadências no baixo 

As cadências são muito usadas e praticadas nos acompanhamentos, pois, não se 

encontrará nenhum que careça delas porque, pelo menos nos finais, sempre as 

executam; e, assim, por serem tão comuns, pareceu-me [bem] dá-las a conhecer 

brevemente, para que o acompanhador saiba o que toca e não careça da sua informação. 

As mais praticadas e conhecidas são três, atribuindo-se a primeira ao tiple,
118

a segunda 

ao tenor e a última ao baixo; cada uma destas é demonstrada nos capítulos seguintes, 

formando com as mesmas um círculo, na forma que revela o Padre Lorenzo Penna, para 

que o principiante obtenha o seu verdadeiro conhecimento e, ao mesmo tempo, domine 

todas as pontuações, termos e posturas, quer naturais quer acidentais, que se possam 

encontrar e surgir em todo o género de acompanhamentos.  

 

Capítulo XV 

Do círculo ou movimento rotativo formado com a cadência do baixo  

A cadência do baixo ocorre quando o baixo executa um intervalo de Quinta 

descendente ou de Quarta ascendente, acompanhando-se com figuras breves que não 

admitem suspensão, como se disse na primeira regra do Capítulo VI da Segunda Parte; 

no caso de valores mais longos, executa-se uma Cadência de Quarta.
119

   

 

                                             Primeira Regra 

Praticando a referida cadência com semibreves em compasso lento, ou com 

breves em compasso ligeiro, executa-se sobre ela a Cadência de Quarta, nos termos 

explicados no Capítulo V e agora demonstrados com números nos exemplos seguintes, 

nos quais, um será com Sexta maior e o outro com Sexta menor.  

 

 

 

                                                 
118

 Soprano. 
119

 Suspensão ou retardo de Quarta. 
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Agora, demonstrar-se-á a sequência de acordes ou movimento rotativo que 

percorre todos os [géneros] nos quais o acompanhador deve adquirir destreza, 

correspondendo ao natural e ao acidental, por   e   , até chegar à mesma nota ou corda 

em que começou; por isso, se denomina círculo ou movimento rotativo, sendo a sua 

exemplificação a seguinte: 

  

                  
120

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120

 Neste como em todos os restantes exemplos relativos a esta matéria, assumimos por completo as 

indicações de Torres, não fazendo qualquer atualização no que concerne às armações de clave, por nos 

parecer claro o ensinamento professo no original. 

Exemplo 
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Note-se que as cadências do baixo que fazem parte do referido círculo são doze, 

ficando repartidas, proporcionalmente, entre todos os géneros; ao natural pertencem 

cinco, ao acidental por bemol quatro, ao acidental por sustenido três, os quais são 

assinalados no círculo, com a advertência de que a Sexta seja maior ou menor. O 

principiante pode exercitar-se, para uma melhor compreensão dos géneros 

mencionados, executando o círculo duas vezes, uma com Sexta maior e outra com Sexta 

menor, na forma que se demonstra na primeira regra deste capítulo.   

Destes doze movimentos, pelo menos quatro dos acidentais são comuns tanto 

aos sustenidos como aos bemóis, já que se podem marcar com qualquer um destes 

acidentes, permanecendo sempre nas mesmas teclas, sendo os seguintes: 
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O mencionado círculo pode também ser praticado pelo principiante inventando 

diferentes solfas,
122

 sendo os movimentos do baixo os mesmos, o que se fará concluindo 

com as mesmas cadências, como Lá-Fá-Sol-Lá-Ré ou Fá-Mi-Lá-Ré, ou outras 

combinações semelhantes que comecem e acabem como estas.  

 

                                                 
121

 Torres refere-se às cadências enarmónicas. 
122

 O termo é, neste contexto, pouco claro e pode referir-se a linhas ou ornamentações melódicas ou à 

inserção de outros acordes dentro da estrutura harmónica indicada. 

Quatro cadências, ou movimentos, comuns aos sustenidos e bemóis 
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Capítulo XVI 

Do círculo ou movimento rotativo com cadência de tenor no baixo 

O baixo executa a cadência de tenor quando se encontram notas que descem por 

grau conjunto, constando a sua descida de um Tom.  

 

Primeira Regra 

O modo de realizar a cadência mencionada consiste em executar sobre ela uma 

Cadência de Sétima, na forma demonstrada no Oitavo exemplo do Capítulo VI, e que 

agora se exemplifica no seguinte exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstração do círculo com esta cadência 

Exemplo 
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Repare-se que, procedendo com esta melodia, das doze vezes que compreende o 

mencionado círculo, quatro correspondem ao género natural, cinco ao acidental por 

sustenidos, e três ao acidental por bemóis; e a cada género se dá um diferente 

acompanhamento à voz que padece; porque, no [género] natural, observa-se que 

enquanto uma voz liga, as outras surgem com a Oitava e a Terceira, advertindo que a 

voz que se encontra na Oitava, depois da suspensão, tem a sua resolução na Quinta da 

nota seguinte. No [género] acidental por sustenidos, junta-se à dissonância duas vozes 

que supõem na Terceira, como se demonstrou no Oitavo exemplo do Capítulo VI. No 

[género] acidental por bemóis, com Terceira e Quinta, a referida dissonância passa por 

Quarta e Terceira no momento da resolução, como se pode observar no penúltimo 

acorde do Quarto exemplo do Capítulo VIII desta Parte, que se demonstra desta forma 

para que o principiante se encontre prevenido e saiba que pode usar qualquer uma destas 

realizações quando tenha de executar a cadência mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro cadências comuns aos sustenidos e bemóis 
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Capítulo XVII 

Do círculo, ou movimento rotativo, com cadência de soprano no baixo 

A cadência do tiple ocorre nos termos demonstrados na primeira regra, Segundo 

exemplo do Capítulo IX, acompanhando-se geralmente com Segunda e Quinta, como se 

explicou no referido capítulo e agora aqui se demonstra. 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                           
123

 

 Agora, descrever-se-á o círculo ou movimento rotativo com a cadência mencionada e a 

mesma postura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Exemplo 

Círculo com a cadência de soprano 
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Com este movimento as cadências naturais são cinco, as acidentais por bemóis 

quatro e a acidentais por sustenidos três, fechando, desta forma, o círculo mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
123

 Da edição consta erradamente um 5 na cifra sobre Dó sustenido, tendo sido devidamente corrigida na 

edição de 1736. 
124

 Em ambas edições o Si surge alterado com um sustenido, o que torna a harmonia muito adstringente. 

Por essa razão, optámos por considerar o Si natural, perfazendo assim a Quinta perfeita com o Mi. 

Quatro cadências comuns aos sustenidos e bemóis 
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Regra Única 

 O estudioso também se pode exercitar executando o círculo mencionado com 

quatro sequências admitidas pelo mesmo: são as que se podem encontrar no Capítulo IX 

acima citado, exceto a terceira que, embora não tenha muito fundamento, é sonora e 

usada por muitos práticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XVIII 

Do modo de acompanhar transpondo um, dois, três ou quatro graus acima ou 

abaixo na clave natural de Fá [na quarta linha] 

Exercitado e compreendido o modo de acompanhar pelos modos mais fáceis, 

comuns e ordinários que pertencem às claves do baixo, o estudioso deverá tornar-se 

capaz de executar todas as transposições que possam ocorrer, porque muitas vezes 

ocorre que alguns cantores, por lhes afigurar aguda ou grave a composição, ou por não 

optarem pela sua própria clave, pedem ao instrumentista que os acompanhe um, dois, 

três ou quatro graus acima ou abaixo, sendo, por isso, conveniente o acompanhador 

encontrar-se preparado para todo o tipo de transposições. 

O modo de executá-las com facilidade consiste em fingir ou imaginar na mente 

outras claves que, acompanhando pelas suas notas naturais, correspondam um, dois, ou 
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três graus mais acima ou abaixo do Tom em que se encontra escrita a composição que 

se pretende transpor e que se poderão observar nas demonstrações seguintes:  

                                                      Regra 

Sendo a clave que se pretende transpor a de Fá na quarta linha, que chamamos 

natural por corresponder as suas notas no órgão, ou harpa, aos mesmos que assinala, 

dever-se-á imaginar nos baixos a transpor qualquer das claves que se observam nos 

exemplos seguintes, de forma a, assim, com facilidade e sem muito cuidado, as notas 

permanecerem nos mesmos lugares e, apenas fingindo outra clave, se consiga a 

transposição que se pretende; método que me pareceu mais útil e pouco confuso, de 

acordo com os seguintes exemplos: 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma 3 acima 
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Observe-se que com todas estas transposições, quer as que são por bemol como 

as que são por bequadro, todas as claves são acompanhadas como naturais, advertindo 

que, as que são de soprano, contralto e tenor, deverão ser tocadas uma Oitava abaixo, de 

forma a não alterar as notas e tocá-las sempre com notas naturais, cuidando apenas dos 

sítios em que se devem colocar os sustenidos e bemóis, para apropriar e manter o 

mesmo âmbito que tem a voz que se quer transpor.  
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Capítulo XIX 

Do modo de acompanhar na clave de Dó [na quarta linha], ou clave transpositora, 

um, dois, três ou quatro graus acima ou abaixo 

A clave de Dó denomina-se transpositora porque, tratando-se do baixo, tocam-   

-se, comummente, as suas notas uma Quarta abaixo, correspondendo a nota que se 

encontrar no lugar de Dó a Sol, e assim sucessivamente.  

                                             Regra Única 

Uma vez exercitado o acompanhamento com a referida clave, na transposição de 

um, dois, três ou quatro graus acima ou abaixo, imaginar-se-á mentalmente as claves 

naturais de sustenidos e bemóis que se seguem:  
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Todas as notas indicadas nas claves que servem para estas transposições são 

tocadas na sua posição própria, advertindo-se, como se disse no capítulo anterior, que as 

claves que não são do baixo e que se empregam para este propósito, se tocam à Oitava 

ou Décima Quinta abaixo.  
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Capítulo XX 

Do modo de transpor a clave de Fá na terceira linha   

Embora a clave de Fá na terceira linha não seja muito usada, passaremos a 

explicá-la para que o principiante se aposse do seu conhecimento e não careça da sua 

indicação. Esta, sempre que se encontrar nos acompanhamentos, será tocada uma 

Quarta abaixo, executando no instrumento a nota que estiver em Fá, Dó, etc.  

 

                                               Regra Única 

Uma vez exercitado o acompanhamento por esta clave, com a particularidade 

mencionada, devem-se observar, para que se possa passar à execução das respetivas 

transposições, as seguintes claves naturais de sustenidos e de bemóis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou assim Ou assim 
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As transposições demonstradas são as que, geralmente, se podem encontrar em 

todo o género de acompanhamentos; assim, não é necessário mais do que imaginar, ou 

idealizar a clave, nos termos que ficam explicados e exemplificados. 

Passaremos a expor nos capítulos seguintes alguns baixos que o acompanhador 

deve ter assimilado para seguir o coro, os quais se demonstram para que o desejoso se 

encontre advertido de tudo o que diz respeito ao seu cargo e obrigação; de forma a que 

esta obra não careça da sua indicação, por ser tão necessária para se aperfeiçoar no 

acompanhamento. São os seguintes: 
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Capítulo XXI 

Das cadências com que se acompanham os Versos Solisticos em polifonia  

Os Tons com que regularmente se acompanham os Salmos, quando são cantados 

em Versos Solísticos, são o Sétimo, Oitavo, «Segundillo» e Quinto, os quais têm 

cadências próprias, que são as seguintes, devendo o acompanhador ter de memória:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O seu Fabordão é acompanhado com as mesmas cadências. 
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Breve exemplo com a parte de cima 

Fabordão 
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Breve exemplo com a parte de cima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125
 

 

 

 

                                                 
125

 No original não se encontra escrita nenhuma nota, parecendo estar antes escrita uma pausa de mínima, 

embora quase impercetível. Optámos por prolongar a nota Lá de forma a respeitar não apenas a cifra 

como o próprio texto. No que à cifra final diz respeito, o acidente que afeta a Terceira é um bemol, 

constituindo uma gralha devidamente corrigida para sustenido. 
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Em [relação a] todos estes Versos, deve-se advertir que, nas cadências que 

pertencem à Mediatio, o cantor apresenta metade da letra, e em cada uma das demais 

cadências a outra metade; o que indico para que o principiante não conclua a Mediatio 

antes do cantor ter concluído toda a letra que lhe corresponde.  

Os Versos referidos acompanham-se atendendo [ao percurso feito pelo] solista, 

observando se faz ligadura ou se, para proceder à cadência, altera os acordes próprios da 

desta, de forma a que o acompanhamento seja o mais adequado e sonoro em relação aos 

seus movimentos. Isto far-se-á tendo o cuidado de não sair do Tom da cadência que se 

executa, para que, assim, o acompanhamento possa conduzir o cantor ao momento em 

que deve concluir. Se o cantor glosar, o acompanhador deve manter quieta a 

consonância, de forma a permanecer sempre no ouvido a [harmonia] sobre a qual glosa 

e não saia dela; e, se o cantor for soprano, sou da opinião que, especialmente no órgão, 

se procure acompanhar com as vozes graves na mão direita, primeiro, por soar melhor, 

segundo, para deixar desocupada a região onde o cantor se movimenta, para que, desta 

forma, não vá o acompanhamento [procedendo] em Uníssono com a voz; no caso do 

soprano, por ser a mais aguda e a que mais fere o ouvido, são mais notórios que em 

qualquer outro os Uníssonos. Também o Padre Lorenzo Penna adverte neste sentido e 

acrescenta ainda que a voz do contralto se deve acompanhar com o mesmo cuidado, 

como se lê no último capítulo, advertência 10.  

 

Capítulo XXII 

Onde se descrevem as cadências com que se acompanha o «Admirable» e o baixo 

do «Tantum Ergo» 

Para que não fique por advertir coisa alguma que seja da obrigação do 

acompanhador, afirmo que as cadências com que se acompanha o «Admirable» e o 

baixo com que se acompanha o «Tantum Ergo» são as seguintes: 

 

 

 

 

 

Cadências do Admirable 
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Admirable 
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126

 No original as cifras estão trocadas. 

Baixo do Tantum Ergo 
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Baixo do Tantum Ergo 

 

 

127
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim concluímos todas as demonstrações que me pareceram necessárias para a 

melhor compreensão da [prática] de acompanhar, terminando esta pequena obra do 

mesmo modo com que finaliza o Padre Lorenzo Penna o seu livro «Primi Albori 

Musicali»:
128

 com algumas advertências aos acompanhadores, que se observarão no 

seguinte e último capítulo.  

                                                 
127

 Do original não consta a clave, tendo nós assumido aqui a mesma métrica de Tempus Imperfectum do 

exemplo correspondente da edição de 1702. 
128

 «Li Primi Albori Musicali», páginas 197-198. 
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Capítulo XXIII 

De algumas advertências que devem ser observadas pelos que acompanham 

 

Primeira Advertência 

Antes de começar, o [acompanhador] deve procurar o conhecimento da clave e 

do tempo que a obra assinala, para que, deste modo, possa acompanhar atribuindo o 

valor próprio às notas.  

 

Segunda Advertência 

Deve-se observar o primeiro e o segundo compasso que determina o maestro ou 

aquele que lidera a obra para marcar o tempo, atendendo depois às vozes para 

acompanhar com mais segurança do que propriamente ao  compasso, por ser mais fácil 

e muito usual que este se encontre desfasado daquelas e ser menos danoso não o seguir 

do que faltar ao tactus por elas imposto; porque seguir o compasso e não as vozes (o que 

muitas vezes sucede, adiantando-se ou atrasando-se) é erro que todos reconhecem, mas 

o contrário, poucos.    

 

Terceira Advertência 

O acompanhador deverá fazer-se responsável das partes solistas que acompanha, 

para ter o cuidado de se adiantar se elas se adiantam, ou atrasar-se se se atrasam, por ser 

esta a obrigação precisa de quem acompanha.  

 

Quarta Advertência 

Ao finalizar, o acompanhador deverá esperar que o cantor chegue à cadência, 

para que não termine antes da voz; regra que os perfeitos acompanhadores praticam. 
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Quinta Advertência 

Quando se acompanha não se deve glosar, nem com a mão direita nem com a 

esquerda, a não ser com muita discrição; primeiro, podia o acompanhamento confundir 

as vozes, ainda mais se forem solistas, e depois, por haver tempo suficiente nos 

[momentos] intermédios para que o acompanhador mostre a sua habilidade com mais 

brilho e menos inconvenientes.  

 

Sexta Advertência 

Deve dar-se às notas o seu valor próprio, respeitando os pontos e pausas que se 

encontrarem, por ser obrigação executar o que está na partitura sem acrescentar nem 

retirar nada, para que, com isto, não se perturbe o caráter e conteúdo da obra e, 

simultaneamente, se cumpra com a intenção do compositor. 

 

Sétima Advertência 

Deve procurar-se não sobressair com o instrumento quando se acompanhar uma 

ou duas vozes, mas antes atender ao timbre delas, adaptando-se, colocando poucas 

vozes e graves e, também, eliminando-as; em outras ocasiões, acrescentando muitas 

consonâncias para que sobressaia o instrumento por serem muitas as vozes, ou pelo 

timbre das mesmas, ou, ainda, por assim o requerer o caráter do texto, podendo também 

o acompanhador primoroso aproveitar para ajudar a expressá-lo com o instrumento, 

para que com isso, com a união dos instrumentos e vozes, resulte mais sonora e perfeita 

a harmonia aos ouvidos.
129

  

 

Oitava Advertência 

Deve o acompanhador estar atento e vigilante aos movimentos e cifras que se 

constatarem para realizar as suas consonâncias próprias, de forma a não destoarem as 

vozes do acompanhamento. 

                                                 
129

 A edição de 1702 apresenta na última frase desta advertência um termo que confunde o seu 

significado, tendo sido devidamente corrigido na edição de 1736. Produzimos aqui as duas versões para 

que se perceba o problema: Ed. 1702: «(…) que tambien el primoroso acompañante puede perderla para 

ayudarla à expressar con el instrumento, para que con esso con la union (…)» / Ed. 1736: «(…)que 
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Nona Advertência 

Embora conheça os movimentos por onde passa a voz, o acompanhador não os 

deve tocar com a mão direita em conformidade com o que ouve por ser de pouca 

variedade e de diminuto primor porque, conhecida a melodia que executa o cantor, o 

mais científico e sonoro [será] ignorá-la, executar com a referida mão uma voz (que os 

práticos chamam) do meio, a título de acompanhamento, ou, se for capaz, a imite, o que 

é usado por poucos por ser necessário grande prática e conhecimento, quer no 

acompanhamento quer nos preceitos musicais. 

 

Décima Advertência 

O [ato de] acompanhar depende de grande prática, primeiro, por ter de tocar no 

compasso que [for] marcado, e, depois, por ser necessária muita prontidão, o que não se 

pode conseguir sem grande insistência e prática.  

 

 

Outras seis advertências foram apresentadas no Capítulo I da Segunda Parte, por 

serem próprias daquele momento. 

 

 

Tendo concluído com a brevidade e clareza que a minha curta experiência e 

cuidado puderam alcançar com estas breves e sucintas regras, para que o desejoso, sem 

o penoso estudo de muitos anos de exercício na composição, possa conseguir, com 

apenas a verdadeira compreensão desta pequena obra, a perfeição na primoríssima 

faculdade de acompanhar. Este foi o meu intento. Se em algum [aspeto] tiver faltado a 

minha aplicação e solicitude, remeto tudo o [que foi] referido à censura e emenda da 

mais inteligente pena, contentando-me, apenas, com a glória de ter tornado presente o 

meu desejo bom de facilitar esta nobilíssima faculdade, tanto aos que se aplicam para 

servir ao Culto Divino, como aos aficionados que se dedicam no seu lazer ao honesto e 

                                                                                                                                               
tambien el primoroso acompañante puede atenderla para ayudarla à expresar con el instrumento, para 
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virtuoso exercício do acompanhamento; confesso que os erros que se encontrarem são 

mais filhos da ignorância do que da vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
que con esso con la unión (…)». 
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VI.2 - «Reglas Generales» Edição de 1736 

 

 Dedicatória e Autorizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor D. Álvaro Eugenio de Mendonza Caamaño y Sotomayor, 

Patriarca das Índias, Arcebispo de Farsália, Capelão e Lismoneiro Maior de Sua 

Majestade, do Seu Conselho, Juiz Eclesiástico Ordinário da Sua Real Capela, Casa e 

Corte, e de todos os Sítios e Casas Reais e Rurais; Abade das Reais Abadias de Alcalá 

Real, de Nossa Senhora da Assunção a Real de Burgohondo, e de Santa Cristina em 

Santa Pia, Dignidade da Santa Apostólica Metropolitana Igreja do Senhor Santiago, 

Arcedíago de Trastâmara, Senhor da Villa de Zeé, e inteiro Beneficiado das Igrejas 

Paroquiais da Cidade de Antequera, etc. 
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Ilustríssimo Senhor 

Senhor, embora conheça que, para consagrar a tão ilustres altares, é pequena a 

dádiva das minhas fadigas; pois, nunca poderão merecer elevar-vos a tão superior 

patrocínio, quer pela brevidade do assunto, como pela humildade da mão, que 

(respeitosamente trémula), ao chegar a oferecê-la, se acobarda. É obrigação 

indispensável deste trabalho harmonioso, procurar em Vossa Excelência Ilustríssima o 

seu amparo porque, tendo-se dignado o Ilustríssimo Senhor Portocarrero acolher sob a 

sua benéfica sombra as Três Primeiras Partes destas Regras, não podia unir-se nesta 

impressão esta nova sem que a protegesse o herói, que dignamente ocupa o mesmo 

sublime ofício; pois, enobrecidas as três com a honra que lhes concedeu tão elevada 

grandeza, desdenhar-se-iam de incorporar a quem não lograsse tal feito. E, sendo a 

clemência de Vossa Senhoria Ilustríssima tão naturalmente propensa a despender 

benefícios, espero que irradie nesta Quarta Parte a plenitude de vossos favores, para que 

as primeiras não diminuam as suas semelhanças a esta segunda gerada nos meus 

estudos; (nesta matéria tão estranhamente peregrina como descendente da primorosa 

nação italiana) e, assim mesmo, reconheçam que, se um Portocarrero as ilustra, a esta 

dispensa suas glórias o Ilustríssimo Senhor Mendoza. Dizendo eu com obe. [sic] e Torr. 

[sic] na sua tradução.   

 

Inveniant nostri patronum ut ubique libelli, 

Libros Lectori dedico, meque tibi. 

 

Para que em toda parte encontrem 

Estas regras proteção, 

Ao leitor as dedico, 

E a Vossa Excelência me encomendo. 

 

Este é apenas o poderoso motivo que me estimula a chegar a tão ilustres 

sagradas presenças, não o tributá-la como demonstração do meu afeto, quando me 

reconheço tão devedor de V. S. Ilma [sic], que não existem vozes apropriadas com que 

explicar a minha voz.  
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(Ovíd. lib.1.de Trist.Elog.5.) 

Si vox infragili mihi pectore firmior aere, 

Pluraque cum linguis pluribus ora forent; 

Non tamen id circo complecterer omnia verbis: 

Materia vires exuperante meas. 

 

Permanecerei orando a Deus Nosso Senhor, para que guarde V. S. Ilma. [sic] 

todos os anos que possa, desejo e é mister. 

Madrid, Abril 23 de 1736. 

Ilustríssimo Senhor 

B.L.P. de V.S. Il.ma [sic] seu mais rendido súbdito 

Dom José de Torres y Martínez Bravo. 

 

Súmula do Privilégio 

 Tem privilégio do Rei Nosso Senhor D. José de Torres, mestre da Real Capela e 

reitor do Colégio de Sua Majestade, para imprimir este livro intitulado: Reglas 

Generales de acompañar en Órgano, Clavicórdio y Harpa, con solo saber cantar la 

parte, ò un baxo en Canto Figurado. E, para que nenhum outro o imprima sem sua 

licença, como mais amplamente consta do seu original, despachado no gabinete de Dom 

Miguel Fernandez Munilla, escrivão da Câmara de Sua Majestade, e mais antigo no 

Governo. Madrid, dois de Março de 1736. 

 

Taxas 

 Taxaram os senhores do Conselho Real de Castela, este livro intitulado: Reglas 

Generales de acompañar en Órgano, Clavicórdio y Harpa, con solo saber cantar la 

parte, ò un baxo en Canto Figurado. Composto por D. José de Torres, mestre da Real 

Capela e reitor do Colégio de Sua Majestade, a dezasseis maravedis cada folha, como 

consta do seu original, despachado no gabinete de Dom Miguel Fernandez Munilla, 

escrivão da Câmara de Sua Majestade, em Madrid, a 4 de Maio de 1736. 
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Fee de Erratas 

Folio 8. col.2. lin. ult.[sic] tonos, lee, tono; fol.9.col. [sic] 2. lin.[sic] 7 y 8. veces, lee, 

voces; fol.23.col.2.lin.6. veces, lee, voces; fol.30.col.1.lin.ult. [sic] segudillo, lee, 

segundillo; fol.34.col.2.lin.ult. explicado, lee, explicados; fol.38.lin.8.quae, lee, que; 

fol.79.col.1.lin.9. pagrafo, lee, parágrafo; fol.124.col.1. cstudio, lee, estudio; col.2.lin.3. 

toral, lee, total. 

Erratas na Música 

Fol.34.pauta 4, primeiro compasso assim 

Fol.35.pauta, primeiro compasso assim 

Fol.36.pauta1.col.2, ult.[sic] compasso assim 

Fol.40.pauta1.col.2, compasso 3 assim 

Fol43.pauta 3, compasso 3 assim 

Fol.57. ult.pauta, compasso 4 assim 

Fol.49, eliminam-se os primeiros três compassos das primeiras duas pautas. 

Fol.59.exemplo5, falta um b assim 

Fol.84, as 3 primeiras claves assim 

Fol.103.pauta1.o pri.[sic] compasso assim 

Fol.110.pauta3, compasso 2 assim 

Fol.111.paut[sic]4, compasso 2 assim 

F.[sic] 112.paut.3, comp.[sic] 3 assim 

 

 Este livro de Reglas Generales de Acompañar, o seu autor Dom José de Torres, 

com estas erratas corresponde ao seu original. Madrid, 24 de Abril de 1736. 

Lic. [sic] Dom Manuel Garcia Alesson 

Corretor geral por sua Mag. [sic]. 
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VI.2 «Reglas Generales» Edição de 1736 - Quarta Parte – Dedicatória e Autorizações 

Ao Leitor 

Não há dúvida que a voz só, por mais sonora que seja, faltando-lhe o 

instrumento musical que a acompanhe, encontra-se sem ornamento harmonioso, ou sem 

alma que a alimente melodiosamente. Por isso, nas Sagradas Escrituras, apresentaram-  

-se as mais perfeitas vozes  alentadas de instrumentos musicais; e, mesmo quando 

Elíseo pretendeu fazer uma Oração a Deus por chuva e para saciar três Monarcas 

sedentos, ordenou trazer um Músico dotado que cantasse e tocasse adducite mihi 

psaltem (lib. 4. Regum, cap. 3. vers. 15. vide version. chald.). Não disse que apenas 

cantasse ou apenas tocasse, senão que tocasse e cantasse a um mesmo tempo, para que a 

harmonia da sua oração ressoasse ao compasso de uma voz com alma e de uma alma 

ilustrada com melodiosa união à voz. David jamais cantava sem que se acompanhasse 

com o seu saltério ou cítara, confessando a Deus nas suas métricas melodias, e 

alentando a sua harmonia com habilidosas e corretas pulsações dos seus instrumentos. 

Ainda no Céu, onde se encontra o mais perfeito gosto, se canta sempre com 

instrumentos melodiosos (Salmo 42, vers.4 / Apocalipse 14. Vers.2); e a razão é, 

porque no Céu terão todos os sentidos dos Bem-aventurados o seu maior deleite, e o 

ouvido, como um dos mais nobres, uma perfeita melodia. E esta decorre de vozes e 

instrumentos porque a sonoridade destes é maior e mais suave que a das vozes, e mais 

segura e firme; a excelsa melodia e mais perfeita é a que se integra de vozes e 

instrumentos, todos consonantes e dissonantes, como expõe um autorizado declamador 

(Cornel. Alapide, in Apocalip. 5. v. 8.). Semelhantemente discorreu o mais discreto 

aficionado e Doutor da Música, Santo Agostinho (D. August. in Hymn. Paradisi, cap. 

26. lib. Meditat.): Novas semper harmonias vox meloda concrepat, et in iubilum prolata 

mulcent aures organa. 

Suposta a conveniência de acompanhar com instrumentos a voz, vendo e 

ouvindo que nem todos se ajeitam com os preceitos musicais, porque uns aprendem por 

mera afeição, e estes não se afadigam com o estudo e criam dos seus gostos e sons 

regras; outros, nos claustros, aprendem sem os mais peritos mestres. Outros ainda, que 

deviam saber com fundamento, deixam, por falta de aplicação, o estudo num desleixo 

repreensível; e, enfim, que ninguém possuía um livro que ensinasse com brevidade e 

clareza as regras e preceitos do acompanhamento; e atendendo à comum e pública 

utilidade, trabalhei há [vários] anos as três primeiras Partes do método Reglas 

Generales, onde se reduziam todas as variedades de consonâncias ou posturas, que o 
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mais científico e primoroso podia executar sobre a parte, de acordo com o estilo 

espanhol. Uma vez reimpresso, pareceu-me obrigação precisa (para maior complemento 

desta obra) adicionar esta Quarta Parte, onde se explica e demonstra o estilo moderno de 

acompanhar as obras italianas. Porém, com a novidade de sair impresso na técnica que 

denominam de partitura, tão difícil para a impressão quanto mais fácil para a 

estampagem ou buril; que, graças ao meu empenho, logrei que se executasse em 

Espanha, mesmo sem a maior beleza, mas com a clareza suficiente para a sua 

compreensão. Não omiti (a meu ver) coisa digna e precisa sobre a destreza de 

acompanhar as vozes. Aceita a minha tarefa benevolamente pela vontade com que ta 

ofereço, porque Si desint vires, tamen est laudanda voluntas. 
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Quarta Parte 

Quarta Parte, acrescentada, onde se explica o modo de acompanhar as obras de 

música segundo o estilo italiano 

 

Introdução 

 Cada dia logram as Artes novas e primorosas invenções, porque o continuado 

empenho dos que estudam adiantam-se à custa das suas fadigas; sendo como relevos 

que ornamentam os fundamentos da sua habilidade as subtilezas especiais que resultam 

do produto da sua aplicação. Expressa-o melhor que todas a música, arte que vai 

crescendo tão agigantadamente na sua quantidade, que se contempla nos seus primores 

como a mais singular.  

Tendo trazido à luz, no ano de 1702, este livro de Reglas Generales de 

Acompañar segundo o estilo rigoroso de Espanha e, observando a forte presença nestes 

reinos das obras de música ao estilo italiano, de que resulta aos acompanhadores a 

precisa obrigação de saber acompanhá-las; pareceu-me bem (para aperfeiçoar esta obra 

e corresponder ao breve título dela), adicionar esta Parte, onde apresentarei o modo de 

cifrar do acompanhamento ao estilo italiano e moderno, para que os acompanhadores 

possam acompanhar tantas e tão especiais obras, como vêm de Itália e saem de Espanha, 

e em todos os inúmeros lugares que tributam estima à música. 

Mas, como do conhecimento dos termos próprios com que cada nação explica as 

suas locuções pende a maior parte do entendimento do significado delas, explicarei 

primeiro algumas designações específicas e frequentes nas obras italianas. 

 

Explicam-se as designações ou sinais que regularmente precedem as obras 

Ária: Esta [designação] determina tratar-se de uma composição que consta de 

duas partes, na qual, tocadas ambas, repete-se a primeira concluindo nela, à qual se 

segue uma destas advertências: 

 Alegre: Quer dizer que se deve tocar num tempo médio, nem pausado nem 

violento, senão que seja algo vivo. 

 Andante: [significa] que será executado da mesma forma. 
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 Vivo: [Determina] que o tempo será acelerado e, se se verifica Muito Vivo ou 

Vivíssimo, que seja violento. 

 Grave ou Lento: Deverá ser de acordo com o significado do termo. 

 Largo: Que seja ainda mais pausado, etc. Isto no que diz respeito à mencionada 

advertência da Ária. 

Recitativo: Significa que se deve acompanhar sem compasso, observando por 

onde circula a voz para atribuir a consonância no momento preciso e no lugar que lhe 

corresponde; por essa razão se escreve nos acompanhamentos a voz do cantor sobre o 

baixo ou a parte do acompanhamento que se toca. Também para deter-se ou avançar se 

a voz se detiver ou avançar para expressar algum afeto, o acompanhador a espere ou 

siga.  

Enfim, quem quiser saber mais pormenores, quer destes quer de outros termos 

usados pelos italianos, poderá consultar Monsieur Brossard, no seu Dicionário da 

Música,
129

 que traduzi do idioma francês para o espanhol e espero, em breve, trazer à 

luz do dia. 

Uma vez informado o principiante destas advertências, passaremos a explicar os 

acordes ou consonâncias que são muito praticadas e mais em uso neste novo estilo, os 

quais nos oferecem um campo muito dilatado para percorrer com toda a liberdade e sem 

receio qualquer de desrespeitar as regras fixadas nas três Partes anteriores, 

demonstrando-se o uso de todas as consonâncias e dissonâncias com o rigor preciso que 

ordena a arte porque, se convém à regra ou à harmonia, coloca-se a postura que lhe 

corresponde, seja dissonante ou não, pois, no meu entender, neste estilo vai-se procurar 

o gosto e propriedade da consonância que se deve colocar, uma vez que, da harmonia e 

do deleite, todos entendem. 

 Além do mais, como estes acordes ou consonâncias, sejam quais forem, se 

devem executar em instrumentos afinados, não se torna muito inconveniente que 

ocorram em todos os momentos e ocasiões, por não resultar daqui prejuízo algum, mas 

antes uma grande utilidade para quem canta a obra. 

                                                 
129

 Uma vez que José Torres não especifica a edição, apresentamos aqui todas as que poderia ter utilizado: 

Brossard, Sebastien – Dictionaire de Musique, contenant une explication des Termes Grecs, Latins, 

Italiens, & François, les plus usitez dans la Musique, ed. Ballard, Paris, 1701, 1703, 1705 / ed. Estienne 

Roger, Amsterdam, 1708 / ed. Pierre Mortier, Masterdam, 1710. 
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 E, assim, assumindo tudo o que me propus, passarei a demonstrar todos os 

acordes que podem ocorrer sobre cada nota, para que o aficionado os entenda (que é o 

objetivo deste livro); não porque os acordes mencionados, quer naturais quer 

extravagantes (bem considerado do entendido), careçam de alguma razão ou perceção, 

mas para que se possa encontrar na arte a aprovação relativamente ao movimento que 

executam. 

 

Capítulo I 

Demonstração das consonâncias ou dissonâncias que podem ser utilizadas sobre 

uma nota natural 

O acorde comum a todas as notas que não sejam sustenidas, ou com este sinal   e 

que careçam de advertência ou número acima ou debaixo delas, é este: 

 

 

 

 

  

Com outro acorde para que, desta forma, o principiante se exercite por todos os 

demais:  

 

 

 

  

Notas com advertência ou número por cima significam que a nota, ou corda, 

deverá variar, tornando-se maior ou menor, por meio destes dois sinais -    ou   - ou pela 

espécie indicada pelo número que tiver.  
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Capítulo II 

De todos os acordes [e posições] que se podem proporcionar sobre uma mesma 

nota 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                            
130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130

 Do original consta erradamente um Sol. 
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131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                    
132

 

 

 

 

Acordes que podem ocorrer sobre a nota a que corresponde Terceira menor, 

segundo o seu tom ou âmbito: 

 

                                                 
131

 Aqui como nos exemplos seguintes, Torres apresenta os dois primeiros acordes na mesma posição, 

com a única diferença de que o primeiro surge com a cifra respetiva e o segundo não, demonstrando que, 

mesmo quando não se encontre nenhuma indicação numérica, o acorde é o mesmo. 
132

 Do original consta um 7   que diz respeito a uma 7 maior. A apresentação da cifra sem o sustenido 

prende-se com o facto de estarmos perante a execução da sétima sobre Dó, o que equivale a um Si 

natural. 
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133

 

 

 

 

Acordes nos quais são alteradas algumas notas, usando todas as dissonâncias que 

podem ocorrer nos acompanhamentos, nos termos anteriormente explicados:  

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

           
134

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133

 No original estão escritos Si e Mi nas vozes superiores, o que se supõe tratar-se de uma gralha que nós 

corrigimos para Lá e Ré respetivamente. 
134

 Trata-se de um Mi e não Ré, indicação presente na errata da edição. 
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Consonâncias ou acordes que pertencem à nota com sustenido, assim   , que se 

acompanha regularmente com Sexta, assim como aquela que por natureza seja Mi, 

devendo ser consideradas nos mesmos termos, por carecerem ambas de Quinta natural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota que, embora natural, é considerada como se fosse sustenida, 

correspondendo-lhe os mesmos três acordes anteriores. 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 Exemplo 2 

Exemplo 3 Exemplo 4 Resolução 

Exemplo 1 Exemplo 2 

Exemplo 3 sua resolução 
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Considerando tudo o que já foi referido, pareceu-me bem, para uma melhor e 

mais fácil compreensão por parte do principiante, apresentar sucessivamente sobre uma 

só nota, todos os acordes que se compreendem na sua Oitava ou âmbito, subindo de 

nota em nota por todos os intervalos que a compõe, quer sejam acidentais quer naturais, 

para que, exercitando-se por todos os demais graus, logre, com facilidade, a plena 

compreensão de todos os acordes naturais, dissonantes e extravagantes.  

                                                               
135

 

 

 

 

 

Exemplo com os 15 acordes que correspondem a estes movimentos, 

demonstrados com notas e números, de acordo com o teclado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreendida toda esta variedade de consonâncias naturais, dissonantes e 

algumas extravagantes, colocadas sobre uma mesma nota; demonstrarei no capítulo 

seguinte, para uma maior compreensão de todas, a resolução ou conclusão que 

regularmente lhes corresponde, ressalvando a acidez e o escabroso de algumas, que por 

experiência se foi introduzindo para ornamento e variedade da harmonia.  

  

 

                                                 
135

 Este sinal que surge no tratado parece querer realçar a enarmonia existente entre o Ré    e o Dó   . 
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Capítulo III 

Da conclusão ou resolução que devem ter todos os acordes que, por serem 

dissonantes, necessitam de resolução 

 

 

 

                                             

                                                           
136

 

                                          

 

 

 

  

                             
137

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136

 Embora a cifra constante do original seja ininteligível, pensamos poder ser esta a indicação do autor. 
137

 Torres utiliza neste e vários dos exemplos seguintes diferentes sinónimos do termo «resolución», como 

sejam «salida» ou «abono». Por uma questão de uniformização, optámos apenas pela expressão 

«resolução», apresentando-a, no entanto, entre parêntesis nos casos em que no original se encontra um 

dos mencionados sinónimos.  
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Do uso da Sétima que se assinala assim: 7   
138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                      

 

De outro modo, sobre uma nota que é 

                                                                  

                                                                   

 

 

  

                                                 
138

 O bemol assinalado diz respeito, obviamente a uma Sétima menor, o que muitas vezes equivale, como 

se pôde observar ao longo de todo o Tratado e de acordo com a nomenclatura atual, a um bequadro. 
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139

 

Do uso de outros acordes dissonantes pouco praticados por serem extravagantes, 

como é [o caso] [d]a 7ª M ou  , que se encontra algumas vezes nos Recitativos italianos: 

 

 

 

    

 

        
140

 

  

  

 Neste baixo ou acompanhamento observar-se-á que, enquanto ocorrerem estas 

dissonâncias, o acorde que as inclui deverá manter-se quieto até que a voz se 

movimente para a consonância, especialmente no cravo; porém, no órgão tenho, por 

melhor e de maior gosto, que se levante a mão esquerda enquanto passam as 

mencionadas dissonâncias ou falsas, executando imediatamente o acorde que as resolve. 

 

 

 

               

 

 

                                                 
141

    

                                                 
139

 Na edição de Torres consta a cifra     , o que constituirá uma gralha que corrigimos para 7 natural. 
140

 No original figura erradamente um 6. 

Exemplo 
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À nota que corresponde Terceira menor, fica muito bem que se adicione às 

dissonâncias mencionadas Sexta menor, arpejando as notas, como se observa no 

exemplo.   

 Não obstante, tenho observado que se pratica por regra geral, segundo o estilo 

italiano, as dissonâncias referidas acompanhadas também com a Quinta, nos termos que 

se podem constatar nos exemplos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Da Nona menor, ou Segunda menor, e da sua resolução. 

          
142

 

 

 

                                                           

 
143

 

 

                                                                                                                                               
141

 No original está erradamente escrito um Fá, lapso corrigido na errata da edição. 
142

 No original está escrito um Ré, sendo corrigido para Mi na errata da edição. 
143

 No original está erradamente escrito 7   . 
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Exemplo 

 

 

  

 

 

 

Da Quarta aumentada e Terceira menor, assim:     , e respetiva resolução. 

    

   

                                                                             

 

  

                                                                                                
144

 

 

 

 

 

 

          
145

 

 

 

Do modo de acompanhar as notas, ou figuras, que se encontrarem com um Sete 

e, imediatamente depois, um Seis, assim: 7 – 6 

 

 

                                                 
144

 A indicação deste acorde consta da errata da edição. 
145

 Do original consta um Dó e não um Ré, o que julgamos constituir uma pequena gralha. 
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6 



 

 

 

 

 

Entendida toda esta variedade de acordes, será muito útil e conveniente, para a 

sua plena compreensão, que cada um se exercite por todos os graus do teclado com as 

mesmas regras que estes têm, com o que logrará o aficionado dois resultados: primeiro, 

fazer-se dono do instrumento e, segundo, inteirar-se com segurança de todos os acordes 

ou consonâncias que correspondem a todos os movimentos que por qualquer 

circunstância se possam encontrar nos acompanhamentos.  

 

Capítulo IV 

Do modo de acompanhar as Cadências Finais de qualquer obra 

  Para uma maior clareza do assunto que tenho abordado, afirmo que a cadência 

em que termina ou finaliza qualquer composição, por regra, na penúltima nota ou figura, 

observar-se-á que, na maioria das vezes, se coloca          ou         executando-se de 

acordo com as regras ensinadas; depois, toca-se a nota seguinte, aquela que conclui a 

cadência referida, observando a natureza do Tom ou Final da composição. 

                                                                             

                                                                           

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                        

                                                                    

 

  

Exemplo 
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Outro acorde extravagante que se costuma encontrar na preparação das 

cadências em alguns Recitativos ou Árias Graves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Capítulo V 

Do modo de acompanhar vários movimentos do baixo, respeitando as regras dadas 

 Pelo facto de se encontrarem nos acompanhamentos muitas notas que, 

continuando num mesmo movimento, pedem, mesmo assim, o mesmo género de 

consonâncias na mão direita, pareceu-me bem colocar o excerto de uma Toccata, em 

Recitativo 
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que se incluem subidas e descidas, quer ligadas quer articuladas, que geralmente se 

podem encontrar nos baixos, concentrando-me no estilo italiano que estou a adotar e 

esquecendo o nosso.  

Este exemplo poderá servir de grande luz e prática aos aficionados que desejam 

o pleno conhecimento de tudo o que foi demonstrado anteriormente.                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                           

 

                                                                                                                                                                         

                 

                                                                              

  

             
146

              
147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                 
146

 Muito embora todos os 5 tenham um bemol à frente, optámos por apresenta-los simples, com a exeção 

do penúltimo que é natural. 
147

 No original a 7ª apresenta um bemol que retirámos, pois, o Mi é natural. 

Exemplo 
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Notas que correspondem a estes movimentos para a colocação dos acordes 

 

 

 

 

                 
148

 

 

 

 

Advirto que neste baixo, e de acordo com as cifras, é possível aumentar o 

número das vozes que correspondem à mão esquerda, o que não se demonstra aqui para 

evitar confusão e ser mais compreensível. 

 

Capítulo VI 

Do modo de acompanhar as glosas ou figuras diminuídas que se costumam 

encontrar nos baixos 

 Por ser muito comum encontrar-se nos baixos dos acompanhamentos algumas 

notas que, por serem rápidas ou diminuídas, não é fácil nem conveniente atender a cada 

um dos seus movimentos; pareceu-me bem demonstrar aqui alguns casos, pressupondo 

que a partir deles se deve aferir a sequência de acordes [que pertencem] à mão direita, 

observando, em primeiro lugar, o tempo forte e o fraco de cada compasso, que 

correspondem ao momento onde se deve colocar a consonância.  

 

 

 

 

                                                     
149

 

 

 

                                                 
148

 No original falta a Terceira de Fá. 
149

 Na edição de Torres está escrito um Dó em vez do Ré. 

Exemplo 
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Com semicolcheias 

outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em «Proporción» 

Outro com figuras diminuídas 

Glosa muito comum nos acompanhamentos 
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Considero ter concluído todas as demonstrações e acordes relativos à matéria 

desta obra, nas quais, bem exercitadas e entendidas, encontrará o aficionado todo o 

esclarecimento necessário que oferece, para acompanhar qualquer obra com 

propriedade, habilidade e primor; foi o meu objetivo e desejo oferecer alguma utilidade 

através da publicação deste meu pequeno livro. 

 

Capítulo VII 

Daqueles acordes ou golpes que chamam os italianos Acciaccaturas  

 Tendo concluído com o tema principal do meu assunto, pareceu-me forçoso 

apresentar aqui, para um maior complemento, vários acordes que encontrei em alguns 

autores italianos, os quais, embora à primeira vista me pareçam muito extravagantes, a 

habilidade, juízo e destreza com que são executados, tornam-nos toleráveis e de muito 

rara e estranha harmonia. São regularmente praticados nos cravos quando acompanham 

aqueles golpes dissonantes que podem ocorrer nos Recitativos, como se demonstrará 

adiante; sendo de advertir que, para executar e entender os mencionados acordes, é 

necessário valer-se daqueles que chamamos mordentes, que não é mais do que ferir com 

velocidade a tecla antecedente preta, para manter-se depois na imediata [tecla] branca, 

assim                   . Desta forma se compõem os acordes ou consonâncias mencionadas, 

que se distinguem com o nome de acciaccatura, sendo próprios do cravo, em Recitativos 

e Árias Graves.  

 

 

 

 

 

 Estas notas executam-se a um mesmo tempo, de acordo com o exemplo acima 

apresentado em todas as notas marcadas a preto, ao que se segue que a referida 

acciaccatura costuma ser tocada ferindo duas, três ou quatro teclas juntas, ou unidas, 

uma depois da outra, mantendo-se os dedos nas notas mais precisas que pede o 

acompanhamento, ou que corresponde à nota sobre a qual se executa, como se pode ver 

nos exemplos seguintes. Observa-se que, para executar os golpes mencionados, 

Exemplo  
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ocupam-se geralmente todos os dedos de ambas as mãos e, em alguma ocasião e por 

galanteria, tocam-se, de acordo com o gosto ou discrição de quem acompanha, duas 

teclas ou mais simultaneamente com o mesmo dedo.  

  

 

 

 

 

 

                                                                
150

                                              
151

 

 

 

 

 

 

 

 

Advirto, para uma harmonia mais apreciável, que é de comprovado bom gosto a 

introdução das acciaccaturas quase arpejando, mas não de contínuo, como refere 

Francesco Gasparini, [cujos ensinamentos] sigo neste último capítulo. Depois de ter 

dado a entender a sua harmonia, deve-se manter quieto o acorde, deixando o cantor 

tomar conhecimento dele, para poder expressar sem dificuldade o sentido da letra, que é 

o que, neste meu livro de Reglas Generales de Acompañar, recomendei aos que 

acompanham, nos fólios 94 e 95,
152

 como sendo [a solução conveniente] para que, sem 

confusão, se obtenha a harmonia da obra. 

 Advirto [ainda] que no órgão considero, como sendo de maior gosto e discrição 

quando se acompanham Recitativos, que não se devem manter as mãos quietas nas 

posturas falsas ou dissonantes que ocorrerem, distintamente do cravo, porque, neste, a 

                                                 
150

 Do original consta erradamente um Ré. 
151

Na edição de Torres, o Fá surge natural, o que corresponderá evidentemente a uma pequena gralha.  
152

 Correspondem às advertências finais do último capítulo da Terceira Parte. 

Deste modo se podem executar muitos outros acordes 
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sua harmonia não embaraça, mesmo que se detenham nela, uma vez que o som diminui 

progressivamente de intensidade. No órgão mantém-se sempre igual, o que, além de ser 

aborrecido, não revela nenhum gosto, como a experiência ensina. Assim, considero 

melhor usar o acorde no tempo certo, com todos os mordentes que lhe pertençam para o 

expressar melhor, incluindo em particular o intervalo que é solicitado, duplicando todos 

os que lhe pertencem e cabem na possibilidade das mãos para que, bem informado o 

cantor das notas por onde deve passar, mesmo que cesse o órgão, não sintamos a sua 

falta, por ter próximo outro acorde que a mantenha e abrigue. 

Note-se aqui que, tendo abordado este tema com particular apreensão 

relativamente ao entendimento, à prática e à habilidade neste domínio, é de sentir que se 

procure evitar tocar duas Terceiras ou duplicá-las com as duas mãos, diligenciando que 

sejam empregues os dedos grossos, ou polegares de ambas mãos, sempre que possível. 

Sobre este assunto demonstrarei aqui algumas acciaccaturas, ou acordes dissonantes, 

que observei serem prática própria do cravo. 
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 Apesar de no original a cifra se encontrar no compasso seguinte, optámos por antecipá-la tendo em 

conta a harmonia. 

Demonstração 
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Não escrevo mais sobre este estilo moderno de acompanhar ao modo italiano, 

primeiro, para não confundir demasiadamente com mais acordes; por outro, por parecer- 

-me ser suficiente para que os aficionados, com a viva voz de qualquer mestre que 

explique, possam dedicar os seus tempos livres a este estudo. Procurei dar a entender o 

melhor que pude, à custa de ver e observar muitos autores práticos e especulativos desta 

nação. Não obstante, se por acaso, como forasteiro que sou neste novo estilo, faltar algo 

para a sua total perfeição, desde logo admito a emenda dos que, como nativos e 

inventores, praticam o dito estilo com a perfeição, habilidade e discrição que é tão 

notória e universal. Desta forma, não faltarão ao aficionado quer esta oportunidade quer 

a instrução.  

 

 

 

 

Fim.  
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VII - Francesco Gasparini 

 

 Vida e Obra 

Francesco Gasparini foi um dos compositores mais proeminentes do seu tempo. 

O seu protagonismo e importância advém não apenas do seu talento, 

fundamental em qualquer domínio, mas principalmente da sua capacidade de 

relacionamento com a nata mecenática da sua época, nomeadamente, em Roma. 

Realçamos este ponto, pois, o acervo de obras até hoje conhecido e trabalhado, 

atesta esta simbiose entre produção musical, enquanto oferta, e efetivos destinatários, 

enquanto procura. 

Talvez em nenhum outro momento da história, a música tenha desempenhado 

um papel tão político como no cenário romano dos primeiros anos séc. XVIII. 

A produção musical apresentada nos diferentes teatros da cidade era definida 

pelas normativas e tendências dos respetivos mecenas, assumindo contornos políticos 

sérios. 

Durante os primeiros anos de 1700, os efeitos da guerra da sucessão espanhola 

seriam sentidos a par e passo no quotidiano musical romano, onde as programações 

sazonais dos teatros eram elaboradas de forma a respeitar os gostos dos mecenas 

poderosos, que impunham não apenas o mestre de capela para a direção artística de uma 

temporada, como sugeriam a escolha de um determinado libreto para a composição 

desta ou daquela obra [Navach 2004:18]. 

Por detrás desta questioni dei palchetti podemos identificar, por um lado, os 

partidários da fação austríaca, composta por Corsini, Odescalchi e o Príncipe Borghese, 

etc., e, por outro, os partidários da fação bourbónica, constituída pelo Cardeal Ottoboni 

e pelo Príncipe Ruspoli, entre outros, apoiados pelo próprio Papa Clemente XI. 

Assim, podemos dizer que o Teatro Capranica, tendo, numa primeira fase, 

gozado dos favores do Cardeal Ottoboni, passaria a representar os gostos da fação 

austríaca, enquanto nos Teatros Alibert e della Pace tornar-se-ia comum a apresentação 

de obras caras à fação bourbónica, predominantemente arcádica [Navach 2004:19]. 
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Mesmo após a assinatura do Tratado de Utreque, em 1713, a cisão continuaria a 

existir, embora de uma forma mais mitigada. 

Este entorno político será, como veremos, intimamente próximo de Francesco 

Gasparini, principalmente nos anos em que desempenhou o cargo de mestre da Capela 

Ruspoli. 

O tratamento extenso que aqui fazemos da vida e obra do compositor trar-nos-á 

não apenas uma visão aprofundada do seu percurso, como alguns elementos mais 

concretos sobre o contexto em que os próprios representantes do nosso Rei D. João V 

viveram. Aqui, mais uma vez, podemos aferir da lucidez do nosso monarca ao elevar a 

música como instrumento diplomático de eleição. 

    

 Francesco Gasparini nasceu em Camaiore, em 1661, tendo falecido em Roma, 

em 1727. Descende de uma antiga e respeitada família cujas primeiras menções 

remontam ao séc. XV, nomeadamente na figura de um Capitão Riccomello, cujo papel 

terá sido determinante na recuperação da independência da região Lucchese do jugo da 

República Florentina. 

Pouco se sabe sobre a formação musical do nosso compositor em estudo, muito 

embora Camaiore contasse com uma longa tradição musical.  

As primeiras notícias concretas sobre a atividade musical do compositor 

remontam ao início da fase adulta, dando conta de uma vida particularmente intensa na 

cidade de Roma onde, entre 1680 e 1682, foi organista na igreja Madonna dei Monti 

[Bianchi 1978:183 / Libby & Lepore 2001:557].  

Francesco Gasparini terá sido igualmente responsável pela direção do 2º Coro di 

strumenti do Oratorio del Crocifisso, constituído por 16 instrumentistas, entre eles, 

Arcangelo Corelli. Curiosamente, o 1º Coro seria da responsabilidade de Bernardo 

Pasquini, compreendendo os principais cantores e 19 instrumentistas.  

Talvez por esta razão, diversos autores fazem coincidir precisamente com esta 

época uma etapa formativa de Gasparini enquanto presumível aluno de Corelli e 

Pasquini [Georgetti 1978:22 / Rostirolla 1978:86 / Libby & Lepore 2001:557].  

Na realidade, o próprio compositor permite equacionar esta possibilidade em 

relação a Pasquini quando, na página 88 da primeira edição do seu tratado «L’Armonico 
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Prático al Címbalo», afirma que «Chi avrà ottenuta la sorte di praticare, o studiare 

Sotto la scuola del famosíssimo Sig. Bernardo Pasquini in Roma […]».  

Tendo em conta que a relação pedagógica em causa teria, necessariamente, de 

ocorrer antes da edição do tratado podemos, com alguma credibilidade, fazê-la remontar 

à semelhança de Georgetti, Rostirolla, Libby e Lepore, a este período.  

No que diz respeito a uma hipotética ligação da mesma natureza entre Gasparini 

e Corelli, nada podemos avançar, apenas uma assumida admiração daquele por este 

compositor e violinista, expressa na página 69 do mencionado tratado quando afirma: 

 «(…) Ciò [duplos retardos] vien praticato dai buoni Compositori 

moderni, e particolarmente si trova nelle vaghissime Sinfonie del Sig. 

Arcangelo Corelli Virtuosissimo di Violino, vero Orfeo de’nostri 

tempi (…)».  

Pouco tempo depois, a 17 de Junho de 1685, Francesco Gasparini é contratado 

como cantor pela Accademia Filarmonica de Bolonha [Libby & Lepore 2001:557].  

Em Novembro de 1685 encontrar-se-ia, contudo, em Roma, onde contraiu 

matrimónio com Maria Rosa Borrini [Georgetti 1978:22]. 

Segundo Surian, os primeiros Dramma in Musica compostos por Gasparini, 

remontam ao ano de 1686. Refere-se o autor às versões de «Olimpia vendicata» e «Il 

Roderigo», escritas para serem estreadas na cidade de Livorno, especificando ainda que 

13 das Árias desta última seriam oriundas da pena do jovem compositor [Surian 

1978:37]  

Em 1687 tomaria já parte nas accademie
153

 do palácio do Cardeal Benedetto 

Pamphili, como violinista e compositor de Cantatas com textos do próprio Cardeal 

[Libby & Lepore 2001:557]. Contudo, a maioria da informação por nós apurada sobre 

este facto, remete-nos diretamente para o ano de 1689, do qual existe um registo da 

inclusão de Gasparini como músico efetivo da orquestra de Pamphili. 

Durante a Quaresma deste mesmo ano, a 25 de Março, o compositor 

camaiorense estrearia a primeira Oratória integralmente escrita por si com texto do 

Cardeal Pamphili: «Iutih de Holoferne Triumphans». Esta foi apresentada na 

                                                 
153

 O termo era empregue quando as Conversazioni, reuniões de carácter recreativo nas quais 

participavam ilustres membros da aristocracia laica e religiosa, equivalente ao que hoje designamos como 

Tertúlia, incluíam momentos musicais [Piperno 1978: 201]. 



254 

 

Arciconfraternitá del Ss. Crocifisso [Lindgren 1978:169 / Bianchi 1978:184 / Libby & 

Lepore 2001:559], consolidando o que os especialistas usualmente denominam, 

primeiro período de Roma, que perdurou até ca. 1701.154 

Neste decénio, Gasparini lançaria as sementes de um conjunto de relações de 

amizade cujos laços com Portugal se estreitariam durante os primeiros anos do reinado 

de D. João V. Mencionamos, a título de exemplo, o Cardeal Ottoboni e o arquiteto e 

cenógrafo Filippo Juvarra, para o qual trabalhava [Ferrero 1978:246]. 

O reconhecimento do valor artístico de Francesco Gasparini consolida-se logo 

no ano seguinte,1690, quando, por altura do Carnaval, vê estreado o drama musical 

«Bellorofonte», no Collegio Clementino, única obra notificada nesse período, apesar ser 

prática corrente do Collegio fazer executar duas obras em cada Carnaval. Como era 

costume, trata-se de uma recreação cavalheiresca destinada aos docentes e alunos do 

mesmo.  

Gasparini poderá ter sido eventualmente um dos professores do Collegio, cujo 

patrono foi o próprio Cardeal Pamphili, entre os anos de 1689 e 1730 [Lindgren 

1978:169-70]. 

Devido ao falecimento do Papa Alexandre VIII, em 1691 nenhuma obra foi 

estreada durante o período carnavalesco.  

Em 1692, Gasparini surge como mestre de Capela do Teatro Capranica, tendo 

dirigido a reprise de duas obras de Alessandro Scarlatti, «Gli equivoce i namore» e 

«Olimpia vendicata», cujo libreto inicial havia sido partilhado pelos dois compositores 

em Livorno, no ano de 1686. Na edição romana de 92, parte da música foi, de facto, 

composta por Scarlatti, mas parte é referida no prefácio da edição como pertencendo a 

alguém que se contenta «di restare incognito». Duas coleções manuscritas de Árias 

copiadas em Roma, em 1692, identificam o autor «anónimo» como sendo Gasparini 

[Lindgren 1978:172]. 

 Fosse ou não co autor da música desta obra, a verdade é que a relação entre os 

dois compositores se encontra definitivamente estabelecida e assente numa base de 

                                                 
154

 Tradicionalmente, considera-se que o período romano de Gasparini ocorre entre 1680/82 e 1701, 

apesar das interrupções por nós já apontadas, o que nos leva a demarcar a estreia da Oratória «Giuditta» 

de 1689, como o momento em que este se consolida, nomeadamente, por se tratar da primeira obra 

integralmente sua apresentada em Roma. 
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respeito e admiração mútua suficiente para justificar a entrega da responsabilidade da 

formação musical do filho de Alessandro, Domenico, a Francesco, anos mais tarde, em 

Veneza.  

Foi precisamente durante o período veneziano de Gasparini, nomeadamente em 

1712, que se verificou um interessante intercâmbio entre os dois compositores, tendo 

aquele escrito a «Cantata inviata dal Signor Francesco Gasparini al Signor Alessandro 

Scarlatti».
155

  

No Carnaval de 1694 deu-se a estreia de um novo teatro público em Roma, o 

Teatro Della Pace, tendo sido para a ocasião escolhida «Il Roderigo», cuja direção 

musical coube a quem melhor a conhecia, ou seja, um dos seus autores, Francesco 

Gasparini [Lindgren 1978:173]. 

Um ano mais tarde, 1695, é publicada a única obra pessoal referida por 

Gasparini no seu tratado «L’Armonico Pratico», na página 109 da edição de 1708. 

Trata-se da Cantata para soprano e contínuo «A battaglia o miei pensieri», primeira de 

um conjunto de doze, publicadas em Roma por Mascardi e reimpressas, dois anos mais 

tarde, em Lucca, por Bartolomeu Gregori [Rostirolla 1978:86].  

A justificação da necessidade de tais publicações poder-se-á encontrar na 

popularidade, e consequente procura, de que estas eram alvo, fruto da sua execução nas 

diferentes accademie, nomeadamente naquelas patrocinadas pelo próprio Cardeal Pietro 

Ottoboni.  

Não será demais referir, a título de exemplo, que a Cantata «Doppo haver 

pianto», constante do conjunto em questão [Libby & Lepore 2001:558] mencionada no 

Código Barberiniano Latino 4202 da Biblioteca Apostólica Vaticana, contém uma nota 

escrita por um senhor Flavio Lanciani, datada de 22 de Novembro de 1691, relativa à 

cópia manuscrita da mesma feita pelo punho do Cardeal Ottoboni [Rostirolla 1978:86]. 

A última obra dramática musicada pelo compositor camaiorense no seu primeiro 

período em Roma terá sido a Cantata Alegórica a duas partes, escrita para os festejos do 

                                                 
155

 A esta, Scarlatti não se limitou a adicionar uma Ária, como era hábito, mas respondeu com uma outra 

Cantata ainda mais complexa e subtil, designando-a «Cantata in risposta al Signor Gasparini del Signor 

Alessandro Scarlatti, Eumana» (Cantata «Andate o miei sospiri – Cantata alla amicizia fatta com idea 

Humana»). Esta originou, por sua vez, uma réplica, tendo Gasparini enviado outra nova Cantata, 

apresentando um Recitativo com uma modulação bastante arrevesada. Decidido a ter uma última palavra 

nesta questão, Scarlatti responde com uma nova versão baseada no mesmo texto, incluindo uma 

modulação surpreendentemente mais bizarra (Cantata «Andate o miei sospiri») [Rostirolla 1978:109]. 
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aniversário do Collegio Clementino, no dia 23 de Setembro de 1696, intitulada 

sugestivamente «La vittoria del Tempo» [Lindgren 1978:177 / Libby & Lepore 

2001:559]. 

Na listagem de obras dramáticas gasparinianas compostas entre 1689 e 1699, 

Lindgren aponta uma última Cantata datada de 1699, 13 de Fevereiro, «L’amante del 

cielo». Contudo, esta parece consistir numa sequência ou revisão da Cantata «La 

costanza nell’amor divino overo la Santa Rosalia», de 1696 [Lindgren 1978:181], não 

nos esclarecendo mais sobre o caso a entrada existente na listagem de Libby e Lepore 

[Libby & Lepore 2001:557]. 

Em 1701, a vida de Francesco Gasparini sofreria uma grande mudança por força 

da sua contratação como Maestro di Coro da prestigiada instituição veneziana Ospedale 

della Pietà. 

A atividade musical no Ospedale gozava de grande prestígio e consideração, não 

apenas como elemento enriquecedor das celebrações dos serviços litúrgicos na igreja 

anexa ao orfanato, como também pelo engrandecimento espiritual que a música 

desempenhava na vida das meninas órfãs da instituição. Para além do mais, as 

vantagens económicas decorrentes do cargo de Maestro di Coro seriam substanciais 

[Rostirolla 1978:87]. 

Veneza representava um polo de interesse para qualquer músico profissional da 

época, dada a sua tradição secular no domínio da música dramática, dispondo de um 

conjunto de teatros particularmente ativos, o que constituía uma promessa de 

colaborações artísticas interessantes e remunerações consideráveis [Rostirolla 1978:87]. 

A contratação de Gasparini é votada no dia 5 de Junho de 1701. Aprovada por 

unanimidade dos dez membros do Conselho Superior do Ospedale, não restavam 

dúvidas quanto à sua capacidade didática, fama artística e integridade moral.  

Dos registos da Congregação da Pietà, constam as condições contratuais do novo 

mestre de Coro. Assim, determina-se: 

 «(…) il detto Signor Gasparini accettato per Maestro di Choro con 

l’incombenza di assistere alle figliole con l’ordine solito à praticarsi 

per l’intiera instruttione di dette figliole, dovendoli restar assegnato 

per honorario ducate doicento annui oltre di regalo delli scudi 
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cinquanta di pauli dieci fattili pagare in Roma per le spese del viaggio 

(…)» [Rostirolla 1978:89].  

Tendo em conta que as obrigações de Gasparini como mestre de Coro lhe 

ocupavam três dias por semana [Rostirolla 1978:87], para além dos serviços dominicais 

e dos dias festivos, os duzentos ducados de ordenado revelavam-se bastante atrativos, 

nomeadamente, se considerarmos o tempo livre que restava e que constituía uma 

garantia firme da possibilidade de se dedicar a outros projetos.  

A primeira obra gaspariniana escrita para o Ospedale foi a Oratória «Triumphus 

Misericordiae», com libreto de Bernardo Sandrinelli, poeta a cujos textos Gasparini 

recorreria em diversas oportunidades, como foi o caso em relação à Oratória «Prima 

Culpa per redemptionem», de 1702, interpretada, como sempre, pelas órfãs residentes 

na instituição [Rostirolla 1978:91].  

Em 1703, estrear-se-ia a sua terceira obra deste género: «Jubilum Prophetarum» 

[Libby & Lepore 2001:559].  

Data de 1704 a Oratória «Aeterna Sapientia incarnata», mais uma vez com texto 

de Sandrinelli, e do ano seguinte «Pudor Virginis vindicatus - dialogo musical». Em 

1706, executar-se-ia a Oratória «Genus Humanum a Virginis Partu reparatum» 

[Rostirolla 1978:97].  

A Oratória que se seguiu no Ospedale foi «Dominicae Nativitatis Praeludium», 

cuja datação difere entre Rostirolla, que a situa no período natalício de 1708 [Rostirolla 

1978:102], e Libby e Lepore que apresentam a obra na sua listagem como tendo sido 

composta em 1707 [Libby & Lepore 2001:559]. A verdade é que o registo notarial da 

instituição, de Janeiro de 1709, referente ao ano anterior, exulta uma obra 

especificamente escrita para a quadra natalícia, tendo justificado a atribuição de um 

prémio cujos contornos referiremos pouco mais adiante. 

Qualquer que seja a data real, importa-nos o facto de ter sido pensada e 

executada no âmbito do orfanato.  

Os anos seguintes não nos elucidam, no entanto, em relação às Oratórias escritas 

para as órfãs da Pietà, perdendo-se a sensação de rigor e continuidade estabelecida 

desde 1701.  
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Na verdade, podemos identificar, em 1712, «Moisè liberato dal Nilo» [Libby & 

Lepore 2001:559], e, em 1714, «Maria Magdalena videns Christum Resuscitatum». Em 

relação a esta Rostirolla avança, no entanto, que no libreto de 1714 é identificada como 

2ª edição, o que poderá indicar, eventualmente, tratar-se de uma obra já anteriormente 

executada [Rostirolla 1978:102]. 

Outras obras de natureza sacra destinadas ao Ospedale della Pietà poderão ter 

sido compostas por Gasparini, nomeadamente, Missas, Motetos, Salmos, Vésperas, etc. 

Contudo, atualmente muito pouco se sabe sobre este tema. A razão poder-se-á dever ao 

facto de não existirem praticamente originais nos arquivos da Pietà. No entanto, 

Rostirolla equaciona a hipótese de Gasparini ter levado para Roma os originais, uma vez 

que o seu compromisso contratual apenas exigia a garantia de uma cópia no arquivo da 

instituição.  

Por esta razão, seria importante proceder-se a um trabalho de análise e datação 

dos originais que se encontram no Archivio Musicale Lateranense da igreja Santa Maria 

Maggiore de Roma, esforço que, embora ultrapasse o âmbito do presente trabalho, 

consideramos ser muito importante pelo facto de poder trazer à luz do dia informações 

da maior relevância, desde logo, no que diz respeito ao papel do compositor 

relativamente ao repertório litúrgico, mas também no que refere à importância e tipo de 

acompanhamento realizado no domínio desta literatura musical. 

Certo é que a considerável produção musical de Gasparini durante os primeiros 

cinco anos na Pietà granjearam-lhe exultantes elogios por parte dos seus superiores, cuja 

gratidão se traduziu, por norma, na atribuição de emolumentos extraordinários.  

Podemos, a título de exemplo, transcrever duas passagens dos registos notariais 

da instituição, nomeadamente um de 1706, relativo a 1705, segundo o qual: 

 «(…) in riguardo alle fatiche fruttuose et applaudite delle 

compositioni fatte dal Signor Francesco Gasparini Maestro di Choro 

oltre l’impiego ordinario del l’insegnar alle figliole di Choro 

conoscendosi conveniente riconoscere in qualche parte la di lui 

persona però si manda parte che per aggradimento delle sue fatiche li 

sijno esborsati dalla cassa di questo pio loco ducati cinquanta per 

contrasegno dell’aggradimento delle sue fatiche e del suo impiego 

(…)» [Rostirolla 1978:98]. 
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Um outro alude especificamente à realização de obras litúrgicas em datas 

extraordinárias, realçando uma apresentação no período natalício de 1708, tratando-se 

presumivelmente da Oratória «Dominicae Nativitatis Praeludium»: 

 «Esendo à notizia di questa Pia Congregazione le considerabili 

applicationi e fruttuose fatiche presta il Signor Francesco Gasparini 

Maestro del Choro di questa Chiesa (…) in tutti gl’altri incontri 

estraordinarij, et massime nell’occasione delle Solenità delle Feste 

della Novena del Santissimo Natale: Compositioni dal universal tanto 

applaudite, per il che crede proprio questa stessa Pia Congregatione 

di riconoscere in qualche parte led i lui fatiche estraordinarie, et 

massime con la norma di quello che li fu corrisposto anco gl’anni 

passati però. Si manda parte che in aggradimento delle medesime (…) 

si sijno esborsati da questa cassa ducati cinquanta in contrassegno 

della gratitudine che ne à questa Pia Congregazione delle sue 

Fatiche, et del suo frutuoso impiegho; il che servirà di maggior 

stimolo allo stesso per sempre più contribuire le sue applicazioni, et a 

perfettionare maggiormente le figliole di questo Ospitale nelle 

cognitioni della musica» [Rostirolla 1978:05].  

O impulso criador do nosso compositor extravasaria, no entanto, as fronteiras 

físicas da Pietà.  

Nos anos de 1702 e 1703 seriam apresentados Dramae in Musica da sua autoria, 

em colaboração com o libretista Francesco Silvani, no Teatro Tron di San Cassiano. 

Assim, em Novembro de 1702, subiu à cena «Gli Imenei Stabiliti dal Caso» e 

em 1703 «Il miglior d’ogni Amore per il peggior d’ogni Odio», assim como «Il più 

fedel tra i Vassalli». 

  A relação entre Gasparini e o Teatro Tron di San Cassiano permaneceria 

próxima durante os doze anos que viveu em Veneza, tendo colaborado igualmente com 

outros libretistas, como Apostolo Zeno e Pietro Pariati, não só em obras exclusivamente 

suas, como em outras partilhadas com colegas de profissão. «Engelberta», de 1708, 

constitui um bom exemplo, cujos Atos 1 a 3 foram escritos por Tomaso Albinoni e os 

Atos 4 e 5 por Gasparini [Rostirolla 1978:93].  
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A dimensão da produção gaspariniana para este teatro ganha um contorno 

relevante quando damos conta da intensidade quantitativa da sua produção. Se não 

vejamos [Rostirolla 1978:93-94]: 

 

1702 «Gli Imenei stabiliti dal Caso» 

1703 «Il miglior d’ogni Amore per il peggior d’ogni Odio» 

1703 «Il più fedel tra i Vassalli» 

1704 «La Fede tradita, ma vendicata» 

1705 «Amleto» (texto: Zeno & Pariati) 

1705 «Statira» (texto: Zeno & Pariati) 

1705 «Il Principato custodito dalla Frode» 

1705 «Fredegonda» 

1705 «Antioco» (texto: Zeno & Pariati) 

1707 «Flavio Anicio Olibrio» (texto: Zeno & Pariati) 

1707 «Taican re dalla Cina» 

1707 «L’Amor generoso» 

1707 «Anfitrione» (texto: Zeno & Pariati) 

1708 «Engelberta» (texto: Zeno & Pariati) 

1709 «Sesostri re d’Egitto» (texto: Zeno & Pariati) 

1709 «La ninfa Apollo» 

1709 «La Principessa fedele» 

1710 «Il Tamerlano» 

1710 «L’Amor tirânico» 
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1711 «Merope (texto:Zeno)» 

1711 «Costantino» (texto: Zeno & Pariati) 

1713 «La Verità nell’Inganno» 

  

Não podemos deixar aqui de referir uma outra obra do período veneziano que, 

apesar de não se circunscrever ao espaço físico de San Cassiano, reflete bem o espírito 

de intercâmbio vivido no contexto musical de então. Trata-se do Drama «Thomyris 

Queen of Scythia», executado no londrino Drury Lane Theatre, em 1707, com Árias de 

Alessandro Scarlatti, Bononcini, Steffani e Albinoni, para além de Francesco Gasparini, 

adaptadas por Christopher Pepusch [Rostirolla 1978:94]. 

A vida musical de Gasparini estender-se-ia, ainda, à assistência de accademie 

patrocinadas pela nobreza veneziana, para a qual poderá ter escrito música, apesar de 

não nos ter sido possível identificar referências mais específicas. Neste contexto social, 

Francesco conheceu os nobres Marcello, que o contrataram como responsável da 

formação musical do seu filho, Benedetto [Rostirolla 1978:95].  

A atividade pedagógica do compositor abrangeria outros vultos musicais 

importantes, como Domenico Scarlatti que, em 1708, data da impressão do tratado 

«L’Armonico Pratico al Címbalo», ainda se encontraria em Veneza a receber formação 

do seu mestre [Boyd 1986:15-26]. 

Em 23 de Abril de 1713, Francesco Gasparini recebeu uma licença de seis meses 

para se ausentar da Pietà, nunca mais voltando a reassumir funções [Strohm 1978:72]. 

De acordo com os registos da instituição, a justificação da licença assentaria em 

razões de saúde e familiares: 

 «(…) Dalla supplica hora letta rileva questa Pia Congregatione la 

necessità tiene il Signor Francesco Gasparini Maestro di Choro 

portarsi fuori di questa cità a motivo de ricuperarsi dalle 

indisposizioni da quali resta agravato, et per assister alli premurosi 

affari della sua Casa (…)»[Rostirolla 1978:112 / Libby & Lepore 

2001:557].  
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Efetivamente, o compositor parece nunca se ter adaptado inteiramente às 

condições climáticas de Veneza.  

Numa carta enviada a 6 de Maio de 1712 à princesa da casa Borghese, Maria 

Spinola, podemos ler: 

 «(…) subito che mi sentirò rimesso dall’indisposizione lasciatimi da 

una febre sopragiuntami questi giorni passati, che mi hà lasciato 

avvilito di tute le mie forze. (…) Lo star sempre male in questo Paese, 

che veramente questo Anno è stato un malanno per me (…)» [Della 

Seta 1978:227].  

Uns meses mais tarde, a 19 de Dezembro, seria a própria esposa de Gasparini, 

Maria Rosa, a enviar uma carta à Princesa Maria: 

 «(…) per chè mio Marito si trova appena libero anche esso da gran 

febbre terzana prendo per questo il ardire io per mostrare in parte il 

nostro ossequioso rispetto di augurali le sante feste Natalizie (…) e 

con umilissima Reverenza con mio marito ancora obligato a letto 

(…)» [Della Seta 1978:229]. 

No período que medeia entre a saída de Veneza, em 1713, e a admissão na Casa 

Ruspoli em Roma, no ano de 1716, Gasparini terá residido oficialmente na sua 

propriedade em Città di Castello. Esta informação depreende-se da regular 

correspondência levada a cabo entre o compositor e a Princesa Maria Spínola, trazida à 

luz por Fabrizio Della Seta em 1978.  

O estímulo na manutenção de um tão frequente intercâmbio parece refletir a 

ambição sentida pelo compositor camaiorense de pertencer aos quadros de funcionários 

afetos à Casa Borghese. Este desejo torna-se explícito numa carta do dia 20 de 

Setembro de 1714, onde se pode ler:  

«(…) promesso di rendermi suo atual servitore. Un tale onore però, 

che tanto ambisco, resta all’arbitrio di V.E. il confermarmelo, mentre 

per questo rinunzio ogni altro partito, ed in tutto mi rimetto alla sua 

gran bontà (…)» [Della Seta 1978:236].  

Um pouco mais tarde, numa correspondência de Outubro de 1714, escreveu: 
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 «(…) e se V.E. sarà contenta prometto di nuovo di soddisfare al mio 

impegno con venir subito a stabilirmi nel pregiato carattere di 

Servitore di V.E. (…)» [Della Seta 1978:237]. 

A vontade assumida de servir a família Borghese torna surpreendente a admissão 

de Gasparini na casa do Príncipe Francesco Maria Ruspoli em 1716, momento que 

marca o início do seu segundo período de Roma.  

Efetivamente, data do dia 5 de Julho desse ano uma nota di Copi di Musica do 

copista Francesco Antonio Lanciani, na qual se lê: 

 «A di 5 Luglio 1716. Copie scritte per la Prima Accademia Sotto la 

direttione del Sig.re Fran:co Gasparini / Cantata à canto solo con 

Violini / Sa’ perchè vaga conchiglia» [Piperno 1978:191]. 

Não nos foi possível determinar os termos da sua contratação. Talvez tenham 

sido fixados verbalmente nos primeiros meses de 1716, quando Gasparini já se 

encontrava certamente em Roma, onde foram executadas no Teatro Capranica, durante 

as festividades do Carnaval, as obras «Ciro» e «Vincislao» [Navach 2004:10].  

Na realidade, «Vincislao» foi composta no Carnaval de 1714, por Francesco 

Mancini para ser representada em Nápoles, onde era vice mestre da Capela Real. No 

entanto, a versão executada no Teatro Capranica dirigida por Gasparini apresenta várias 

Árias da autoria deste [Zanetti 1978:261]. 

  A aceitação do cargo de mestre de Capela garante a permanência na cidade 

Papal, por força da transferência de Caldara, anterior ocupante do cargo, para a corte 

vienense do Imperador Carlos VI, mantendo o salário deste, avaliado em 20 escudos 

mensais [Piperno 1978:193]. 

De acordo com a regularidade das notas de honorários, o compositor 

camaiorense ter-se-á mantido ao serviço da Casa Ruspoli por dois anos, entre 1716 e 

1718. 

As atribuições como mestre da Capela do Príncipe Francesco Maria Ruspoli 

consistiam na composição e direção das obras musicais executadas nas accademie, bem 

como a composição de Oratórias para o período da Quaresma; também deveria controlar 

e supervisionar os livros de contas do copista Lanciani e comissionar a encadernação 

das obras compostas. 
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Seria igualmente da sua responsabilidade a contratação pontual de músicos, 

como foi o caso do seu irmão mais novo, Lorenzo Gasparini, talvez o músico mais 

significativo no conjunto dos membros não permanentes da Capela Ruspoli. Este, para 

além de violetista, desempenhou funções de copista, como testemunha a seguinte nota 

de recibo por ele próprio assinada: 

 «Io Sott.o ho recevuto (…) scudi due baioci 10 mta (…) e sono per 

copie di Ariette fatte per l’ecc.mo Sig. D. Bartolomeo per suo ordine e 

d.e Arie sono dell’opra de Sesostri del Teatro del Sig. Conte Aliberti 

et in fede q.to di 15 Ap.le 1718» [Piperno 1978:197]. 

Os anos de 1716-1718 representam, sem dúvida, um período de intensa atividade 

na vida de Francesco Gasparini. As Note di copie di Musica dão conta de 67 Cantatas, 

das quais 2 são atribuídas a um Sig.re Marcello (talvez Benedetto), 11 especificamente 

a Gasparini e as restantes 53, sem indicação específica do autor, embora possamos 

admitir que não seria necessariamente indispensável indicar o seu nome se a sua autoria 

fosse imputada ao mestre de Capela em funções. 

  As mesmas Note indicam a execução de 9 Oratórias, três de Gasparini, três 

anónimas, uma de Caldara, outra de Pollaroli e, finalmente, uma de Alessandro 

Scarlatti. 

Constam também da lista uma Sinfonia e Concertos escritos por ocasião da 

visita do rei de Inglaterra, John Stuart, em 1717, e um Moteto anónimo, entre outras 

pequenas Ariettas [Piperno 1978:199]. 

Relativamente às Oratórias apresentadas durante o período em causa, o escrivão 

Lanciani aponta como sendo de Gasparini «S.ta Eufrosina» [Zanetti 1978:263], «S.ta 

Maria Egizziaca» e «Sara Consolata», a primeira de 1717 e as duas últimas de 1718; 

muito embora, em relação à Oratória «S.ta Maria Egizziaca», se constate uma 

duplicação de cópias: uma de 1717, sem indicação do autor, e a segunda, datada 

efetivamente de 1718, atribuída ao mestre de Capela. Segundo Franco Piperno, a única 

diferença entre ambas consiste na substituição da personagem «Penitência» pela do 

«Amor Divino» [Piperno 1978:200]. Poderão eventualmente tratar-se de duas versões 

saídas da mesma inspirada pena.  

As outras duas Oratórias que constam dos registos sem atribuição de autor são 

«Moisè Liberato dal Nilo», com data de 1717, que poderia consistir numa nova versão 
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da obra escrita para o Ospedale della Pietà, e «Alfonso in Toledo», do mesmo ano, 

cujos pormenores não nos foi possível apurar. 

As Cantatas deste período, ao contrário daquelas compostas durante a primeira 

fase romana do compositor, não são escritas apenas para voz e baixo contínuo, fazendo 

acompanhar a voz ou o conjunto de duas vozes por um instrumento solista, como o 

oboé, e uma pequena orquestra, apta a desempenhar qualquer Concerto Grosso, o que 

testemunha bem o prestígio da Casa Ruspoli [Piperno 1978:200].  

Durante as accademie eram, por norma, executadas duas Cantatas, embora em 

situações especiais o príncipe pudesse querer ofertar os seus convidados com três. Estas 

ocorriam ordinariamente na Cammera d’udienza, ficando a Galleria reservada para o 

período da Quaresma, onde eram executadas as Oratórias [Piperno 1978:203]. 

Fora dos salões da Casa Ruspoli, Francesco Gasparini lançaria um brilho 

musical que perduraria para além do biénio que passou ao serviço do Príncipe de 

Cerveteri.  

Em 1717, levaria a cena a Ópera «Il Pirro», no Teatro Capranica, bem como «Il 

Trace in catena», partilhando a produção musical desta com dois alunos, segundo consta 

das informações apensas à publicação:  

«Il / Trace / in catena, / Drama per Musica / Da rappresentarsi nella 

Sala de’ / Signori Capranica (…) La Musica è del Sig. Francesco 

Gasparini, e di dui suoi Allievi (…)» [Zanetti 1978:289].  

Não podemos deixar de lançar a hipótese de um dos alunos ter sido Domenico 

Scarlatti que, como se sabe, apenas deixa Roma para vir ao encontro da corte 

portuguesa, em Dezembro de 1719 [Doderer & Fernandes 1993:93]. 

Seguem-se os «Intermezzi in derisione della setta Maomettana», apresentados no 

mesmo ano no Seminário Romano, informando mais uma vez a publicação que a 

música é da autoria do Sig. Francesco Gasparini / Virtuoso dell’Eccllentiss. Sig. 

Principe Ruspoli.  

Trata-se de um panegírico à última vitória dos cristãos sobre os muçulmanos, 

provavelmente a Batalha de Temesvar, contenda inserida na Guerra Austro-Turca, que 

se desenrolou oficialmente entre 1716-1718, consequência da declaração de guerra 

proferida pelo Sultão Ahmed III à República de Veneza, em 1714. É inevitável aqui 
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estabelecer o paralelo com o brilhantismo da armada portuguesa de D. João V que, ao 

abrigo das boas relações existentes com Áustria e a Santa Sé, defendeu gloriosamente 

Veneza contra os turcos na conhecida Batalha de Matapão, a 16 de Julho de 1716.  

No prefáceo da partitura gaspariniana é possível ler: 

 «(…) Le ultime Vittorie delle gloriosissime Armi Cesaree, per le quali 

tutto il Popolo Cristiano ha tanto giubbilato, e particolarmente quel 

di Roma, hanno suggerito all’Autore l’intreccio di quest’Intermezzi, 

per mezzo de’quali mettendosi in deriso i Riti de’Maomettani (…)» 

[Zanetti 1978:290]. 

Em 1718 cessa o vínculo contratual de Francesco Gasparini com a Casa Ruspoli. 

Neste mesmo ano, o compositor é iniciado na Accademia dell’Arcadia, com o 

nome simbólico de Ericreo, facto demonstrativo do reconhecimento do seu valor no 

seio de um dos grupos mais seletos do contexto europeu da época [Zanetti 1978:265]. 

No Carnaval de 1719, sobem à cena no Teatro Alibert mais duas obras do 

compositor camaiorense: «Lucio Vero» e «Astianatte».156Aqui o nome de Francesco 

Gasparini surge já sem qualquer indicação que o associe à Casa Ruspoli [Zanetti 

1978:294]. 

1719 seria também o ano em que se firmaria o acordo matrimonial entre Rosalia, 

filha de Gasparini, e Mestastasio [Zanetti 197:266 / Navach 2004: 9]. Embora o 

anunciado casamento não viesse a concretizar-se, comprova a relação de proximidade 

que num dado momento existiu entre o pai de Rosalia e o escritor cujos textos 

adaptados foram musicados, alguns anos mais tarde, em Lisboa, no Teatro da Rua dos 

Condes, por compositores como Gaetano Maria Schiassi, Leonardo Leo, Giovanni 

Battista Pergolesi e Rinaldi di Capua, entre outros [Doderer 1991a:628].  

Em 1720, Francesco Gasparini volta a brilhar mais uma vez nas festividades 

carnavalescas, na reabertura do Teatro Alibert que havia sido intervencionado por 

Francesco Bibiena. Este reconhecido arquiteto foi igualmente responsável pela 

                                                 
156

 Não deixa de ser curioso constatar que uma outra obra com o mesmo nome, mas de autoria atribuída a 

Bononcini, tenha sido estreada um ano antes, durante o Carnaval, em Veneza, no Teatro S. João 

Crisóstomo, sendo dedicada ao embaixador português, o Marquês de Fontes [Brito 1992:520]. 
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montagem e desempenho mecânico dos cenários de algumas obras gasparinianas, como 

«Lucio Vero» [Zanetti 1978:267 e 294].
157

  

Para a ocasião da reabertura do Alibert, Gasparini escreveu «Amore e maestà» e 

«Il Faramondo».
158

 Gostaríamos de realçar o facto da publicação do libreto desta última 

obra referir, pela primeira vez, o compositor como Virtuoso dell’Eccellentiss. Sig. 

Principe Borghese [Zanetti 1978:303]. É com este epíteto que surge, também, o nome 

do compositor na edição do libreto da obra «Nino», representada no Teatro Régio, mais 

uma vez em co autoria com Bononcini, sendo a música do primeiro Ato da 

responsabilidade de Capelli [Zanetti 1978:268].  

No Outono, um intermezzo gaspariniano, «L’Avaro», é tocado como Abertura 

da obra vivaldiana «La Verità in cimento», representada em Veneza no Teatro S. 

Angelo. Pouco mais tarde, no Natal, é executado um «Componimento per Musica», no 

Palácio Apostólico [Zanetti 1978:303]. Apesar da ausência, neste caso, de uma 

referência em relação à Casa Borghese, Gasparini parece manter-se ao seu serviço, pois, 

no ano seguinte, 1721, é publicado o libreto de «La Zoe ovvero il Comando non inteso 

ed ubbidito», indicando o compositor como Virtuoso di S. E. il Sig. Principe Borghese 

[Zanetti 1978:306]. Trata-se, contudo, de uma reposição alterada da obra anteriormente 

apresentada em Milão e Génova, no ano de 1713, e em Florença, em 1715 [Zanetti 

1978:269]. 

Um dos momentos que mais nos interessa na atividade gaspariniana referente ao 

ano de 1721, diz respeito à apresentação, no Collegio Clementino, da Cantata 

«Religione Bontà Virtù», encomendada para o cumprimento das festividades 

tradicionais de fim de ano letivo.  

O que distingue esta Festa accademica di lettere e d’arme das restantes, consiste 

na presença de uma individualidade portuguesa, o Cardeal D. João Pereira de Lacerda, 

Conselheiro de Estado de D. João V, como patrocinador e dedicatário da obra, cuja 

importância, à luz dos responsáveis pelo Clementino, justificou a contratação do 

                                                 
157

 De notar que um outro Bibiena, Giovanni Carlo Sicinio, irmão daquele, assumisse, anos mais tarde, a 

responsabilidade pela construção do Teatro da Ópera do Tejo, por ordem do nosso Rei D. José [Hall & 

Januário 2009:240].  
158

 Esta obra servirá como base inspiradora a Haendel quando, anos mais tarde, em 1738, apresenta a sua 

própria versão [Strohm 1978:76].  
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mencionado arquiteto Francesco Bibiena para a elaboração dos respetivos cenários 

[Zanetti 1978:309].  

A importância social da ocasião deverá ter sido enorme, pois, figuram como 

presentes na mesma, para além de D. João Pereira de Lacerda, 19 Cardeais, entre eles o 

Cardeal Ottoboni, bem como conhecidos membros da mais alta nobreza, como o 

próprio Príncipe Ruspoli [Zanetti 1978:308]. 

Valerá a pena transcrever um pouco do panegírico da dedicatória inicial da 

publicação, prova cabal da importância da aposta joanina da criação de uma 

representatividade portuguesa de alto nível nos meios sócio culturais daquela época:  

«È del nostro Collegio Clementino Lodevole costumanza in sul finire 

dell’anno scolastico chiuder le Scuole con una pubblica Festa (…) 

acciocché dal riflesso di maggior soggezione si metta la Comparsa in 

merito di alcun maggiore compatimento, alcun grande Personaggio 

supplicare a degnarsi di onorarla con sua presenza. E sì facciamo in 

oggi con Voi, Eminentissimo, (…). Ma non potrà già stare occulta 

quell’aria di grandezza, di nobiltà, di decoro, che per se medesima si 

palesa negli atti vostri, e nella maestosa Corte, che vi accompagna, 

per cui spiegate su gli occhi di Roma il genio magnifico di Lisbonna, e 

imprimete Idee della Maestà Portoghese. Ommettiamo poi volentieri, 

che troppo lontano ci porterebbe, il racconto de’Generosi Progenitori 

di Gonsalvez de la Cerda de’Duchi di Medina celi, discendenti de’Re 

d’Aragona, e di D. Violante Pereira Sorella del Contestabile D. Nuno 

Alvarez Pereira le principali famiglie derivano (…)» [Zanetti 

1978:307]. 

Seria também o Cardeal Pereira o dedicatário do Drama Pastoral «La Silvia», 

representado em Foligno, no Carnaval de 1723 [Zanetti 1978:273]. 

Neste mesmo período sobe ao palco «La Dorinda», obra em que Gasparini 

demonstra a sua gratidão por Maria Livia Spínola Borghese, que tanto o apoiou, e cuja 

influência sobre o próprio marido, Marcantonio Borghese, Vice-rei de Nápoles na 

época, granjeou ao compositor o rótulo de Virtuoso di S. E. il Sig. Principe Borghese 

[Zanetti 1978:274]. 
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Um ano mais tarde, 1724, ano da estreia da Fávola Pastoral «La Tigrena», 

chegaria a Roma Johann Joachim Quantz, tendo-se tornado num dos mais notáveis 

alunos de Gasparini, talvez mesmo o último [Zanetti 1978:276]. 

Logo no ano seguinte, Francesco Gasparini assume as funções de mestre de 

Capela da Basílica de S. Giovanni in Laterano [Libby & Lepore 2001:557], sucedendo 

ao seu antigo aluno, Giovanni Giorgi que, como sabemos, abdicou das suas funções 

para servir D. João V. Fontana faria uma breve alusão a este facto numa passagem do 

seu volume «Vita di Benedetto Marcello», de 1803: 

 «(…) Giovanni Zorzi [Giorgi] (…) aveva appresi i primi elementi 

della Musica dal celebre Gasparini, già maestro del medesimo 

Benedetto. (…) in brevíssimo tempo fece tale progresso [Giovanni 

Giorgi], che nell’anno 1722 andò a Firenze per maestro, indi passo a 

Roma, dove fu eletto Maestro di Capella nella Basilica di S. Giovanni 

Laterano; e di là in poco tempo, per la fama del suo valore, fu 

chiamato al servizio del Re di Portogallo. Allora il posto del discepolo 

in S. Giovanni Laterano fu occupato dal suo vecchio maestro 

Gasparini (…)» [Zanetti 1978:315]. 

Na última sexta feira da Quaresma de 1725, Gasparini apresentou na capela da 

Congregazione del SS. Crocefisso, o Drama Sacro em três partes «Sanctissima 

Annuntiata», surgindo, mais uma vez, a designação do compositor como virtuoso do 

Príncipe Borghese, para além da óbvia alusão ao seu cargo em S. Giovanni Laterano 

[Zanetti 1978:277]. 

A avançada idade e os problemas de saúde que há vários anos vinham 

debilitando Francesco Gasparini, estão na origem da sua jubilação em 1726 [Zanetti 

1978:278]. 

Fica, no entanto, bem presente na memória cultural italiana o nome deste 

compositor, que brilhou na área da música dramática. De particular importância para a 

história da música portuguesa setecentista, resulta a sua ligação com tantos vultos 

relacionados com a corte lisboeta, quer no âmbito musical e cultural como no político e 

diplomático. 
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VIII – Breve enquadramento do tratado «L’Armonico 

Pratico» 

 

Em Itália, o nascimento do baixo contínuo, tão intimamente relacionado com o 

aparecimento do Stile Rappresentativo, dá-se ainda no séc. XVI.  

Assim, em 1528, Baldassarre Castiglione, no «Il libro del Cortegiano», esclarece 

que o acompanhamento de uma voz feito por um alaúde, um instrumento de tecla, ou 

mesmo um quarteto de violas de arco, constitui uma das mais refinadas e gratificantes 

formas de fazer música: 

«(…) sopra tutto parmi gratíssimo il cantare alla viola per recitare; il 

che tanto di venustà ed afficacia aggiunge alle parole, che è gran 

maraviglia. Sono ancora armoniosi tutti gli istrumenti da tasti, perché 

hanno le consonanze molto perfette e con facilita vi si possono far 

molte cose che empiono l’animo di musicale dolcezza. E non meno 

diletta la musica delle quattro viole da arco, la quale è soavissima et 

artificiosa». [Nuti 2007:5] 

A conceção do Madrigal vocal, em que cada voz assume o mesmo grau de 

importância face às demais, vai lentamente evoluindo para um modelo que faz assentar 

o foco de interesse numa linha melódica apenas, acompanhada por um instrumento.  

Desta forma, embora os acompanhamentos não tenham sido, numa primeira 

fase, pensados harmonicamente, a verdade é que resultam numa prática estruturalmente 

harmónica [Nuti 2007:7]. Estavam, assim, lançados os ingredientes para o 

desenvolvimento do baixo contínuo. 

Efetivamente, apenas algumas décadas mais tarde, o acompanhamento surge já 

descrito como uma prática do quotidiano. Exemplo disso encontramos na corte de 

Ferrara onde, por volta de 1570, são cantadas diariamente pelas famosas cantoras 

Lucrezia Bendidio, Tarquinia Molza e Laura Peverara [Strainchamps 2001:395], obras 

com acompanhamento de cravo, alaúde, harpa e viola de arco [Nuti 2007:10].  
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Do quanto é apreciada esta prática dá conta uma correspondência de Bernardo 

Canigiani, embaixador dos Médicis em Ferrara, datada de 13 de Agosto de 1571, 

segundo a qual: 

« (…) dentro [al suono di] un gravicembalo tocco dal Luciasco, 

cantorno la signora Lucrezia e la signora Isabella Bendedio a solo, e 

tutt’a due, sì bene et cosi gentilmente che io non credo che si possa 

sentir meglio» [Nuti 2007:10].  

Através de uma outra correspondência tomamos conhecimento de uma das 

primeiras alusões diretas ao baixo contínuo na prática musical de Ferrara. Trata-se de 

uma carta de Alessandro Striggio datada de 1584: 

«(…) havevo ancora scritto la intavolatura per il lautto et me lo 

scordai in Mantova nel mio partire. Ma importará poco, poichè il sig. 

Giulio [Caccini] potrà benissimo sonare, o con il lautto, o con il 

cembalo sopra il basso» [Nuti 2007:12].  

A referência à prática do acompanhamento a partir do baixo levada a cabo por 

Caccini revela-se perfeitamente natural, enquanto protagonista no desenvolvimento do 

baixo contínuo como elemento essencial da nova musica recitativa.  

Este tipo de música, que pretendia proceder a uma simbiose perfeita entre a 

melodia e o texto, foi objeto de ampla discussão entre os membros da conhecida 

Camerata Fiorentina, tendo dado origem à criação das primeiras Óperas, 

nomeadamente, «Euridice», da autoria do próprio Caccini em conjunto com Jacopo 

Peri, publicada em 1600 [Carter & Hitchcock 2001:771 / Porter 2001:397]. Esta, 

juntamente com um conjunto relevante de outras publicações fizeram remontar a estes 

anos o início da prática do contínuo. São elas: «Rappresentatione di Anima, et di 

corpo», de Emílio Cavalieri, apresentada a 17 de Fevereiro de 1600, constituindo a mais 

antiga obra impressa com baixo cifrado [Palisca 2001a:298]; «Le musiche sopra 

L’Euridice», de Peri e Caccini, de 1600; «Le nuove musiche», de Caccini, 1602; e 

«Cento Concerti ecclesiastici», de Lodovico Viadana, igualmente de 1602 [Nuti 

2007:19].  

A nuova musica não é escrita de forma contrapontística, devendo a realização do 

acompanhamento ser harmónico e guiado pelo significado expressivo da palavra, 

procedimento que assumiu a designação de «Sprezzatura» [Fortune 2001a:223]. 
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Poucos anos depois da popularização desta nova prática, começam a surgir os 

primeiros tratados com a codificação de regras concretas, embora ainda algo 

embrionárias.  

Assim, logo em 1607, é publicado o tratado «Del sonare sopra’l basso con tutti li 

stromenti», de Agostino Agazzari [Nuti 2007:19]. Neste são apresentados ensinamentos 

relativos à realização das cifras, não apenas para os instrumentos de tecla, mas também 

para outros, adiantando procedimentos harmónicos e ornamentais aplicáveis à linha do 

baixo [Raerdon 2001:213]. Do mesmo ano data a «Breve regola per imparar’ a sonare 

sopra il basso», de Francesco Bianciardi, tendo sido ambos os tratados publicados em 

Siena [Nuti 2007:19]. 

Em 1609 é editado em Bolonha, «Conclusioni nel suono dell’organo», da autoria 

de Adriano Banchieri, onde são colocadas várias questões caras à prática do 

acompanhamento, enquadrando-se perfeitamente no conjunto dos restantes escritos 

deste padre beneditino, centrados nas problemáticas da composição e performance 

musical [May 2001:620]. 

Como Giovanni Battista Doni muito bem esclarece no seu «Tratato della musica 

scenica», escrito entre 1633 e 1635 [Palisca 2001b:470], a prática do contínuo nunca 

deve ser encarada de forma autónoma em relação ao significado do texto. Os intervalos 

têm o poder de provocar afetos, devendo, por isso, a harmonia ser colocada ao serviço 

da palavra: 

«(…) una terza minore nel grave induce certa mollizie, e una 

maggiore certa allegria, e vivacità, e alcune legature ti passano 

l’anima» [Nuti 2007:20].  

O mesmo princípio serve para explicar a execução dos acordes mais ou menos 

cheios, consoante a linha do cantor. Giovanni Domenico Puliaschi é quanto a isso muito 

claro quando refere: 

«(…) soglio accompagnar la mia voce con diversa maniera di 

consonanze quando più piene, e quando più vote secondo il passo; in 

particolare quando la parte ch’io canto discende sotto il Basso da 

sonare mi servo di poche consonanze, e quelle che più accompagnano 

quel passo» [Nuti 2007:20]. 
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Esta nova prática do acompanhamento, tão bem aceite e universalizada, encerra 

em si um potencial efeito perverso que se liberta à medida que a centúria de seiscentos 

se vai aproximando do fim: a da realização do baixo apenas com a intenção de 

complementar o significado do texto em detrimento, em muitos casos, do cabal 

cumprimento das regras de contraponto, fruto por vezes da ausência de qualquer tipo de 

cifra nas partituras. 

Por outro lado, assiste-se em paralelo ao desenvolvimento, na música litúrgica, 

do acompanhamento do chamado baixo figurado, que já tivemos oportunidade de 

evidenciar no Tratado «Reglas Generales», de José Torres. 

Nome incontornável na teorização deste tipo de acompanhamento é, sem dúvida, 

Lorenzo Penna que, no seu «Li Primi Albori Musicali», de 1674, dedica toda uma 

Terceira Parte ao tema do acompanhamento "da parte", ou seja, da(s) linha(s) vocal ou 

instrumental envolvida(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penna é aqui muito claro quando afirma que o correto acompanhamento da parte 

ou de um baixo figurado depende de um conhecimento consistente das regras de 

contraponto, às quais havia dedicado toda a segunda parte do seu tratado: 
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«Supposta dunque la Cognizione del Contrapunto, data nel secondo 

Libro di questa Operetta, m’accingo ora à dar l’ultima mano à tutta 

l’Opera com questo terzo Libro. 

Terzo Libro, delle Primi Albori Musicale, da onde appariscono li 

Fondamenti per suonar l’Organo sopra la Parte» [Penna 1634:145]. 

Podemos, pois, concluir que, no final do século XVI, Itália vive uma prática de 

acompanhamento dual: por um lado, o papel do acompanhador é enaltecer os afetos do 

texto, usando para isso de todos os artifícios possíveis que, como sabemos, conduzirão à 

construção de acordes extravagantes e à utilização de ornamentos sumptuosos, como é o 

caso das acciaccaturas, nomeadamente em Recitativos; por outro, desenvolve-se um 

outro tipo de acompanhamento, mais discreto e espartano, pensado para a prática 

litúrgica do canto chão, onde as regras do contraponto polifónico imperam. 

Ambas condutas e posturas terão, durante toda a primeira metade do século 

XVIII, um amplo campo de aplicação. 

Na realidade, em contraponto à obra de Penna, surgem igualmente teorizações 

de regras de acompanhamento pensadas maioritariamente para a prática musical 

dramática, como Oratórias e Cantatas, onde se procede à enumeração de um conjunto de 

regras tendentes a balizar a performance do acompanhamento dentro dos limites dos 

cânones contrapontísticos, na tentativa de evitar os excessos que no final de centúria de 

seiscentos já se tornavam habituais. 

O «L’Armonico Pratico» de Gasparini constitui um dos primeiros exemplos 

deste posicionamento.  

Na realidade, o Capítulo IV do tratado é integralmente dedicado ao ensinamento 

das mencionadas regras de acompanhamento, muito embora o termo utilizado pelo autor 

seja especificamente «Osservazioni sopra i moti per salire e prima di grado» (edição 

1708, p. 30). 

Fonte contemporânea deste é o tratado editado em Modena em 1714, da autoria 

de Geminiano Sangiovanni, com o título específico de «Primi ammaestramenti della 

musica figurata», embora notoriamente inspirado no de Gasparini [Nuti 2007:61].  

Também Alessandro Scarlatti fez sair do seu punho um manuscrito denominado 

«Lezzioni, Toccate d’intavolatura per sonare il cembalo», possivelmente de ca. 1715 
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[Pagano & Boyd 2001:397], apesar da versão até hoje conhecida, que se encontra na 

Biblioteca Estense de Modena, com a cota GBLbl 14244, ser póstuma e da mão de um 

senhor Danzi, datada de 1737. Neste, Scarlatti dedica as primeiras páginas à redação de 

um conjunto de regras «per accompagnare il cembalo, ò pure organo, ò altro 

stromento» [Scarlatti ca.1715:[c.1v]].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratam-se, no entanto, como se observa, de obras posteriores à primeira edição 

do «L’Armonico Pratico», o que evidencia ainda mais a sua importância no contexto da 

época. 

Outras fontes anónimas são mencionadas por Giulia Nuti, nomeadamente, o 

manuscrito Roma N.1, intitulado «Regole [per] accompagnar sopra la Parte», muito 

embora não se tenha ainda podido determinar a sua datação [Nuti 2007:62].  
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IX - «L’Armonico Pratico» – edição 1708 

 

O Tratado «L’Armonico Pratico al Cimbalo» foi editado em 1708, em Veneza, e 

sofreu reedições na mesma oficina veneziana de António Bortoli em 1715, 1729, 1745, 

1754 e 1764; na oficina bolonhesa de Silvani em 1713 e 1722; bem como mais tarde, e 

outra vez em Veneza, na oficina de Sebastiano Valle, em 1802 [Tagliavini 1978:134].  

Como tivemos oportunidade de referir na nossa Introdução, apenas nos 

debruçaremos sobre a primeira edição, de 1708, pois, o estudo comparativo das 

diferentes edições subsequentes, apesar de verdadeiramente interessante, não se 

enquadra nos objetivos por nós traçados, nem nos limites quantitativos e temporais 

impostos ao presente trabalho. 

 

A obra foi dedicada a Girolamo Ascanio 

Giustiniani.
159

  

Tendo-nos lançado na procura de 

informação sobre esta personalidade, uma 

vez que, ao contrário do que acontece no 

tratado de José Torres, no «Armonico 

Pratico» nenhum dado mais é fornecido, 

foi-nos possível identificar como possível 

dedicatário da obra de Gasparini, Girolamo 

Ascanio, nascido em Veneza a 4 de 

Novembro de 1697, cidade onde terá 

falecido a 22 de Setembro de 1749.  

Ao que conseguimos apurar, Ascanio ter-    

-se-á notabilizado com o título de capitão 

                                                 
159

 Tendo-nos deparado com uma extrema dificuldade em encontrar fontes impressas que nos 

fornecessem dados concretos sobre Girolamo Ascanio Giustiniani, optámos por incluir toda a informação 

que nos foi possível reunir através de pesquisas internáuticas, e das quais damos notícia nos parágrafos 

seguintes. 
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de Verona, cidade onde desempenhou, durante o ano de 1729, o cargo de Vice Regedor. 

Mais tarde, em 1733, foi capitão de Pádua. Para além das suas funções profissionais, 

Girolamo Ascanio foi reconhecido como escritor e erudito.  

De acordo com indicações genealógicas, podemos ainda adiantar que o nome 

Giustiniani, ou Zustinian, corresponde a uma dinastia Dogal veneziana que remonta ao 

séc. VII. 

Não nos foi possível confirmar se o dedicatário da obra foi igualmente o seu 

mecenas, facto que nos chamou a atenção dada a tenra idade daquele à altura da 

publicação, pormenor evidenciado no próprio texto panegírico escrito por Gasparini 

quando refere: 

«Io, che sin da suoi primi Anni scorsi nel nobilissimo suo Volto la 

vera Idea della Virtù, non mi sono ora ingannato nel dedicarle questa 

picciola mia fatica, sperandone il gradimento da quella Generosità, 

che già si ammira ne’suoi magnanimi, benche tenerelli, pensieri, in 

una picciolezza, ove giganteggia lo spirito, in una Adolescenza, ove il 

senno più che maturo si scorge» (p.6-7).   

O mesmo se passa em relação aos pormenores administrativos que envolvem a 

publicação, pois, no frontispício da obra apenas consta que foi publicada por António 

Bortoli «con Licenza de’ Superiori, e Privilegio», sem nenhuma outra informação 

apensa. 

O tratado é constituído por uma parte única, composta por doze capítulos, 

concluindo com uma tabela demonstrativa de todas as claves existentes, à qual se segue 

uma espécie de epílogo da obra. 

O método de impressão utilizado corresponde, à semelhança de outras obras 

musicais da época, inclusivamente a edição de 1702 do tratado de José Torres, ao 

método de tipos móveis fixos. 

Os exemplos musicais são apresentados na sua maioria só com cifras, tendo 

optado Gasparini, nos casos minoritários em que ocorrem realizações, pela 

demonstração sequencial de notas num único pentagrama. 

O tratado é predominantemente, embora não exclusivamente, pensado para o 

acompanhamento ao cravo, sugerindo, em diversas passagens, uma realização cheia e a 
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utilização farta de ornamentos, como as acciaccaturas, das quais falaremos um pouco 

mais adiante. 

Do seu preceituado resulta clara, como em tantos outros trabalhos do género, a 

importância de uma boa formação no domínio do contraponto. 

No texto introdutório às regras e observações para bem acompanhar, podemos 

ler:  

«È ben vero che per devenire vero, e pratico Organista è necessario 

far un particolare studio d’intavolatura, ed in specie sopra le Toccate, 

Fughe, Ricercati etc. del Frescolbaldi,
160

 ò d’altri Uomini Eccellenti; 

avere scuola da buoni, ed eruditi Maestri» (p.14). 

Os bons mestres eruditos vêm do passado mas permanecem no presente. Disso 

dá o autor vários exemplos, como é o caso no final do Capítulo VIII, quando se refere a 

Bernardo Pasquini, dizendo:  

«Chi avrà ottenuta la sorte di praticare, o studiare sotto la scuola del 

famosissimo Sig. Bernardo Pasquini
161

 in Roma, o chi almeno l’avrà 

inteso, o veduto sonare, avrà potuto conoscere la più vera, bella, e 

nobile maniera di sonare, e di accompagnare; e con questo modo così 

pieno avrà sentita dal suo Cimbalo una perfezzione di Armonia 

maravigliosa» (p.88). 

Porém, Gasparini não fica por aqui, mencionando quer Corelli como Bononcini, 

o primeiro, quando explica o uso do retardo de nona, no Capítulo VII, informando que: 

 «Ciò vien praticato dai buoni Compositori moderni, e 

particolarmente si trova nelle vaghissime Sinfonie del Sig. Arcangelo 

Corelli Virtuosissimo di Violino, vero Orfeo de’ nostri tempi, che con 

tanto artificio, studio, e vaghezza muove, e modula quei suoi Bassi 

con simili legature, e Dissonanze tanto ben regolate, e resolute, e sì 

ben intrecciate con la varietà de’ Soggetti, che si può ben dire, che 

abbia egli ritrovata la perfezione di un Armonia, che rapisce» (p.69). 

                                                 
160

 Gasparini rende aqui um claro tributo à obra de Girolamo Frescobaldi, acervo que, datando logo dos 

primeiros anos do séc. XVII, constitui o primeiro conjunto em que se contam exemplos pensados 

aprioristicamente para instrumento de tecla [Hammond & Silbiger 2001:243]. 
161

 De facto, Pasquini foi considerado o mais importante compositor para tecla entre Frescobaldi e 

Domenico Scarlatti [Harper & Lindgren 2001:187]. 
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O segundo é evocado no Capítulo XI, dedicado às diminuições da linha do 

baixo: 

 «Molti, e varj di questi motivi potrai osservare nelle Cantate di molti 

Virtuosi Professori; ma particolarmente in quelle del Sig. Giovanni 

Bononcini
162

 (…) in cui scorgerai non meno della bizzaria, la 

vaghezza, l’armonia, lo studio artificioso, e la capricciosa 

invenzione» (p.110). 

O tratado conclui ainda com uma referência expressa a Zarlino como grande 

mestre teórico, quando o autor garante a correção dos seus ensinamentos à luz das 

regras de contraponto:  

«(…) e se per assicurarti, che i miei documenti siano approvati non ti 

hò recate le ragioni con l’autorità di Maestri Classici Antichi, e 

Moderni, rifletti, che non hò discorso di Contrapunto, nè trattato 

dell’Arte Armonica in Generale; materia, che a bastanza è stata 

pubblicata al Mondo con sì bello studio dal Zarlino (...)» (p.118). 

Gasparini referir-se-á, neste momento, ao «Le institutioni harmoniche», 

publicado em Veneza no ano de 1558, obra onde Gioseffo Zarlino discorre sobre a arte 

do contraponto [Palisca 2001c:753]. 

Um dos pontos mais sensível do tratado consiste na explicação dos ornamentos 

do mordente e da acciaccatura, no âmbito do acompanhamento dos Recitativos. 

O cerne da questão centra-se na compreensão da forma como estes ornamentos 

devem ser executados pelo acompanhador.  

Gasparini aconselha a execução ligeiramente harpejada das consonâncias, 

permitindo a introdução de determinadas dissonâncias. 

Na página 91 do tratado, correspondente ao Capítulo IX, podemos ler: 

 «Per introdur gli accompagnamenti ne’ Recitativi con qualche sorte 

di buon gusto si deve distender le Consonanze quasi arpeggiando, ma 

non di continuo; perche quando si è fatta sentire l’Armonia della 

                                                 
162

 Apesar de não ser possível confirmar, julgamos referir-se Gasparini a Giovanni Bononcini filho, que 

chegou a Roma em 1691, tendo tocado na orquestra do Cardeal Pamphili. Apesar de Giovanni Bononcini 

pai ter sido reconhecido como professor, faleceu quando o seu filho tinha apenas oito anos, sendo o 

próprio Gasparini ainda muito novo na altura [Bennet & Lindgren 2001:872]. 
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nota, si deve tener fermi i tasti, e lasciar, che il Cantore si sodisfi, e 

canti col suo comodo, e secondo, che porta l’espressiva delle parole, e 

non infastidirlo, o disturbarlo con continuo arpeggio, o tirate di 

passaggi in sù, e in giù (…)».  

Assim, o autor esclarece que, no contexto de acompanhamento de um Recitativo 

no qual o baixo tenha uma longa nota fermata sobre a qual o cantor executa uma frase 

extensa: 

 «Nel distender, come dissi la Consonanzia piena, si potrà al’Ottava 

nella mano destra toccar quasi fuggendo il semitono suo vicino sotto 

la detta otrava [sic] (…) toccandolo con certa destrezza nel medemo 

tempo in forma di mordente, anzi un poco prima, ma lasciarlo 

immediatè, perche non offenda l’udito, ma dia una certa grazia» 

(p.91). 

Fica desta forma definido o uso do mordente, que pode ocorrer sobre a Oitava, 

como foi referido, mas também sobre a Sexta e a Terceira menor, como explicita 

Gasparini na página 92. 

A sua demonstração ocorre em versão cifrada e realizada, esclarecendo o autor:  

«Per più chiarezza lo dimostro meglio che posso in questa forma 

d’intavolatura, avvertendo, che tutte le note poste tra le due linee, 

servono per un sol colpo, e si fanno tutte insieme» (p.92). 

Devemos, no entanto, proceder a um esforço de compreensão da referência «per 

un sol colpo, e si fanno tutte insieme». 

Este pressupõe um exercício de enquadramento da ideia expressa no âmbito do 

espírito do texto do tratado em geral e deste capítulo em particular.  

Gasparini esclarece no seu texto introdutório ao tratado que para acompanhar: 

 «(...) non solo è necessario il possesso di tutte le buone regole del 

Contrapunto, mà un buon gusto, naturalezza, e franchezza di conoscer 

all’improviso la qualità della Composizione, per poter oltre il suonar 

in Concerto, accompagnare il Cantore con aggiustatezza, e 

discretezza, e più tosto darli animo, sodisfarlo, secondarlo, che 

confonderlo» (p.14). 
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Mais tarde, no Capítulo IX agora em estudo, podemos ler que o uso do mordente 

deve ser feito com «giudizio, e dove non possa apportar qualche cattiva relazione» 

(p.93), o que pressupõe a assunção do princípio da prudência como critério avalizador 

da prática deste ornamento. A ideia volta a ser demarcada no final do capítulo, como 

súmula do uso, quer do mordente quer da acciaccatura:  

«Potrai ancora usare tanto il mordente, come l’acciaccature nelle 

Arie, o Canzoni; essendo molto necessarie per sonare con grazia, e 

buon gusto; e riescirà l’accompagnare assai più armonioso, e 

dilettevole» (97).  

Pensamos, então, que a execução dos mordentes deve ser feita no âmbito de um 

acorde que pode ser tocado de forma ligeiramente harpejada, mas sem nunca perder o 

tactus da obra, essencial para que o cantor mantenha a pulsação.  

Isso mesmo se depreende de uma interpretação integrativa dos diferentes 

ensinamentos de Gasparini, cuja base assenta na ideia de equilíbrio e bom gosto do 

acompanhamento, tendo em conta que consiste numa prática tendente a complementar a 

execução de um solista. 

Logo, quando Gasparini refere que o exemplo musical deve ser executado por 

colpo e as notas tutte insieme, deverá ser entendido como num único impulso, o que não 

exclui o harpejar das notas, como, de resto, é mencionado na página 91.
163

 

A prática desta dissonância ornamental é, aliás, bastante antiga. Hans Buchner 

refere-a já no seu «Fundamentum», de 1520, tendo o seu paralelo no quiebro, assim 

designado por Tomás de Santa Maria no tratado «Arte de tañer Fantasia», de 1565 

[Tagliavini 1978:139-140]. 

A novidade do tratamento gaspariniano consiste na distinção feita entre o 

mordente, propriamente dito, e a acciaccatura, que define como: 

 «Si usa alcune volte qualche falsa, che sarà com acciaccatura  di 

due, trè o quattro tasti uniti uno appresso l’altro, e particolarmente 

ne’ Recitativi, o Canti Gravi fanno mirabile effetto, osservandosi in 

specie in alcune note, che hanno la Sesta Maggiore (…)» (p.93). 

                                                 
163

 Posições diferentes da nossa têm sido avançadas por autores como Jesper Christensen, que defende a 

execução plaquet de todas as notas que compõem o acorde com a acciaccatura, assumindo uma 

interpretação hermética do termo «con un solo colpo» [Christensen 2003]. 
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Esta pode ocorrer em diferentes situações, culminando in extremis, quando 

duplicadas várias das suas notas, num acorde de 14 notas, como é demonstrado no 

primeiro exemplo da página 95 do tratado. 

Assenta a principal diferença entre mordente e acciaccatura no facto do primeiro 

pressupor a utilização de apenas uma dissonância, e a segunda de várias.  

Talvez por essa razão, Gasparini seja dos poucos que se aventuram a explicá-los 

e distingui-los teoricamente.  

O mesmo não acontece com outros mestres, nomeadamente, o próprio Pasquini, 

como podemos ler numa correspondência de Benedetto Marcello: 

 «Tale acciaccatura suole praticarsi particolarmente ne’Recitativi, 

cadenze, progressioni di tuono, etc. come più diffusamente 

nell’Armonico Prattico al Cembalo di Fran.co Gasparini mio maestro 

al cap. 9. Et il famoso che fu Bernardo Pasquini suonatore di cembalo 

chiamava tali acciaccature, che spesso usava, col nome ancora di 

mordente: e che nulla di positivo stabilivano, ma servivano per tenere 

alquanto sospeso l’orecchio, che restava poi affatto contento da ciò 

che ascendendo succedeva» [Tagliavini 198:140]. 

A clareza e distinção na explicação diferenciada destes ornamentos foi 

amplamente reconhecida, nomeadamente pelo próprio José Torres quando optou por 

seguir o seu congénere italiano no momento a eles dedicado, na Quarta Parte do seu 

tratado, Capítulo VII. 
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 Observações preliminares 

 

1. No trabalho de tradução do presente tratado tentámos manter o mais possível 

o significado do texto, muito embora tenhamos sido por diversas vezes obrigados a 

sacrificar o sentido literal de forma a poder privilegiar a sua cabal compreensão. 

2. O termo «intavolatura» utilizado por Francesco Gasparini foi traduzido como 

pentagrama ou partitura, consoante o contexto, uma vez que o termo tablatura está 

associado à notação musical por letras e sinais distintos daqueles a que o autor se refere 

no tratado. 

2. No que aos exemplos musicais diz diretamente respeito, optámos por 

apresentar, para a grande maioria que se apresenta apenas numa versão cifrada, as 

nossas próprias propostas de realização, à luz dos ensinamentos do autor.  

a. As nossas realizações são notadas num formato mais pequeno que a linha 

do baixo constante do original, de forma a melhor se distinguirem dos 

casos residuais em que Gasparini apresenta a sua própria realização. 

 

 

 

 

b. Desta opção excluímos a realização dos exemplos relativos à 

denominada Regra da Oitava, que se encontram no fim do Capítulo VIII 

do tratado, a realização na íntegra do segundo exemplo que se encontra 

na página 64 do original, por nos parecer redundante, surgindo apenas a 

realização dos primeiros quatro compassos, e a realização dos exemplos 

relativos a transposições, constantes da página 79 do preceituado. 

c. De exemplo para exemplo as realizações são tendencialmente 

apresentadas em diferentes posições de forma a melhor demonstrar a 

plasticidade da aplicação dos ensinamentos. Progressivamente, e sem 

colidir com o preceituado do tratado, tomamos a liberdade de acrescentar 

acordes mais complexos, sempre identificados entre parêntesis. 
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d. Toda e qualquer realização escrita na clave de Dó na primeira linha foi 

sempre transposta para a clave de Sol na segunda linha. 

e. A partir do conhecimento das limitações tipográficas condicionantes da 

notação musical no tratado assumimos, desde o início, que os exemplos 

com acordes são escritos na sua posição harmónica e não melódica, uma 

vez que esta parece ter sido a intenção do autor, não obstante a 

impossibilidade técnica de o fazer.  

f. Todas as barras de compasso que não constem do original são escritas a 

tracejado.  

g.  Todas as cifras ou acidentes musicais que não constem do original são 

escritos entre parêntesis. 

h. No terceiro capítulo do tratado, respeitámos a explicação do autor sobre a 

matéria dos acidentes musicais, muito embora, nos exemplos musicais 

posteriores, optámos, sempre que nos pareceu necessário para uma 

melhor compreensão, pela substituição do sinal de bemol pelo do 

bequadro. Relembramos aqui que, na época, como se pode, aliás, 

confirmar no preceituado de Gasparini, o bemol era utilizado para 

desfazer o efeito do sustenido, o que agora é operado através do 

bequadro. 

i.  Nos exemplos práticos, a indicação de nota de rodapé surgirá a laranja e 

não preto, de forma a melhor se distinguir das cifras. 

j. Muito embora à época da elaboração do tratado as convenções de 

notação métrica ainda assentassem nos modelos de Tempus Perfectum e 

Imperfectum, na realidade, a grande maioria dos exemplos práticos 

revelam já uma conceção bastante próxima da atual, pelo que optámos, 

sempre que nos pareceu possível, pela sua assunção: 
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L’Armonico Pratico al Címbalo, Regole, Osservazioni, ed Avvertimenti 

per bem suonare il Basso, e accompagnare sopra il Cimbalo, Spinetta, ed 

Organo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor 

Se não refutar um amplo mar o pobre tributo de um pequeno riacho docemente 

desaguando no seu vastíssimo seio, posso bem, com segurança, apresentar, apesar de um 

pequeníssimo tributo, este parto do meu frágil entendimento, à grandeza de Vossa 

Excelência, igualável a um mar de incomparável gentileza, que benevolamente acolhe cada 

ação praticada reverentemente pelo mais insignificante servo. Eu, que desde a vossa tenra 

idade, observo no nobilíssimo rosto a verdadeira ideia de virtude, não me sinto iludido ao 

dedicar esta minha pequena empresa, esperando o agrado daquela generosidade que já se 

admira na vossa magnitude assim afetuosa; penso num talo de uma folha onde a grandeza do 

espírito, embora ainda na adolescência, no seu âmago bem maduro se esconde.  

E se, de entre tantos volumes harmoniosos que já saíram à luz do mundo, este que eu 

apresento parece o mais ténue, que à guisa do palrador passarinho, apenas composta pela 

voz e pela pluma, na competição das penas ordenadas, não terá alento para se elevar a par 
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das outras voláteis; não temo, porém, a derrota na comparação dos voos se, apoiando-me nas 

asas da águia justiniana, puder, no fim do caminho, ter ultrapassado, vitorioso no seu triunfo, 

todas as outras glórias. Toda a glória que eu poderia ter merecido ao elaborá-lo de forma 

assim grosseira e mal construída como está, espero poder redimi-la perante o 

prestigiadíssimo nome de V. E. [sic]. Basta-me, portanto, que do vosso gentilíssimo gosto 

tão bem direcionado para o divertimento da música, seja concedido um olhar benévolo sobre 

algumas destas páginas; e tenho esperança de, agradando-vos, alcançar a sorte de 

proporcionar ao cravo tamanha honra que goza qualquer outro instrumento harmónico 

suavemente tratado pelas gentis mãos de V. E. [sic]. E, em verdade, soube mui nobremente 

satisfazer o vosso génio, que pôde bem esperar a nossa música para ser tocada com o vosso 

patrocínio, em tão suspirado refúgio. E, seja dito para maior glória de Vossa Excelência, não 

representa nenhum prejuízo adicionar este exercício àqueles estudos nos quais vos deveis 

entregar na vossa atual tenra idade, revelando-vos condignamente um digno filho de um pai 

e descendente de um avô, que são o compêndio da ciência, o esplendor da pátria e dois 

astros do céu adriático. Suplica para tanto este meu pequeníssimo filho tal valiosíssima 

proteção que, se qual novo peregrino, já se encaminha para se dar a conhecer ao mundo, não 

temerá a tempestade, o embate em qualquer rochedo, agitações da fortuna, enquanto for 

assistido pelo raio de esplendor que receberá do nume tutelar de tão alto patrocínio. Dignai-

vos, então, Excelência Vossa apreciar esta prova da minha devoção pela ambição que tenho 

de ser reconhecido por aquele a quem com profundíssima reverência me subscrevo. 

  De Vossa Excelência,  

humilíssimo, devotadíssimo, e obsequiosamente servidor Francesco Gasparini. 

 

Cortês Leitor 

Parecer-vos-á uma maravilha ver surgir à luz do mundo uma obra que jamais 

esperáveis. Primeiro, porque talvez não me tivésseis na conta de organista e, por 

consequência, incapaz de tratar semelhante matéria. Em segundo lugar, sei que direis: para 

quê perder tempo com uma tarefa pouco útil e desnecessária? Não existe nenhum mestrezito 

que em poucas aulas não a saiba ensinar nem nenhum estudantezinho, que em poucos meses 

não aprenda? Respondo-vos que a experiência não me permite aprovar tal pensamento. E se 

vos comprazer atender com um olhar benigno este texto, encontrareis, por ventura, alguma 

questão nova a observar que não vos desagradará. Se escrevo assim à confiança e não com a 
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elegância do bem dizer, contento-me, e não será pouco, que me considereis como músico, 

não como retórico. Se, por outro lado, desejais absolutamente espicaçar-me com a crítica, 

será bastante qualificar-me com o carácter de virtuoso, de que é hábito ser alvo, o que me 

honrará mais do que me ofender. Se, ao contrário, sois de génio muito suave e de alma tão 

gentil que vos agrada partilhar: peço-vos, ao apresentar-vos esta ainda que mal composta 

obra, recebei-a como amigo, aprovando-a, considerando-me como ávido de servir ao 

próximo e de a haver escrito em tudo, e por tudo, como verdadeiro católico.  

E vivei Felizes. 

 

Aos Virtuosos Organistas 

Perdoai-me, ó meus diletíssimos, se de qualquer débil intenção desta obra, vos 

parecerá à primeira vista, que eu tenha pretendido prejudicar o vosso saber e o vosso 

interesse iludindo-me ao comprometer-me na empresa de empreender esta arte sem a vossa 

assistência. Mas, se refletis melhor, descobrireis que o meu objetivo foi ajudar. Aquele sábio 

físico que publica segredos e remédios para a saúde dos homens, não o faz para prejudicar 

os companheiros e sucessores na sua arte, mas para ajudar o próximo. Assim, o meu 

verdadeiro fim tem consistido em ajudar o estudioso, facilitar o principiante, animar e 

agradar o diletante e diminuir a fadiga a quem ensina. Compadecei-vos, não vos entristeceis, 

e vos auguro do Céu todo o bem.  

 

Introdução às regras e observações para bem acompanhar 

Não me negareis vós professores e diletantes da música que, para dominar esta arte 

tão nobre e ambígua, não se requer mais que três condições principais, a saber: deliberação, 

aplicação e um bom professor. Mas, sabei que se qualquer grande autor afirma que tanto 

basta para se formar um músico perfeito, eu, no entanto, apenas o concebo na teoria mas, na 

prática, sou de parecer contrário; pois não basta dizer: eu delibero, resolvo e desejo 

absolutamente aprender a música, pretendo aplicar-me o quanto puder e tenho um belíssimo 

e diligente professor. Tudo isto é assaz necessário; mas, se para tanto não for acompanhado 

de uma certa disposição natural, faltará a melhor parte para juntar à boa prática de uma justa 

e bem modelada harmonia. De todos estes elementos, a mais fácil e mais difícil de conseguir 

é a disposição natural. Mais fácil como um dom de Deus e da natureza; mais difícil, direi 

mesmo impossível, porque a verdade tem um preço que jamais se conquista. Da disposição 
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facilmente deriva a deliberação. A aplicação é a mais árdua porque raramente se ama a 

fadiga. O bom mestre é a condição mais rara porque nem todos os bons professores ensinam 

voluntariamente, nem todos partilham da facilidade de comunicação, nem todos os 

estudiosos da música usufruem da comodidade de os poder ter e nem todos, desde logo, são 

excelentes mestres (se bem que hoje, para dizer a verdade, surgem mais mestres que 

discípulos). Observando, no entanto, muitos desejosos de aprender a acompanhar ou tocar o 

baixo no cravo, no órgão, ou qualquer outro instrumento de tecla; espero com este meu 

pequeno volume proporcionar o engenho, diminuindo a fadiga e a dedicação, facilitando 

esta empresa com uma série de recomendações não apenas úteis para os estudiosos, mas 

também para alguns professores que não tenham recebido com escárnio as minhas 

advertências.   

É bem verdade que, para se tornar num verdadeiro e prático organista, é necessário 

fazer um estudo específico da partitura, e de género sobre a Toccata, a Fuga, os Ricercati, 

etc., de Frescobaldi, ou de outros excelentes homens; possuir uma boa escola e de mestres 

eruditos; finalmente, para acompanhar, não só é necessário a posse de todas as boas regras 

de contraponto, mas bom gosto, naturalidade e a franqueza de conhecer de imediato a 

qualidade da composição para poder, mais adiante, soar em concerto, acompanhar o cantor 

com rigor e discrição e, mais difícil ainda, dar-lhe ânimo, satisfazê-lo, apoiando-o em vez de 

o confundir. Mas, por outro lado, quem possua génio de aprender, assim vejo na maior parte 

dos casos, como disse, pouco ama a fadiga; [informo a] quem, por não ter cabeça para se 

aplicar regularmente como requer a partitura, quem por não ter tempo ou quem for já de 

idade avançada, que este é verdadeiramente semelhante ao estudo das crianças de tenra 

idade, que com natural inclinação, ou por temor do açoite ou por estímulo, mas 

principalmente pela subtileza do engenho, aprendem com tanta facilidade que se tornam 

maravilhosos. Existem inúmeros nobres, cavaleiros, damas e príncipes que têm este génio; e 

se sentem que devem percorrer este caminho, é certo que, para o entretenimento que 

julgamos haver nos estudos das belas letras ou de outros exercícios cavalheirescos, não 

bastaria determinar, por assim dizer, uma idade para chegarem a tocar quatro notas. Não o 

digo em geral, porque alguns possuem um espírito muito elevado e um engenho preparado 

que a tudo o que se aplicarem, admiravelmente o aprenderão. Serve este [tratado] também 

aos diversos cantores que desejem, para melhor conhecimento e domínio do canto ou para 

poder, em certas ocasiões, acompanhar-se a si mesmos, e não desejem ou não possam 

aplicar-se muito, sendo, por vezes, tal aplicação nociva para a voz. Concluo, finalmente, 
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[dizendo] que quem quiser empenhar-se em tal estudo fará muito bem, e poderá ao menos 

acompanhar ou soar o baixo, encontrando algum fruto deste meu trabalho. Para que possais 

à primeira, sem outro estudo de tablatura ou de contraponto, aprender a acompanhar, 

procurei apresentar uma maneira fácil de dar a conhecer as notas, o modo de formar as 

consonâncias, colocar as mãos, etc. Tendo, pois, avançado tantas observações da minha 

parte, e muitas regras que datam de outros tempos passados, por boas que são, encontrámos 

imensas exceções para as grandes variações, motivos, pensamentos, caprichos, modulações 

e movimentos do baixo que, particularmente hoje, são pelos nossos virtuosos modernos 

utilizados. Por tal, resolvi, como princípio, dar a conhecer tais e tantas observações que, 

embora não me permitam vangloriar de conduzir o estudioso a uma prática perfeita, espero 

que seja de tal utilidade que não possa classificar-se de inútil e vão este meu trabalho para 

quem o queira ou saiba aproveitar. 
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Capítulo I 

Dos nomes e lugar das notas 

Deverá o aluno ou estudioso memorizar bem o nome das notas e os seus lugares em 

todas as claves, o que, com facilidade, poderá concretizar servindo-se da tabela apresentada 

no último capítulo deste livro.   

 

 

 

 

Os nomes das notas são: 

→ A la, mi, re.  

→ B fa, b, mi. 

→ C sol, fa, ut. 

→ D la, sol, re. 

→ E la, mi. 

→ F fa, ut. 

→ G sol, re, ut. 

 

Deve o professor dar a conhecer bem o teclado dividido em cinco partes: grave, 

aguda, sobre aguda, agudíssima e gravíssima, com este exemplo: 



 

 291 

IX «L’Armonico Pratico» 

 

Outro exemplo a partir do qual se pode conhecer o lugar de todas as notas naturais: 

 

 

 

 

Adquira, pois, a prática e conhecimento de todas as notas; para maior facilidade, 

observe primeiro o lugar das teclas naturais, ou brancas, que se chamam especificamente 

género diatónico, e, depois, as acidentais, que são as pretas e se denominam género 

cromático. 

 Observe que estas [teclas] pretas são dispostas a três e a duas, entre as quais estão 

duas [teclas] brancas sem serem intercaladas pelas pretas; e, assim, será fácil apreender, 

instantaneamente, através da memória visual, que entre as três [teclas] pretas estão o Sol e o 

Lá. No meio das outras duas pretas está o Ré, e assim em todas as partes do teclado, exceto 

em alguns cravos, onde são acrescentadas algumas cordas de contrabaixo na parte 

gravíssima. 

As [teclas] pretas, que são do género cromático, são dispostas pelos acidentes 

maiores e menores, que são os sustenidos  e os bemóis  , servindo ora a estes, ora àqueles, 

como se compreenderá no decurso das regras. 

Procure uma boa prática da localização das notas na clave de Fá na quarta linha, isto 

é, do baixo, como de seguida se observa: 

 

  

 

Para colocar as mãos sobre as teclas e fazer soar uma justa e perfeita harmonia, é 

necessário saber os intervalos musicais, que são a Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta, 

Sétima, Oitava, Nona, Décima; podendo-se assim seguir até à Vigésima Segunda e mais. 

Mas, para uma maior clareza, cada nota vem duplicada à Oitava acima. Assim, a Décima 

chamar-se-á Terceira, a Décima Primeira Quarta, e a Décima Segunda Quinta, tendo a 

mesma correspondência e denominando-se intervalos duplicados, compostos ou 

decompostos. Por exemplo, a Décima Quinta denomina-se Oitava composta, e a superior, 
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isto é, a Vigésima Segunda, chama-se Oitava decomposta, o que é o mesmo que duas vezes 

composta. Assim, a Décima pode ser chamada Terceira composta e a Décima Segunda 

Quinta composta.  

 

 

 

A partir destes será fácil observar todos os outros intervalos sobre as teclas. 

 

Destes números acima referidos, a Terceira, Quinta, Sexta e Oitava, denominam- -se 

consonâncias. Todos os outros [intervalos], isto é, a Segunda, Quarta, Sétima e Nona, 

chamam-se dissonâncias. Das quatro consonâncias atrás referidas, duas são perfeitas e duas 

imperfeitas. As perfeitas são a Quinta e a Oitava. As imperfeitas são a Terceira e a Sexta; 

designam-se imperfeitas porque estão sujeitas aos acidentes maiores e menores, como a seu 

tempo melhor se compreenderá.  

 

Capítulo II 

Do modo de formar a harmonia com as consonâncias 

Para acompanhar qualquer nota e formar uma perfeita harmonia, é necessário 

atribuir-lhe a Terceira, Quinta e Oitava; isto serve como regra geral e infalível se não se tiver 

a certeza que a nota requer Sexta ou outro acompanhamento acidental de dissonâncias, como 

se verá mais tarde. A Terceira será natural conforme o demonstram as teclas naturais, sobre 

as quais se deve primeiro praticar bem, começando do seguinte modo:  

Para formar o primeiro acorde sobre a nota Sol, distende-se primeiramente a mão 

esquerda colocando o dedo auricular, ou mindinho, sobre a nota Sol grave, que é a nota 

fundamental, depois o dedo indicador na nota Ré, que corresponde à Quinta, e o polegar, ou 

[dedo] grosso, sobre o Sol agudo, Oitava. Segue-se a mão direita colocando o [dedo] 

indicador sobre o Ré agudo, que é a outra Quinta, depois o anelar sobre o Sol seguinte, 

Oitava, e concluirá pondo o [dedo] auricular sobre a nota Si sobre aguda que segue, 

correspondendo à Terceira ou Décima; assim, considera-se perfeitamente formada a 

harmonia sobre a nota fundamental Sol. Movendo-se de uma nota a outra, deve-se tentar 

deslocar a mão direita o menos possível enquanto não se der o movimento do baixo; e, no 

Exemplo dos Intervalos 
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decurso dos acompanhamentos, nenhuma nota deverá ficar presa enquanto as outras se 

deslocarem sozinhas por grau conjunto, subindo ou descendo. 

Seguindo logo o acorde sobre Dó,                 desloca-se a [mão] esquerda uma Quarta 

acima e coloca-se sobre o Dó com a sua Oitava; com a [mão] direita o dedo indicador sobre 

o Mi agudo, Terceira, depois o [dedo] médio sobre o Sol seguinte, que será a Quinta, 

posteriormente o auricular sobre a tecla Dó sobre agudo, que corresponde à Oitava. 

Segue-se o acorde de Lá                 transpondo a [mão] esquerda uma Terceira abaixo 

em Lá grave, Mi, a sua Quinta, e Lá Oitava, e a [mão] direita do mesmo modo indicado 

acima para Sol, transpondo as notas um grau acima, o que corresponderá a Mi, Lá e Dó.  

Continua o acorde de Ré,                  executando-se do modo acima indicado para Dó, 

transpondo as notas um grau acima, o que corresponderá na [mão] esquerda a Ré-Lá-Ré, e 

na [mão] direita a Fá-Lá-Ré. Para aqueles que tiverem pouca prática ou conhecimento do 

pentagrama, [basta] observar as notas acima referidas no seguinte exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Não se consideram, por agora, as Oitava ou Quintas, que se proíbem quando se 

sucedem uma à outra do mesmo modo, isto é, duas Oitavas e duas Quintas [paralelas]; a seu 

tempo ensinar-se-á como evitar ou acautelar semelhante erro. Não se pense, no entanto, 

passar-se o mesmo com a duplicação das consonâncias porque isso é correto; e quando o 

executante esteja habituado, deve esforçar-se por usar o maior número de notas possível 

para, desta forma, extrair uma [melhor] harmonia. 

 O estudioso principiante deve procurar aprender bem e com lisura as quatro notas 

mencionadas, compreendendo com propriedade as suas consonâncias, fazendo as suas 

contas a partir da fundamental. Aconselho a colocar as mãos com correção, bem 

posicionadas, de forma a que cada dedo assente com naturalidade e não com força, torto ou 

demasiado direito, encontrando-se pronto sobre as teclas, apto ou flexível, e com a agilidade 

própria. 
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Dito isto, serão executados os acordes sobre as seguintes notas: 

 

Dó realizar-se-á como foi dito acima. Em Fá coloca-se o dedo anelar da mão 

esquerda sobre o Fá, que é a nota fundamental, depois o [dedo] indicador sobre o Lá, 

Terceira, o polegar sobre Dó, Quinta. Segue a mão direita colocando o [dedo] indicador 

sobre o Fá, que será a Oitava, o anelar sobre Lá, que constitui a outra Terceira e o auricular 

sobre Dó, que corresponde à Quinta. E, assim, por facilidade, denomina-se posição de 

Quinta, da mesma maneira que, quando se forma Oitava, chamar-se-á posição de Oitava. 

Segue-se Ré, que se poderá formar do modo supra indicado. Depois, o Sol agudo     

realiza-se em Quinta nos mesmos termos de Fá, transpondo a mão um grau acima, isto é, 

com a [mão] esquerda em Sol-Si-Ré, com a direita na parte sobre aguda Sol-Si-Ré. Segue-se 

Mi                 em Oitava, como Ré, um grau acima, ou seja, com a  mão esquerda em Mi-Si-

Mi e com a direita em Sol-Si-Mi. Por fim, a última nota, Lá,                 sobre a qual se 

poderá colocar a mão esquerda em Terceira, isto é, o [dedo] anelar no Lá e o indicador no 

Dó, que corresponde à Terceira, a mão direita com o indicador no Mi, que é a Quinta, o 

anelar em Lá, Oitava, e o auricular no Dó, que será a Décima, ou uma outra Terceira. Este 

Lá poder-se-á também fazer em Quinta como o Sol agudo, ou seja, a [mão] esquerda La-Dó-

Mi e a direita Lá-Dó-Mi da parte sobre aguda.   

Observem-se as seis notas atrás referidas em partitura no seguinte exemplo: 

 

 

 

 

 

Resta-vos formar o acorde sobre a nota Si,                que deixámos à parte porque é 

necessário observar que Si não tem Quinta perfeita nas teclas naturais mas, sendo a sua 

Quinta Fá, esta chama-se Quinta falsa e é dissonância, daí que, por agora, se aprenda a 

realizar o acorde sobre Si com Sexta, colocando a [mão] esquerda em Oitava, sem tocar 

nada no meio, e a direita com o [dedo] indicador no Ré, que formará a Terceira, com o 

anelar no Sol, Sexta, com o auricular no Si, que constitui a outra Oitava ou colocar os 
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mesmos dedos um pouco à frente, tocando Sol-Si-Ré, que correspondem à Sexta, Oitava e 

Terceira, como aqui: 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, pretende-se ensinar o bom domínio e prática das consonâncias, 

tentando tocar as notas nas suas teclas próprias e tessitura em que estão escritas, e não na 

Oitava acima ou abaixo, mas cada uma na sua própria parte.  

Por exemplo, quando se tocam as notas da parte aguda, como estas: 

                                                                                                             devem-se fazer soar as 

consonâncias em simultâneo, e basta que com a mão esquerda se execute a Terceira, e 

algumas vezes também tasto solo, tocando, no entanto, com a [mão] direita todas as 

consonâncias necessárias, ou seja, a Terceira, Quinta e Oitava; ao Si, Sexta, como se referiu 

acima. Quando o estudante é desembaraçado, não repara se duplica em qualquer passagem 

as notas com a Oitava, reportando-me aqui ao bom senso dos mestres experientes.  

Não faltará, pois, a quem ensina, a ocasião de mostrar ao aluno principiante o melhor 

meio de assegurar que se movimenta a tempo em certas notas de maior duração, como de 

um ou meio compasso, enquanto se poderá tocar o acorde sobre cada quatro notas [do 

baixo], ou completar o tempo tocando apenas uma Oitava com a [mão] esquerda, ou outra 

nota no meio, como a Terceira, a Quinta ou Sexta. Por exemplo: 
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Em Ternário, nas notas de um compasso, de dois tempos ou sincopadas: 

  

 

 

 

 

 

No entanto, é necessário ao estudioso compreender bem o tempo. 

 

Capítulo III 

Dos acidentes musicais 

Demonstrei acima os baixos com saltos porque desta maneira ajustam-se bem as 

consonâncias simples, não estando tão facilmente sujeitas aos erros de duas Quintas e duas 

Oitavas paralelas; não tendo [neste contexto] procurado movimentos variados na linha do 

baixo, nem situações onde ocorressem acidentes. Neste momento torna-se, no entanto, 

necessário aprender quais e como são os acidentes musicais, ou figuras acidentais, e estes 

são os meio-tons, que são de três tipos, bemol   , bequadro   , sustenido  .  Estes servem para 

passar da tecla branca à preta (remetendo ao nosso propósito) subindo ou descendo, ou seja, 

o efeito do bemol consiste em descer a nota meio-tom, o do sustenido de alterá-la, e a do 

bequadro remete-la ao seu lugar natural quando primeiro era abrangida pelo bemol, o que 

sucede com as três notas de Si, Mi e Lá. Adverte-se que B fa b mi, por bemol diz-se B fa, e 

natural diz-se B mi. 

Observe-se que entre todas as notas, isto é, de uma a outra, ou então, de uma tecla a 

outra, existe naturalmente um intervalo de tom inteiro, excetuando-se que do Mi ao Fá, ou 

seja, do Mi ao Fá e do Si ao Dó, é apenas meio-tom. Os três graus indicativos das claves, 

isto é, Fá, Dó, Sol, têm, pela sua natureza, Terceira maior, que é sujeita a tornar-se menor 

com o acidente do bemol. Os outros quatro graus, ou seja, Lá, Si, Ré, Mi, têm, por natureza, 

Terceira menor, sujeita a tornar-se maior com o acidente do sustenido. Lá, Si e Mi têm Sexta 

menor. Dó, Ré, Fá e Sol têm Sexta maior nas mesmas condições dos acidentes acima 

referidos. 
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O sustenido colocado ao lado da nota fá-la avançar meio-tom; direi que, em vez da 

tecla branca, toca-se a tecla preta mais próxima acima. O bemol produz o efeito contrário, e 

o bequadro repõe a nota no seu lugar natural. Faça-se a experiência neste exemplo:    

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                   
164

 

                                                                          

 

 

Advirto que o bemol serve também para conduzir o sustenido à nota que primeiro 

não era ocupada, e agora o dito bemol não desce a nota, mas remete-a ao seu lugar natural. 

Quando o sustenido se encontra acima ou abaixo da nota significa que a Terceira é 

maior; o bemol, Terceira menor. Assim também, colocado junto a um número produz o 

mesmo efeito sobre aquela consonância, perfeita ou imperfeita, ou dissonância que seja. 

 

 

 

 

Quando estes acidentes se encontram no início da pauta, próximo da clave, as notas 

sobre as quais são colocados adquirem a natureza daqueles, passando a localizar-se nas 

teclas pretas, quer das notas fundamentais quer dos acompanhamentos que ocorram. Vejam 

este exemplo: 

                                                 
164

 De forma a facilitar a compreensão do texto, Respeitámos aqui a nomenclatura de Gasparini no que ao 

efeito dos bemóis diz diretamente respeito. 

Exemplo 
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Daqui se depreende que a nota cuja localização se encontre assinalada na [armação 

de] clave deve ser tocada de acordo com o acidente correspondente. 

 

Capítulo IV  

Observações sobre o modo de ascender, primeiro por grau conjunto  

Subindo as notas por grau conjunto, visto que se proíbem duas consonâncias perfeitas da 

mesma espécie por movimento direto, poder-se-á tocar depois da Quinta a Sexta; assim é 

possível evitar tocar duas Quintas [paralelas]. 

Vejam o exemplo: 

 

   

 

Quando a nota sobe meio-tom, natural ou acidental, como por exemplo, de Mi a Fá, 

de Si a Dó, de Fá   a Sol, de Lá a Si  , e outros  semelhantes, à primeira atribui-se Sexta 

menor.  
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Pode-se ainda tocar Sexta e depois Quinta diminuta e, outras vezes, as duas em 

simultâneo. 

 

 

 

 

 

Quando a nota que sobe meio-tom tem, por natureza ou por acidente, Terceira maior, 

então não se atribui a Sexta se não se encontrar assinalada ou demonstrada na parte 

composta. A nota seguinte requererá, por consequência, a Sexta, naturalmente maior. 

 

 

                                                                                                               
165

 

 

 

E quando, com a Terceira maior, a composição vos obrigar à Sexta, direta ou por 

resolução, então a nota seguinte poderá ter Quinta e, em certas situações, Quinta e depois 

Sexta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165

 No original a cifra que afeta o Fá  é um   sobre Sol. Tratar-se-á de um pequeno erro, pois, o ensinamento em 

causa diz respeito à Terceira maior sobre o baixo, logo, será Lá  . 

Exemplo 
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Nestes movimentos por grau [conjunto] é facílimo cair no erro das duas Quintas ou 

duas Oitavas [paralelas]; mas, para o evitar, procure-se o movimento contrário o máximo 

que seja possível, particularmente, quando o extremo da mão direita, ou seja, a nota mais 

aguda, faça com o fundamento Quinta ou Oitava. Porém, usando no extremo agudo a 

Décima ou a Sexta, não se poderá errar. 

 No acompanhamento de semínimas ou colcheias encontram-se muitas dificuldades, 

particularmente no movimento por grau [conjunto]; sem uma grande prática e entendimento 

do contraponto, estimo difícil, para não dizer impossível, não errar nas consonâncias, ou 

evitar cair em relações proibidas. Porém, pela observação de muitos exemplos de 

contraponto, obtemos como regra a possibilidade de assumir uma nota como boa e outra 

como cativa, isto é, uma acompanhada com a consonância justa e a outra apenas com a nota 

do baixo sozinha; esta solução dever-se-á observar no órgão. Porém, porque no cravo resulta 

seca e pouco harmoniosa, através das observações que aqui demonstrarei, tornar-se-á fácil 

acompanhar bem, usando a harmonia própria e justa. 

 Assim, se a composição começar com três semínimas subindo por grau [conjunto], 

ou duas semínimas e depois quaisquer outras notas que sejam: a primeira realizar-se-á com a 

regra das consonâncias simples, a segunda com Sexta maior e a Terceira com Sexta natural. 

Por exemplo: 

 

 

 

 

 

Se depois das três semínimas se repetir a mesma sequência ascendentemente ou 

subindo mais um grau [conjunto], àquela nota que se atribuiu Sexta maior, na segunda vez 

realizar-se-á com Sexta menor. Observe-se bem o seguinte exemplo:  
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166

 

  

 

 

 

 

 

Se subirmos quatro semínimas por grau [conjunto], em tempo perfeito ou binário, 

poder-se-á fazer soar cheio o primeiro acorde, e em relação às outras notas do baixo 

produzirá um belíssimo efeito se se mantiver quieta a nota que perfaz uma Oitava com a 

primeira, acompanhando as restantes vozes com Terceira ou Décima. Porém, se houver uma 

pausa no início, ter-se-á de considerar todas as notas como plenas, atribuindo, assim, a Sexta 

natural às duas do meio. 

 

 

167
 

 

  

 

 

 

                              

                                                 
166

 O sinal de bequadro que se encontra entre parêntesis substitui o bemol do original, colocado pelo autor 

como acidente de precaução, realçando, assim, o ensinamento em causa. 
167

 No exemplo apresentamos propositadamente três hipóteses diferentes de acompanhamento, respeitando o 

ensinamento de Gasparini: no primeiro compasso, a Oitava ligada (semibreve em Sol); no segundo compasso, 

a Oitava articulada (semínimas de Lá), e no terceiro compasso, uma posição diferente da Oitava (semínimas de 

Mi).  
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Continuando, [observando-se] cinco notas por grau [conjunto], realizam-se como as 

quatro notas acima indicadas ou, simplesmente, nos termos indicados no seguinte exemplo: 

 

 

 

 

 Nas observações que apresentarei no Capítulo VIII, entender-se-á melhor o modo de 

se assegurar bem o acompanhamento dos baixos acima referidos e cada movimento por grau 

[conjunto]. 

 As colcheias podem ser consideradas nos mesmos termos das semínimas, mas, num 

tempo mais veloz, permite-se acompanhar uma nota sim outra não, considerando uma como 

nota acentuada e a outra como nota de passagem, tanto a subir como a descer, sendo, assim, 

muito mais fácil para o principiante, enquanto o experiente operará, por outro lado, com 

bom senso e compreensão dos tempos e andamentos. 

 Adverte-se que, quando no tempo forte ou fraco do compasso se der uma pausa na 

primeira quarta parte do tempo, as três colcheias daquela metade do compasso devem ser 

acompanhadas porque não se pode assumir como nota de passagem a colcheia que inicia 

cada conjunto de quatro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 
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Aconselha-se a mesma atitude se, em vez de uma pausa de colcheia, estiver em causa 

uma outra nota que não diste um grau conjunto. Por exemplo:  

 

  

 

 

 

Nos tempos de proporções, como triplas, sextuplas,
168

quiálteras, etc., das três notas 

do compasso, poder-se-á deixar passar a do meio, devendo-se acompanhar de forma correta a 

nota [correspondente] ao primeiro tempo.   

 

 

 

 

 

 Em tempos rápidos, é igualmente possível acompanhar a primeira [nota] e passar as 

outras duas. 

 As semicolcheias passam quatro por cada tempo quando são graus [conjuntos], a 

subir como a descer, assim como qualquer intervalo de Terceira, bastando acompanhar, ou 

tocar, de forma plena a primeira semicolcheia de cada quatro. 

 

 

 

 

 

                                                 
168

 Apesar deste tipo de nomenclatura não ser usual hoje em dia, optámos por mantê-la atendendo ao 

significado do texto.  
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Quando ocorrerem diversos saltos de Quarta ou Quinta, Sexta e Oitava, 

acompanham-se duas a duas, isto é, uma sim e uma não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre que se verificar uma pausa de semicolcheia num conjunto de quatro, coloca-

se sobre o tempo forte o acorde correspondente à mão direita, e com a esquerda passam-se 

as restantes notas, o que produz um bom efeito. 

 

 

 

 

 

Para subir com intervalo de Terceira 

À nota que se segue a um intervalo de Terceira, seja maior ou menor, atribui-se 

comummente a Sexta. 

 

 

         
169

 

 

 

                                                 
169

 Optámos aqui por sugerir uma barra dupla de forma a distinguir bem os dois contextos harmónicos.  
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Se a [primeira] nota tiver obrigatoriamente a Sexta, a seguinte reclamará Quinta. 

 

 

 

 

 

 

Sempre que se encontre sustenidos na segunda nota deste intervalo, ser-lhe-á 

atribuída Sexta e à anterior Terceira maior.  

 

 

 

 

 

Quando depois deste intervalo, seja maior ou menor, suceder um salto de Quinta 

abaixo ou de Quarta acima, que se denomina «Salto de Cadência», então, acompanhar-se-á a 

primeira nota com Sexta natural e a seguinte com Terceira maior. 
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Quando depois do intervalo de Terceira se seguirem dois ou mais saltos de Quarta 

ascendente ou Quinta descendente, então, acompanham-se todos sem nenhum acidente, com 

as consonâncias simples. Porém, este ensinamento compreender-se-á melhor [quando nos 

detivermos] nos intervalos de Quarta e Quinta. 

 

Para subir com intervalo de Quarta 

O intervalo de Quarta ascendente, tal como se costuma por regra realizar, requer a 

Terceira maior, bem como o de Quinta descendente. Mas, observo que poderá ser prejudicial 

generalizar esta regra, porque o mencionado intervalo ocorre de muitos modos que requerem 

Terceira menor; assim, para assegurar que se lhe atribui a [Terceira] maior apenas quando 

for requerida, apresentarei a solução no momento em que ensinar o modo de circular e 

modular por todos os Tons. Observe-se, por agora, o seguinte exemplo: 

    
170

 

 

 

  

 

Aqui verifica-se que o intervalo de Quarta ascendente não requer a Terceira maior, 

exceto quando ocorre naturalmente e onde executa a Cadência de Quinta descendente. 

Observe-se que, encontrando-se muitos destes intervalos ao mesmo tempo, não se deve 

atribuir Terceira maior se não apenas onde permanecer natural e, depois, na última, que faz 

cadência. E se a todas se acrescentar a Sétima, surtirá um belíssimo efeito; mas não à 

primeira que inicia os saltos, nem à última que os finaliza. Procure-se que cada Sétima 

venha ligada à [nota] anterior, verificando que a Terceira de uma nota corresponde à Sétima 

da outra. 

 

 

 

  
171

 

                                                 
170

 Os bequadros que surgem entre parêntesis substituem os bemóis do original, como foi explicado 

anteriormente. 
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À nota que resulta do intervalo de Quinta diminuta, ou falsa, não se atribui a Quinta 

porque pressupõe uma relação [intervalar] proibida, bastando a Terceira e a Sétima.  

 

 

 

 

 

Esta observação compreender-se-á melhor em alguns exemplos do Capítulo VII.  

Observe-se, por agora, o intervalo de Quinta ascendente apenas com notas longas, ou 

seja, de um ou de meio compasso: depois da Terceira e da Quinta, resolve-se a nota com 

Quarta e Sexta maior, e, da mesma forma, quando desce de Quarta. 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Esta regra aplica-se perfeitamente em algumas cadências plagais
172

 usadas nas 

composições eclesiásticas. 

A nota que resulta deste intervalo, correntemente em certas composições em 

Andante, requer a Terceira maior. Por exemplo: 

 

 

 

                                                                                                                                                      
171

 A semibreve final do segundo exemplo foi devidamente transformada em mínima de forma a respeitar a 

métrica de Tempus Imperfectum em que está escrita. 
172

 Os dois exemplos utilizados pelo autor para demonstrar casos de cadências plagais não são muito claros. Na 

realidade, no primeiro, apenas encontramos uma cadência plagal no fim, entre Mi e Si. Mantemos, no entanto, 

o respeito pelo original. 
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É necessário observar que a relação entre os acordes circundantes não permitem ao 

mencionado intervalo a Terceira maior, e isso poder-se-á reconhecer a partir das notas 

naturais correspondentes, como aqui: 

 

    
173

 

 

 

 

O intervalo de Sexta ascendente poderá ser considerado como aquele que desce de 

Terceira, do qual trataremos no capítulo seguinte.  

 

Capítulo V 

Observações sobre o movimento descendente, por grau [conjunto] ou disjunto 

Descendo por grau [conjunto] com notas brancas, atribuir-se-á à primeira Quinta e 

depois Sexta, e a todas as outras Sétima, resolvida com a Sexta natural; contudo, a última 

deve ser sempre Sexta maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173

 Neste exemplo, Gasparini parece querer referir-se a um contexto de transição do modo menor ao relativo 

maior. Respeitando as Terceiras menores indicadas no original que, como já antes fizemos, transformámos em 

bequadros assinalados entre parêntesis, realizámos o acompanhamento de acordo com a premissa exposta. 

Exemplo 
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Descendo por grau [conjunto] uma nota apenas, a primeira é acompanhada com 

Quinta e Sexta maior, ou Sétima e Sexta, e a seguinte com Sexta maior apenas. Por 

exemplo: 

 

 

 

 

 

Entre muitas notas que descem por grau [conjunto], atribui-se à última Sexta maior, 

constituindo uma espécie de cadência porque, de certo modo, aquela nota é uma sensível em 

relação à nota seguinte, podendo depois o baixo fazer outros movimentos, subindo por grau 

[conjunto] ou saltando para diferentes graus. É necessário refletir bem sobre o seguinte 

exemplo:  

 

 

 

 

 

Descendo por grau [conjunto] com mínima e semínima, observa-se que, partindo de 

uma nota que tenha consonância simples, a seguinte requererá Sexta.  

Exemplo de duas notas que descem por grau [conjunto] um Tom inteiro:  
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Exemplo de três semínimas, ou seja, três graus com notas diferentes: 

 

 

 

 

Quando a primeira nota destes três graus tiver Terceira maior, a segunda nota, que 

[corresponde a] um Tom inteiro abaixo, assume-se com o acorde anterior, repetindo-se as 

mesmas teclas da primeira, que se assumem como Segunda, Quarta aumentada e Sexta, 

surtindo um belíssimo efeito. A nota que se segue será acompanhada com Sexta natural.  

 

 

 

                      

   

 

Se a mencionada nota do meio descer meio-tom, acompanhar-se-á com Terceira e 

Sexta, por norma menor ou natural. Se, no entanto, tiver de ser maior, dar-se-á a conhecer na 

própria composição, ou nos movimentos indicados nos exemplos anteriores. 

Exemplo de quatro semínimas, ou quatro graus [descendentes]: 

 

 

 

 

 

Aqui é possível observar as mesmas regras acima apontadas: o Mi à frente ou depois 

do Fá realiza-se com Sexta; todos os finais de frase que descem por grau [conjunto] têm 

Sexta maior. 

Exemplo 
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Por vezes, encontram-se passagens nas quais se atribui a todas [as notas] Sexta, 

embora se trate de um contexto comummente demonstrado pela própria composição, através 

de cifras ou na parte superior. 

Com as colcheias, observa-se a mesma regra atrás referida de uma nota realizada e 

uma nota de passagem. Frequentemente, lança-se mão de Décimas e, colocando-as no início 

do tempo forte ou no fraco, conclui-se a quarta colcheia com a Sexta maior. 

 

 

 

 

 

Nos intervalos de Terceira descendente, se a primeira nota for realizada com 

consonância simples, e se depois do salto ocorrer um movimento por grau [conjunto], à 

segunda atribuir-se-á Sexta; se continuar com um salto, far-se-á da forma simples. Por 

exemplo: 

 

 

 

 

 

Se a primeira nota for realizada com Terceira maior, a segunda será acompanhada 

com o acorde de Sexta, ainda que lhe suceda qualquer tipo de salto. Porém, esta 

circunstância observa-se infalivelmente quando o intervalo é de Terceira maior, ou seja, de 

dois Tons inteiros; quando o salto for de Terceira menor, isto é, de um Tom e um meio-tom, 

então, poderá permanecer no segundo acorde a Quinta. Contudo, de acordo com os 

movimentos, observaremos as regras supra indicadas.   
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Por vezes, a composição procede a uma espécie de cadência, concluindo sobre a nota 

do baixo com Terceira maior e, depois, continua passando para um Tom uma Terceira 

abaixo, marcando uma espécie de recomeço; se assim for, essa nota já não requer Sexta, mas 

sim Quinta.  

 

 

 

 

 

Este [procedimento] pratica-se nas composições vocais, eclesiásticas como seculares 

e profanas «da Câmara» ou de música dramática; usa-se na conclusão de um período 

interrogativo ou de surpresa, atacando depois logo outro. Por norma, pratica-se num 

Andamento Grave ou de Recitativo.  

Se a nota que salta uma Terceira, maior ou menor, tiver Sexta, a outra permanece 

com a consonância simples, sem se mover a mão direita. 

 

 

 

 

 

 

 

O intervalo de Quarta descendente é tratado nos mesmos termos que o de Quinta 

ascendente, sendo ambos correspondentes porque alcançam tocar a mesma nota 

equidistante, isto é, a Oitava. 

Pela mesma razão, o [intervalo] de Sexta descendente considera-se como o de 

Terceira ascendente, e vice-versa. 

Mas, não concluiremos o intervalo de Quinta descendente sem demonstrar as 

cadências, bem como os demais [contextos] em que ocorre.  

Exemplo 
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Capítulo VI 

Para realizar as cadências de cada espécie 

As cadências são, por norma, de dois tipos, isto é, simples e compostas. As simples 

formam-se de duas maneiras: uma com a Terceira maior, descendo de um intervalo de 

Quinta ou subindo de um intervalo de Quarta; a outra com a Sexta maior, descendo por grau 

[conjunto].           

                                             

 

 

     

 

 

 

As cadências compostas são de quatro tipos: maiores, menores, diminuídas e fintas.  

A cadência maior forma-se em tempo perfeito de quatro tempos, do seguinte modo: 

toca-se o primeiro acorde com consonância simples e com a Terceira maior; no segundo 

tempo, dá-se Quarta e Sexta; no terceiro tempo, une-se a Quinta sobre a Quarta; no quarto e 

último tempo, resolve-se a Quarta com a Terceira maior e, na segunda metade do mesmo, 

atribui-se a Sétima, que vai resolver descendo uma tecla ou grau [conjunto] sobre a Terceira, 

ou Décima, da nota seguinte, com que finaliza a cadência.   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadências Simples 

Cadências maiores compostas 
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Muitas vezes, estas cadências surgem antecipadas com um retardo de Sétima, deste 

modo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverte-se que esta cadência maior requer sempre os acompanhamentos 

demonstrados, ainda que, geralmente, não venham indicadas na partitura em relação à nota 

do baixo outras cifras senão apenas estas: 3-4-3, ou 7-6-5, e, por vezes, nada. 

Nos tempos de [divisão] ternária não se pode formar a cadência maior senão em dois 

compassos. 

174
 

 

 

 

 

A cadência menor entende-se menor quanto ao tempo e forma-se com a Quarta 

resolvida na Terceira maior. Com a Quarta une-se a Quinta, mas, por norma, e 

principalmente nas composições de Câmara a uma Voz Solo, ficará bem em simultâneo com 

                                                 
174

 Como o autor não avança com qualquer regra específica quanto à métrica da realização dentro de cada 

tempo, optámos por apresentar duas situações possíveis: longa-breve e breve-longa. Embora a segunda parte 

do exemplo esteja pensada numa métrica de Tempus Imperfectum con Prolaccione Perfecta, substituímos a 

breve correspondente à última nota por duas semibreves com um ponto de aumentação, de forma a tornar mais 

clara a lógica do compasso utilizado. 
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a Quarta a Sexta e, resolvendo a Quarta com a Terceira, resolve-se a Sexta com a Quinta; ao 

mesmo tempo, a Sétima produz um belíssimo efeito.  

 

  

                                         

       
175

 

 

 

 

         
176

 

 

 

As cadências diminuídas são diferentes e derivam das maiores e menores acima 

mencionadas, pois, a nota que forma a cadência será dividida quer em duas quer em quatro 

ou mais notas. Demonstraremos aqui diversos exemplos: 

 

           

  
177

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175

 No original o Ré é uma mínima que optámos por transformar em semibreve de forma a poder a manter a 

métrica presenta em todo o exemplo. 
176

 Também aqui procedemos à substituição da mínima do Dó por uma semibreve, pois, de outra forma, a 

métrica seria alterada.  
177

 Gasparini repete aqui o baixo anterior sem cifras. Pensamos que a intenção será demonstrar que, mesmo que 

não conste nenhuma indicação na partitura, o acompanhamento deverá ser efetuado da mesma maneira. 

Exemplo 

Cadências maiores 
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6 

4 

 

 

 

 

      
178

 

 

 

 

 

 

As cadências menores diminuídas são, na maioria dos casos, semelhantes às 

anteriores maiores, apenas com a diferença de serem executadas unicamente em meio 

tempo. Executam-se de diversas formas, como demonstramos nos exemplos seguintes:    

 

 

 

 

 

 

 

    

     

      

 
179

 

 

 

                                                 
178

 Do original consta a cifra   . 
179

 Semibreve no original. 
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A forma de resolver esta cadência de Quarta e Sexta é facílima porque, quando a 

mão direita estiver bem colocada, tocando Quarta, Sexta e Oitava, não deverá fazer outro 

[movimento] senão descer com os dedos uma tecla por cada uma; assim, da Quarta desce à 

Terceira maior, da Sexta à Quinta, e da Oitava à Sétima. 

 Por vezes, a duplicação da Quarta e Sexta com a mão esquerda produz um belíssimo 

efeito mas, na resolução não se deve fazer sentir a Terceira maior e, no cravo, deixando a 

Quarta unida à Quinta, enquanto a [mão] direita resolve para a Terceira maior, alcança-se 

uma harmonia muito grata, e é uma espécie (como muitos instrumentistas dirão) de 

acciaccatura, que estudaremos [mais tarde]. Isto, porém, não fica bem no órgão, a não ser 

em composições plenas. 

 Quando a cadência deve terminar em alguma nota do meio, isto é, Dó, Ré, Mi, 

denominando-se [notas] do meio porque na habitual clave de Fá [na quarta linha] ocupam o 

meio do pentagrama, como se vê,                               e ainda porque, no cravo, a sua posição 

situa-se no meio do teclado; tornar-se-á muito fácil e surtirá um bom efeito a cadência 

fazendo do seguinte modo, tal como exemplificamos: Sol cadenciará em Dó.  

Assim, coloca-se o dedo indicador sobre a tecla Mi da parte aguda,  

que corresponde à Sexta, o [dedo] médio sobre o Sol sobre agudo,  

Oitava, e o auricular sobre o Dó seguinte, que perfaz a Quarta  

e, depois, resolve-se descendo igualmente cada dedo uma tecla, como se disse acima; a 

cadência é, desta forma, corretamente formada e resolvida e, terminando em Sol, retorna a 

mão, subindo por grau sobre as mesmas teclas do início. Depois, a Sétima poder-se-á juntar 

à Oitava com o dedo anelar, de forma que a harmonia se torne mais plena e sonora. 

 Da mesma maneira far-se-ão as outras duas cadências, em Ré e Mi. Experimenta-se 

no instrumento, sendo tocado deste modo bastante fácil. Estas são as três cadências 

referidas: 
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Certifique-se que a Terceira resolvida da cadência seja sempre maior. A Quinta de Si 

é o meio-tom maior, ou seja, o   de Fá. 

Com a mesma postura de mão é possível formar, de seguida, a cadência mencionada 

com Quinta em vez da Sexta, tocando com o [dedo] polegar da [mão] esquerda a Quinta, 

que resulta mais cómodo, e, com a mesma postura, ficará bem formar as cadências maiores 

das mencionadas notas do meio. Observem-se demonstradas em partitura: 

 

 

 

 

 

 

A cadência composta, descendo [o baixo] por grau [conjunto], não pressupõe 

qualquer distinção entre maior ou menor, porque a nota cuja figura seja de maior ou menor 

valor, não requer outro [intervalo] que não seja a Sétima resolvida com a Sexta maior, como 

aqui se vê:  
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As cadências fintas fazem-se de diferentes modos. Denominam-se fintas quando a 

obra composta, que tem a cadência, não termina na nota habitual, mas engana, dirigindo-se a 

outra corda ou nota inesperada. Denomina-se, ainda, cadência finta quando a resolução, em 

vez de maior, seja menor. Esta circunstância será, no entanto, [devidamente] indicada 

através de sinais e cifras, ou na parte superior da composição. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgo ter discorrido abundantemente sobre as cadências. Deverá, pois, quem ensina 

demonstrar pouco a pouco ao aluno por todos os Tons, os acidentes que comportam as notas 

de sustenidos ou bemóis; e, da mesma forma, o estudioso poderá esforçar-se por tocar e 

praticar as mencionadas cadências por todos os graus [da escala], fazendo as suas contas e 

regulando-se, como regra geral, pelas cifras com números [constantes] dos exemplos acima 

demonstrados. 

 

 

Exemplos de cadências fintas 
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Capítulo VII 

Das dissonâncias, retardos, notas sincopadas e da sua resolução 

 Entre os intervalos musicais, como foi referido no Capítulo I, encontram-se as 

dissonâncias. Como estas são muito praticadas nas composições harmónicas, por serem de 

grande beleza e agradável aplicação, enriquecendo-as quando são bem conduzidas e 

resolvidas, não deixando amiúde de deleitar o ouvido; é também necessário praticá-las no 

acompanhamento, sabendo-as preparar, ligar e resolver, à semelhança das obras compostas. 

 Denominam-se dissonâncias por serem, pela natureza dos seus intervalos, de sons 

discordantes; também, como dizem os antigos, por se ter comprovado não apenas com a 

experiência do ouvido mas também por razões naturais e fundadas, serem falsas, ásperas e 

ingratas; pelo que nós não procuraremos quaisquer outras razões, em relação às quais, quem 

for curioso, poderá satisfazer-se com Boécio, ou com tantos outros autores célebres.  

Bastará, assim, para o nosso fim, saber que as dissonâncias são as seguintes: 

Segunda, Quarta, Quinta diminuta ou falsa, Sétima e Nona. Estas são consideradas nos seus 

[intervalos] duplicados agudos, ou sobre agudos, etc., sendo compostos ou decompostos, 

como se ensinou em relação às consonâncias.  

  A Quarta dos antigos foi colocada entre as consonâncias perfeitas, como se lê em 

tantos autores, porque as primeiras a praticar-se foram a Diatessaron, Diapente e Diapason, 

isto é, a Quarta, Quinta e Oitava. E, verdadeiramente, a Quarta colocada entre as 

consonâncias, tanto nos antigos como nos modernos, é considerada como consonância 

perfeita, mas não foi aprovado o seu uso como regra. Assim, por essa razão, para o nosso 

propósito, designá-la-emos como dissonância, devendo ser usada com o seu retardo e 

resolução, como as outras dissonâncias. 

 Naquelas notas que serão tocadas de acordo com os intervalos indicados, deve 

considerar-se que a parte composta faz ligadura com a nota antecedente; ou seja, a nota que 

precede a que tem a cifra da dissonância, já utiliza aquela tecla que servirá à dissonância. 

Mas, deve-se procurar que a mão não se desloque ou afaste daquela posição e, precisamente, 

o dedo permaneça ligado à mesma tecla que se toca na referida nota antecedente; e depois 

deve-se resolver com a consonância mais próxima descendo um grau [conjunto]. 

Geralmente, a Quarta resolve-se com a Terceira, a Sétima com a Sexta e a Nona com a 

Oitava. Mas, demonstraremos tudo mais distintamente. 
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 A Segunda pode ser considerada nos mesmos termos da Nona, sendo esta uma 

composta daquela, pois, embora se escreva comummente a Segunda, o intervalo será de 

Nona. No entanto, existe entre ambas uma diferença notável, porque a Segunda não procede 

da ligadura mas sucede em ligadura, isto é, quando o baixo tem ligadura ou é sincopado. 

Neste caso, não se resolve como as outras dissonâncias, sendo a própria parte do baixo a 

resolver, descendo um grau [conjunto] deste modo:  

 

        
180

 

  

 

Portanto, a Segunda deve ocorrer no segundo tempo da nota ligada ou sincopada; e 

quando a antecedente que liga for de maior duração, observa-se que a Segunda recai sobre a 

parte forte ou fraca do tempo. Observe-se, por outro lado, que a Segunda exige a utilização 

da Quarta aumentada ou perfeita, segundo a sua natureza, ou conforme requerer a 

composição, indicando-o [neste caso] com os sinais de acidente, como neste exemplo:  

 

     

 

 

 

Por vezes, encontram-se algumas notas repetidas às quais se atribui Segunda e 

Quarta no início de cada meio tempo, seja forte ou fraco, tal como acontece com os retardos. 

Por exemplo:  

 

 

 

 

 

                                                 
180

 Atendendo ao facto de Gasparini especificar o modo de acompanhar o intervalo de Segunda no exemplo 

seguinte, limitámo-nos a transcrever aqui o baixo como consta do original, realizando o acompanhamento 

depois da referida explicação.  
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 Estas notas do baixo consideram-se como retardos como as seguintes:  

 

 

 

 

 

Depois destes e de outros retardos semelhantes, a nota que desce por grau [conjunto] 

requer, por norma, a Sexta, particularmente quando a Quarta é aumentada. Com os mesmos 

acompanhamentos de Segunda e Quarta, ficará sempre bem [adicionar] também a Sexta. 

Tudo isto se aplica, mesmo que a nota ligada ou sincopada não tenha nenhuma cifra, ou 

tenha apenas uma, ou seja, de Segunda e Quarta, ou ainda Sexta, porque, em tal ocasião, não 

se toca uma sem as outras.  

Observe-se que quando a sincopa do baixo não tem a sua resolução por movimento 

descendente, seguindo-lhe antes outra nota por grau [conjunto] ascendente ou por salto 

[ascendente ou descendente], tocar-se-ão as notas sincopadas com Sexta ou com a sua 

consonância simples.  

 

 

 

 

 

Se a Segunda se tocar em retardo, deverá [teoricamente] resolver em uníssono, assim 

como a Nona resolve na Oitava. Porém, uma vez que não existe este espaço entre as teclas, a 

resolução não se proporciona; assim, ocorrendo o [mencionado] retardo, raramente praticado 

nas composições harmónicas, poder-se-á usar em substituição a Nona, que surge claramente 

resolvida na Oitava, como se verá a seu tempo. 

Apesar de ocorrer muito raramente, é possível encontrar na condução melódica um 

intervalo de Segunda maior ou Superflue, sobre a qual se executa em simultâneo a Quarta 

aumentada e a Sexta. Observe-se no exemplo com a parte composta: 
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Esta espécie de Segunda costuma usar-se em certas preparações de cadência, bem 

como para [realçar] a expressividade das palavras melancólicas, etc.; [consideramos assim 

concluído] o ensinamento sobre a prática e observação da Segunda.  

A Quarta, como se disse, colocada nas vozes intermédias de uma composição, 

considera-se consonância; porém, colocada próxima do fundamento, assume-se como 

dissonância. Por isso também deve ocorrer ligada, ou em retardo do baixo com Segunda, 

como foi acima demonstrado. A Quarta serve para a cadência e resolve-se com a Terceira, 

requerendo sobre ela a Quinta, e muitas vezes a Sexta, como foi demonstrado nas cadências 

do Capítulo V. 

 A Quarta aumentada, dito de outra maneira, Trítono, é sempre dissonância, inusitada 

pelos antigos mestres e reputada de asperíssima e intolerável. Mas, é muito usada nos 

modernos, enquanto disposta com propriedade e bom gosto, revelando-se muito suave e 

harmoniosa, desde que seja bem resolvida. Esta une-se sempre com a Segunda e a Sexta 

maior, como se disse acima. 

 A Quinta diminuta, ou falsa, é dissonância e um intervalo semelhante ao Trítono, 

com a diferença que o Trítono é composto por três Tons e a Quinta falsa é composta por 

dois Tons e dois meio-tons. Aqui, observa-se ainda a seguinte diferença: o Trítono ou 

Quarta aumentada consta de quatro graus e a Quinta diminuta de cinco, como se pode 

observar neste exemplo:  
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A Quinta diminuta pode surgir no acompanhamento ligada ou articulada; não pode 

ser resolvida nos mesmos termos das outras dissonâncias, porque recairia sobre a Quarta, 

devendo antes resolver, por movimento do baixo, em Terceira, isto é: a nota [do baixo] que 

tiver a Quinta diminuta subirá meio-tom; ao descer a dissonância um grau [conjunto], dar-

se-á lugar a uma Terceira maior ou menor, de acordo com o que determinar a própria 

composição. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

A Quinta diminuta requer sempre a presença da Terceira e, frequentemente, da 

Sexta; também em notas longas esta é necessária, mesmo que não surja unida a ligadura de 

Sétima.  

Quando se verificar uma Quinta diminuta, o baixo subirá, por norma, por grau 

[conjunto]. Mas, por vezes, poderá ocorrer uma diminuição de duas, três, quatro ou mais 

notas e, sobre todas elas, dever-se-á manter quieta aquela nota que era Quinta diminuta em 

relação à primeira, enquanto não surgir a nota própria sobre a qual recai a Terceira, como 

resolução da Quinta. Observe-se bem o exemplo: 

 

 

  

 

 

Posteriormente, esta dissonância pode derivar num outro retardo, resultando numa 

belíssima composição. Neste caso, adverte-se que se deve manter sempre ligada aquela nota 

exatamente até à resolução da outra dissonância. Veja-se o exemplo com a parte composta: 
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5 

6 
6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

É costume praticar-se, nas composições a mais vozes, algumas ligaduras entre as 

partes superiores que, entre elas, se vão ligando com dissonâncias de Segunda ou de Sétima, 

resolvendo devidamente de acordo com as regras; mas, com o baixo formam sempre 

consonâncias. Isto ocorre quando se encontrar assinalada Quinta e Sexta ao mesmo tempo, 

assim    ou     .  

Estas requerem sempre a Terceira. A sua resolução nasce da Quinta que, descendo 

uma nota, recairá sempre na Terceira, enquanto o baixo subirá por grau [conjunto] ou por 

salto, segundo o seu movimento, tal como demonstra o exemplo: 

 

 

 

 

 

De todas as dissonâncias, a Sétima é a mais frequentemente utilizada nas 

composições, em [cada uma] das suas três espécies. Para distingui-las, à primeira 

chamaremos Sétima maior, à segunda menor e à terceira Sétima diminuta ou imperfeita. 

Quando, no entanto, se falar de Sétima, não se dirá maior ou menor, se não pela necessidade 

dos seus acidentes; porém, ao usar-se a Sétima, esta é comummente assumida como Sétima 

natural. A primeira, que é maior, é composta por cinco Tons e um Meio-tom e, para uma 

maior clareza, é aquela que, para chegar à Oitava, precisa apenas de Meio-tom, isto é: 
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Chamar-se-ão, porém, maiores apenas aquelas [Sétimas] acidentais. 

Também as notas com bemol têm Sétima maior, designando-se natural. 

 

 

 

 

A segunda Sétima que diremos menor, é aquela que é composta por quatro Tons e 

dois Meio-tons e, para chegar à Oitava, necessita de um Tom inteiro. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A terceira Sétima, que se chama imperfeita, tem o mesmo intervalo da Sexta maior, 

sendo composta por três Tons e três Meio-tons e, para chegar à Oitava, necessita de um Tom 

e meio. Mas, para uma maior compreensão no nosso propósito, designar-se- -á sempre 

Sétima menor. 

 

 

 

 

E todas estas três espécies são classificadas como Sétimas por serem compostas por 

sete graus. 
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As Sétimas, maiores e menores, denominam-se assim segundo a ocorrência dos seus 

acidentes. De outro modo, sendo naturais, não fará falta, para a nossa prática, atribuir-lhes 

qualquer designação. 

 Geralmente, a Sétima não deve ocorrer nunca sem a Terceira, podendo ter também a 

Quinta, mas é necessário distinguir bem onde e quando, como demonstraremos nos 

exemplos.  

Primeiramente, a Sétima vem ligada na parte composta de uma nota antecedente, e 

deve resolver com a Sexta maior, como comummente sucede nas cadências por grau 

[conjunto]. No entanto, quando se verificarem movimentos com várias notas seguidas umas 

às outras por grau conjunto, que peçam o acompanhamento com Sétima e Sexta, esta não 

será maior, exceto a última.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descendo por grau [conjunto] com notas longas equivalentes ao valor de meio 

compasso, poder-se-á juntar a Quinta ao tempo que leva a Sétima, mas levando esta a 

resolver de imediato na Sexta, fazendo-a duplicar a Terceira ou a própria Sexta, de acordo 

com a posição mais cómoda da mão. Porém, aconselho primeiro o aluno a desembaraçar-se 

bem neste retardo de Sétima sem a Quinta, que nem sempre é necessária. Deve-se ainda 

advertir que, em algumas notas, a Quinta comporta uma relação proibida, particularmente no 

Si e nas notas com sustenidos acidentais, que se deve evitar, como aqui se vê: 
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E porque em alguns saltos de cadência, isto é, de Quinta descendente e Quarta 

ascendente, com a Sétima, é necessário juntar a Quinta; naquelas notas onde não surge 

perfeita e natural, ou bem preparada pelos acidentes, deve ser evitada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observarmos estes movimentos muito praticados onde se requer a Sétima, 

considera-se que soará muito bem, mesmo que não venha assinalada e que seja tocada sem a 

Quinta. 

 

     
181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181

 No quarto exemplo, surge erradamente um bemol sobre a nota Dó, tendo sido corrigido para Mi. Apenas 

realizámos a primeira pauta por nos parecer suficiente como demonstração do ensinamento do autor. 
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Deste modo, poderá o estudioso verificar em cada tom e género, refletindo bem sobre 

aquela primeira nota que, se tiver Terceira menor, a que tiver Sétima, não apresentará 

Quinta, acrescentando-a quando tiver Terceira maior. Assim, como regra geral, sempre que 

com a Sétima se toca a Terceira maior, juntar-se-á também a Quinta, particularmente 

naquela nota que compõe a cadência. 

 Em alguns movimentos do baixo, a Sétima pode surgir resolvida com a Terceira, ou 

com a Quinta; prevenindo, porém, que a resolução deve partir por grau [conjunto] da mesma 

Sétima, recaindo sobre uma nota vizinha, tornando, assim, a resolução justa. Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

Existem algumas cadências, frequentemente praticadas, que são antecedidas de dois 

saltos: um descendo uma Terceira, o outro subindo uma Quarta. O primeiro acompanha-se 

com Quinta e Sexta, o segundo, com Sétima. Se o primeiro tiver Terceira maior, o segundo, 

que tem a Sétima, poderá apresentar a Quinta; de outra forma não, pelas razões referidas 

anteriormente. Observa o exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas vezes, a Sétima serve também como antecipação de cadência. Precedendo à 

cadência um intervalo de um Tom, ou Meio-tom descendente, onde a Sétima pode surgir 

ligada ou não preparada; neste caso, requer sempre a Quinta, mesmo que esta permaneça 

dissonante por ser alterada com um Meio-tom maior ou   . Contudo, é permitido e resulta 

belissimamente. Exemplo: 
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Nesta antecipação de cadência com a Sétima ligada, embora resolva na Sexta, 

deverá, para tanto, permanecer unida a Quinta. Por exemplo: 

     

 

           

              
183

 

 

 

 

Estes exemplos, bem praticados, serão de muito proveito. 

  A Sétima imperfeita, que nós chamaremos sempre menor, é muito praticada pelos 

compositores modernos, especialmente em dois tipos de passagem bastante agradáveis e 

expressivas, em particular, nos Recitativos, a qual será demonstrada com clareza nos 

exemplos.  

Esta Sétima menor é utilizada em duas ocasiões específicas: a primeira, subindo o 

baixo Meio-tom por grau [conjunto]; a segunda, descendo Meio-tom. No primeiro caso, esta 

Sétima requer a Terceira, que será naturalmente menor, e a Quinta diminuta, atribuindo-se à 

segunda nota as suas consonâncias simples. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182

 O Mi mínima que antecede o Lá final foi  substituído por uma semibreve.  
183

 No sentido de manter a regularidade métrica, optámos por substituir as semínimas de Lá e Mi constantes do 

original por mínimas. 
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Esta [Sétima] poderá ser tocada de forma mais cheia, extraindo, assim, uma maior 

harmonia. Basta para tal duplicar todas as notas, o que resultará fácil se se tocar com a mão 

esquerda a nota fundamental, a Terceira, Quinta e Sétima, duplicando-as em simultâneo com 

a direita, à Oitava.  

A mesma Sétima pode surgir ligada e desligada; quando é ligada resolve-se, na 

maioria dos casos, sobre a mesma nota com a Sexta, mantendo a Quinta falsa e a Terceira, 

como foi demonstrado no penúltimo exemplo. Observe-se ainda este: 

 

 

  

 

 

 

O segundo passo em que se encontra esta Sétima menor não é outro senão o que diz 

respeito a uma ligadura de Sétima que resolve em Sexta, quando o baixo desce de meio em 

meio-tom. 

 

 

 

 

 

  

 

Embora a Nona possa ser de duas espécies, uma distando um Tom sobre a Oitava e a 

outra Meio-tom, em qualquer dos casos, não se lhe atribui a denominação de maior ou 

menor. Isto porque o modo como ocorre é demonstrado naturalmente pela composição, com 

os próprios acidentes. No entanto, para uma maior clareza, podemos chamar a primeira 

Nona justa e à outra Nona menor, respeitando a seguinte observação: tanto uma como a 

outra requerem sempre a Terceira ou a Décima; contudo, a Nona justa tem também Quinta e 

a Nona menor não. 

 Em relação à nota que realizará a Nona menor, isto é, Meio-tom superior à Oitava, é 

necessário advertir que a Quinta será, por relação, dissonante, pelo que se deve evitar, 

podendo-se, em substituição, tocar uma Sexta menor, embora não seja tão necessária.  
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Apesar da Nona ser equivalente à Segunda, porque em relação à Segunda é um 

[intervalo] composto, é, no entanto, praticada de forma diferente e não surge nunca sem a 

ligadura, ao contrário da Segunda, que é colocada sobre a ligadura da parte inferior, isto é, 

do baixo; a Nona surge ela mesma ligada para ser resolvida pela Oitava, como se vê neste 

exemplo: 

 

                                                                             

 

                                                                                                                      
184

 

 

  

 

 

Se a Nona for menor, dispensa-se a Quinta; mas, subindo várias notas por grau 

[conjunto], pode-se juntar a Quinta e a Sexta; e, na seguinte, toca-se a Sexta sozinha, ou na 

resolução da Oitava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes encontramos algumas suspensões duplas, ou seja, a Nona em simultâneo 

com a Sétima, requerendo cada uma a sua justa resolução, e pressupondo sempre o uso da 

Terceira ou Décima. Por exemplo: 

 

                                                 
184

No original o Lá surge como mínima.  
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Demonstramos ainda o retardo de Nona em simultâneo com o de Quarta. Aqui, toca-

se a Quinta e não a Terceira, porque esta surge depois como resolução da Quarta. Por 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 Nos baixos com diminuições, a Nona pode ser resolvida em qualquer outra 

consonância, isto é, na Terceira, na Quinta ou na Sexta, porque a resolução vai justamente 

recair sobre a nota descendente mais próxima, como já se disse em relação à Sétima, 

enquanto o baixo se mova por diferentes notas. 

 Este [procedimento] vem sendo praticado nos bons compositores modernos; 

encontra-se, em particular, nas belíssimas Sinfonias do Sr. Arcangelo Corelli, virtuosíssimo 

do violino, verdadeiro Orfeo do nosso tempo que, com tanto artifício, estudo e encanto, 

movimenta e modula nos seus baixos, com semelhantes retardos e dissonâncias tão bem 

organizadas e resolvidas, e de tal forma entrelaçando com a variedade de elementos, que se 

pode bem dizer ter com eles conseguido encontrar a perfeição de uma harmonia 

arrebatadora. E mais direi, se não fosse para animar este nosso intento, ou não fosse este 

tema sujeito a tão poucas reflexões, não insistiria ao falar de quem é tão celebrado pela fama 

e pela sua virtuosíssima obra. Quem, porém, pretender exercitar-se sobre os baixos de tais 

composições, conseguirá um notável proveito, adquirindo uma ótima prática em qualquer 

tipo de acompanhamento. 

 Observem-se, pois, os seguintes exemplos, onde, com semelhantes retardos, se 

procura resolver bem, com propriedade, e mantendo a mão direita bem estável e, mais ainda, 

em movimento descendente; isto será mais fácil se a primeira suspensão for executada no 

extremo superior, isto é, na parte mais aguda. 
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Adverte-se que deve passar como nota de passagem a segunda colcheia de [cada] 

quatro, mesmo que ocorra por salto, observando também as regras apresentadas atrás no 

Capítulo IV sobre o modo de acompanhar as semínimas e colcheias por grau [conjunto] 

 Outros exemplos de duplos retardos em baixos com diminuições:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro andamento onde a Nona surge resolvida com a Terceira. 
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Advertir-se-á que em todas as dissonâncias, qualquer que seja a sua espécie, o dedo 

que liga, isto é, que se encontra sobre a tecla da dissonância, é o mesmo que resolve, o que 

resultará muito fácil. Procura, no entanto, executar a ligadura sempre com a mão direita e 

com esta mesma unir as outras consonâncias atrás referidas.  

 

Capítulo VIII 

Observações para dominar melhor o acompanhamento por cada Tom, para modular 

bem, calcular e passar com propriedade de um Tom a outro 

 A primeira reflexão a fazer sobre qualquer composição que se pretenda acompanhar, 

é a de conhecer de imediato em que Tom está escrita e, pelo menos (sem entrar na 

dificuldade dos Tons, isto é, Primeiro, Segundo, Terceiro, etc), saber sobre que nota 

específica assenta. Porque, segundo a variedade de motivos, nem sempre a composição 

apresenta o baixo a começar com a própria nota finalis sobre a qual se desenvolve e com a 

qual deve terminar; particularmente, nos baixos de Ária, ou quaisquer outras peças, a uma 

ou duas vozes. Porque, sempre que o baixo inicia qualquer motivo, podem surgir, muitas 

vezes, dúvidas nos acompanhamentos, já que não começa com a nota precisa com que 

acaba. Mas, quem não tenha todo o conhecimento e prática, poderá de imediato identificar 

esta circunstância, passando a vista pela primeira cadência ou, para assegurar-se, pela 

última. Por exemplo, pode começar um motivo com a Quinta acima, como aqui: 

                                                            

                                                                                                                             

 

 

A isto se chama começar com a Quinta superior, uma vez que a primeira nota é Lá e 

a cadência termina em Ré. 

 Através das regras até agora apresentadas, é possível, de imediato, conhecer os 

acompanhamentos que correspondem às notas [do baixo]. O Lá ao deslocar-se uma Quinta 

abaixo, requer a Terceira maior; o Ré, como primeira nota do segundo tempo do compasso, 

com as consonâncias simples, naturalmente; o Mi, como grau conjunto, passa por nota de 

passagem; o Fá, como demonstra a regra sobre o movimento por grau conjunto ascendente, 

e por relação com o Ré, com a Sexta; o Sol com quinta e Sexta; o Lá com Terceira maior, 

por relação com o primeiro acorde; e, assim sucessivamente, as outras notas do baixo que se 

seguem, de acordo com as regras anteriores. 
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Mas, porque é muito difícil reter na memória tanta informação, apresentarei diversas 

considerações de forma a facilitar este conhecimento; porém, é aqui requerida particular 

atenção. 

 Parece-me ser o momento de dar a conhecer a qualidade e quantidade de Tons, bem 

como a sua formação. Porém, por ser esta uma matéria que requereria um longo tratado, 

mais apropriado a quem estuda contraponto, [embora já] amplamente demonstrada em 

tantos célebres autores, pelo que não faltará ao estudioso exemplos onde possa satisfazer-se; 

não me prolongarei mais naqueles que não nos são necessários, e não sobrecarregarei a 

mente com aplicações duplicadas. Ocorre-me uma forma através da qual, sem muita 

confusão, poderei facilitar ao meu engenhoso instrumentista o conhecimento necessário para 

modular bem em cada um dos Tons, com os seus respetivos acompanhamentos. 

 Bastará, portanto, advertir que qualquer que seja a composição, será formada com a 

Terceira maior ou com a Terceira menor. Estas conhecer-se-ão automaticamente através da 

leitura das notas: com a Terceira maior imaginar-se-á, começando da própria nota sobre a 

qual se forma a composição, a correspondência Dó, Ré, Mi; com a Terceira menor, 

imaginaremos Ré, Mi, Fá. Deixo aqui de parte as reflexões sobre o Terceiro e Quarto Tons, 

em relação aos quais se deve ler regularmente Mi, Fá, Sol. Porém, uma vez que os 

compositores de hoje não o praticam com o seu natural rigor e a sua própria constituição, 

mas com transposições, circunstância que daria matéria para me prolongar; não fazendo 

parte do nosso propósito, reportar-me-ei apenas ao uso prático e comum. Observem-se, 

porém, os exemplos de cada Tom, primeiro com a Terceira maior: 

 

 

    

             
185

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185

 No original surge erradamente escrito “menor”. 
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Observa-se em todos estes exemplos que, por natureza ou por acidente, é possível ler 

os [intervalos] maiores Dó,Ré,Mi, assim como os menores Ré,Mi,Fá, uma vez que o bemol 

altera a nota, concedendo-lhe a natureza de Fá; o bequadro, pelo contrário, a natureza de Mi. 

 Nas regras já demonstradas no Capítulo IV para subir por grau [conjunto], foi 

possível aprender o modo de aplicar o acompanhamento correto. Mas, ao modular e variar 

de Tom, ou mudando de notas improvisadamente, procuram-se outras soluções, que 

explicarei pouco a pouco com os exemplos.     

 Identificada em primeiro lugar a nota principal do Tom, sobre a qual é formada a 

composição, por exemplo, sendo Sol, observa-se o acidente maior que comporta a sua 

cadência, isto é, a Terceira maior de Ré e Sexta maior de Lá, que corresponde à tecla negra 

do Fá sustenido, meio-tom mais próximo abaixo de Sol. Em cada acompanhamento onde 

possa ser utilizado o Fá, este deve ser sempre tocado com sustenido, evitando o Fá natural, 

exceto quando está escrito no próprio baixo, considerando este, isto é, o fundamento e base 

da harmonia, como o dono; e os acompanhamentos [do baixo], que é o mesmo que dizer as 

consonâncias, como servidoras a ele obrigadas. 

 Assim, tal como foi dito, à nota que sobe um grau sobre a fundamental do Tom, 

atribuir-se-á Sexta maior. Aqui devemos fazer uma outra observação necessária mas fácil: 

movimentando-se por meio-tom com sustenido, não deve resolver descendentemente, mas 

ascendentemente. Por exemplo, imaginando que a composição está escrita no Tom de Lá, o 

sustenido que compõe a sua cadência será Sol  , logo, dever-se-á evitar no acompanhamento 

o Sol natural. Assim, tocando a primeira nota que sobe por grau conjunto de Lá, ou seja, Si, 

com Sexta maior, não poderá mover-se aquela nota, que será Sol  , se não for por meio-tom, 

isto é, para Lá. 
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Uma outra observação diz respeito às notas que costumam servir de cadência ao 

Tom, sendo comummente duas: uma, a nota vizinha que se encontra um Tom acima; outra, a 

Quinta superior ou Quarta inferior. Por exemplo, se a nota for Lá, a primeira é o Si e a 

segunda o Mi. Neste sentido, o Si requer Sexta maior e o Mi pressuporá sempre Terceira 

maior, sem mais, porque o baixo pode, sem qualquer preparação especial, passar para outros 

Tons, fazendo outras cadências ou mostrando outros sinais na parte composta, ou nas cifras 

de números ou acidentes, como aqui: 

 

 
186

 

 

 

 

 

 

 

E, eis que a tonalidade mudou de Lá para Sol; conhecer-se-á naquela última Sexta de 

Si que prepara a cadência que faz Ré cair em Sol, e, quando regressar o acidente    de Sol, 

indicará o retorno a Lá. 

 

 

                                                 
186

 Esta constitui a primeira parte do exemplo, demonstrativa da modulação a Sol, concluindo no exemplo 

seguinte, com o retorno a Lá. Por essa razão, não transformámos o Sol final em semibreve. 
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Por tudo o que foi dito, deve-se compreender que cada Tom tem o seu acidente 

obrigatório, sendo este a Terceira maior da sua cadência; este acidente é o suficiente para dar 

a conhecer o Tom. Isto é, se se observa Mi com Terceira maior, automaticamente se 

reconhece que o Tom é Lá. Salvo quando o acidente constitua o sinal indicativo de que se 

está a mudar de Tom. Outra observação a fazer no movimento das notas: se o Tom tiver 

Terceira menor, isto é, Ré,Mi,Fá, a nota colocada uma Quarta acima da finalis, requererá 

também Terceira menor, a partir da qual começará a mesma correspondência Ré,Mi,Fá. 

Executa-se este ensinamento no exemplo seguinte: 

 

 

 

 

 Passando aquela nota por grau [conjunto], ou por salto, deverá usar-se sempre a 

Terceira menor. 
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 Assim, podemo-nos assegurar das consonâncias que as notas requerem quando o 

baixo apresenta motivos em notas diferentes da fundamental do Tom; observando bem o 

primeiro exemplo deste Capítulo, poder-se-á, a partir dele, explorar os outros Tons, 

utilizando os mesmos acidentes, como aqui demonstramos. 

Primeiro Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Podem surgir dificuldades naquelas duas últimas colcheias que antecedem a 

cadência; mas aquelas, por serem graus [conjuntos], podem ambas ser consideradas como 

notas de passagem, ou acompanhadas com a Sexta. 

 

 

 

 

 

 

 

Outro exemplo, onde o motivo começa uma Terceira acima da finalis. 

 

                         
187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187

Apesar deste e do próximo exemplo surgirem no original escritos, em parte, em clave de Dó na quarta linha, 

optámos pela uniformização na clave de Fá na quarta linha. 
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 O mesmo uma segunda abaixo:
188

 

 

 

 

 

O mesmo uma Quinta abaixo: 

 

 

 

 

 

 Outro exemplo que começa uma Quinta sobre a finalis, com passagem a outro Tom: 

 

 

 

 

 

 

 

 O mesmo uma segunda acima: 

 

 

 

 

 

É possível argumentar, ao constatar a existência do primeiro meio-tom maior, isto é, 

sustenido, que a composição está baseada na nota mais próxima subindo meio-tom.  

Por exemplo, se encontrarmos o sustenido de Sol, indicará que a composição estará 

em Lá; se o   for de Lá, a obra será em Si [natural];
189

se o     for em Dó, será Ré, e o mesmo 

para cada um dos outros Tons. Porém, nas tonalidades naturais, onde não se encontram 

meios-tons maiores acidentais, aqueles de Fá e Dó, as notas Mi e Si [natural], constituem os 

                                                 
188

 Estando em causa transposições do exemplo anterior, quer este como o exemplo seguinte não foram 

realizados. 
189

 Bmi. 
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meios-tons, mas naturais; não existindo outros acidentes, é fácil reconhecer que a 

composição estará escrita nos mencionados Tons de Dó e Fá. Mas, as cadências, como se 

disse, permitem-nos a confirmação. Vejam o exemplo nestes Tons naturais: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, a observação mais necessária e mais difícil consiste na antevisão da 

modulação e variação dos Tons. Aqui, é verdadeiramente necessária uma grande prática; 

mas será mais fácil se observarmos nos baixos, auditiva e visualmente, aquele acidente em 

forma de sustenido e a direção que impõe ao movimento melódico, como referimos acima; 

pode manter-se como nota do baixo, ser acompanhado com cifras ou ser determinado apenas 

pela configuração da peça, que não apresenta qualquer outro sustenido em nenhuma das 

restantes vozes; assim se identifica o Tom que é pretendido. Não demonstraremos mais do 

que um exemplo; mas, observe-se bem porque, por vezes, é necessário antever estes 

acidentes duas, três ou mais notas à frente e, segundo o seu contexto, antecipar os acordes 

dos acompanhamentos. Por exemplo:  
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Neste exemplo é possível observar que um acidente conduz a outro porque, como se 

constata, a composição começa em Lá, surgindo imediatamente o acidente de Sol   . Segue-       

-se o Dó   1ª   continuando a obra sem que venha outro. Regressa o Sol    2ª     eliminando o 

acidente anterior; a seguir vem Ré  , que constitui a Terceira maior de Si, 3ª   , anulando o 

prévio e continua assim ao longo da linha do baixo sem se alterar até surgir Dó   4ª      

mantém-se, então, até que é dispensado na cadência, que se prepara para o Dó natural, 

demonstrado nas três notas indicadas com + + +. Observe-se que, se não se antevisse a 

mencionada cadência, poder-se-ia atribuir àquele Mi Sexta maior por relação com o anterior 

sustenido colocado como Terceira maior de Lá. Porém, atribui-se a Sexta menor, devendo 

antecipar a cadência seguinte em Dó. O sinal de retorno ao Tom principal é o mesmo 

primeiro acidente, isto é, o sustenido de Sol, colocado como Terceira maior de Mi, 5ª     que 

se mantém no seu lugar até ao fim da cadência. 

 Adverte-se, contudo, que não se deve ficar confuso e não esquecer o que foi 

explicado nas primeiras regras, porque esta é uma observação geral para evitar falsas 

realizações; por outro lado, é necessário respeitar as demais regras, observando a parte 

superior composta, porque a diversidade dos acidentes pode enganar; como se vê neste 

exemplo: 
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Aqui é possível observar que aqueles novos acidentes das Sextas maiores, nas duas 

notas assinaladas com   não fazem mudar o Tom, sendo necessários para permitir uma 

espécie de cadência, ou assento do grau. Advertimos, no entanto, que o acidente de   da 

Sexta anula o da Terceira, como se vê no primeiro Mi assinalado com    ; pode-se 

igualmente observar que lhe é retirada a Terceira maior do anterior Sol natural.  

 

                                                                        

  

 

 

 

Veja-se a regra para descer de grau [conjunto] constante do Capítulo V. 

 Também o acidente menor, que é o bemol
190

, indica a mudança de Tom, como aqui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
191

 

 

 

Para que o estudioso se possa assegurar do modo de circular por todos os Tons, 

demonstrarei todos os exemplos, dos quais, uma vez dominados, retirará um grande 

proveito.
192

 

 

 

                                                 
190

 Por vezes bequadro. 
191

 O Fá está escrito no original como semibreve. 
192

 Como referimos nas Observações Preliminares, Abstivemo-nos de realizar esta secção de exemplos, uma 

vez que remetem diretamente para a Regra da Oitava, cujo tratamento consta de vários tratados da época, nada 

acrescentando de novo uma possível abordagem da nossa autoria.  
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Outros [exemplos] no género Enarmónico e Cromático que podem ocorrer nas 

variações dos Tons: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em todos os Tons que têm a Terceira maior, também a sua Sexta deve ser maior; 

naqueles que têm [Terceira] menor, a Sexta será igualmente menor. Porém, observe-se nos 

Tons maiores a nota assinalada com     nos quais a Sexta poderá ser maior ou menor.  

 Entendida bem a prática de todos estes exemplos, cuide que não proceda com duas 

Oitavas ou duas Quintas pelo mesmo movimento, embora as duas Quintas dificilmente 

possam ocorrer, enquanto venham ressalvadas pela Sexta; mas, duas Oitavas [paralelas] 

podem facilmente ocorrer; porém, quando se constata haver uma Oitava no último extremo 

superior da mão direita, deve-se ir de uma nota a outra por movimento contrário. Resultará 
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fácil servir-se no extremo da Décima, mas apenas quando for cómodo. Deve evitar-se o mais 

possível utilizar a Oitava superior nos meio-tons maiores, isto é,   , após os quais, ou se 

criam facilmente duas Oitavas [paralelas], ou a parte superior, ao mover-se, canta mal, o que 

produz um mau efeito. Nos meio-tons menores, isto é,   , o uso da Oitava no extremo 

superior não é prejudicial, porque se observa movimento contrário. Por outro lado, não é 

censurável preencher ou duplicar, na medida do possível, as consonâncias; nem se observa 

tão rigorosamente que nas vozes intermédias sejam tocadas Oitavas e Quintas [paralelas] ao 

movimentar-se na mesma direção, porque se supõe estarem salvas pela troca das vozes, 

como nas composições a 5, 6 ou 8 vozes; aí as partes compostas duplicam as consonâncias 

umas com as outras, mas trocando o movimento, para que, desta forma, não se verifique o 

erro apontado pelas boas regras de contraponto.  

Sobre este aspeto remeto para o famoso Ruettino, antigo organista da Ducal de S. 

Marcos de Veneza, porque li uma carta sua escrita a dois virtuosos, na qual se debruçava 

sobre uma questão semelhante acerca da possibilidade de se poder admitir nas vozes 

intermédias do acompanhamento mais Quintas e Oitavas; nesta encontrámos virtuosamente 

resolvida a problemática em causa com as mesmas razões por mim acima apontadas. 

 No entanto, faço uma distinção no que diz respeito ao acompanhamento no órgão, 

onde será correto utilizar uma realização cheia nas obras a várias vozes plenas; mas, em 

obras a solo ou a duas vozes, considero preferível acompanhar apenas com as consonâncias 

necessárias, sem duplicações, como se se tratasse de quatro vozes, o que, feito com correção, 

corresponderá ao mais polido e institucionalizado modo de executar, imaginando que 

acompanhar é como compor ao improviso. Se se mantiver o acompanhamento a par com as 

outras partes e com as consonâncias corretas, os acidentes e os retardos bem resolvidos de 

acordo com as circunstâncias, não poderá a obra deixar de ser bem executada, satisfazendo 

quem canta, quem toca e quem ouve. 

 Quem tiver tido a sorte de tocar ou aprender na escola do famosíssimo Sr. Bernardo 

Pasquini, em Roma, ou quem, pelo menos, o tenha compreendido ou visto executar, terá tido 

a possibilidade de conhecer a mais verdadeira, bela e nobre forma de tocar e de acompanhar; 

com este tipo de acompanhamento tão cheio, terá ouvido no seu cravo a perfeição de uma 

harmonia maravilhosa. Porém, basta para a distinção deste grande homem, a prova de estima 

que foi dada por todos os príncipes da Europa, e particularmente por sua majestade imperial 

Leopoldo, primeiro imperador de feliz memória, que enviou os seus próprios virtuosos à sua 

escola e orientação. E eu, que tive a sorte de, durante muito tempo, dela poder usufruir, não 

devo nem posso calar-me (e concedam-me a possibilidade de dizê-lo) que a tal virtude foi 
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sempre bem associada a excelência do costume, o que pode justamente ser referido em 

relação aos nossos professores. 

Quo justior alter Nec Virtute fuit, modulis Nec mayor, & arte. 

 

 
 

Capítulo IX 

Das [notas] dissonantes nos Recitativos, e do modo de fazer Acciaccaturas 

 Nos Recitativos deve ser dada uma particular atenção à parte composta, isto é, à 

parte que é cantada. Constatar-se-á muitas vezes que, sobre uma nota sustentada do baixo, a 

voz fará uma dissonância e, movendo-se por muitas e diversas [notas] falsas, regressará à 

consonância, sem que o baixo se tenha movido. Quando, então, a voz, começando em 

consonância, se deslocar uma Segunda, atribuir-se-á a esta nota, em simultâneo, Segunda, 

Quarta e Sétima maior e, semelhantemente, se aquela se mover por uma destas [notas] 

falsas, isto é, Quarta ou Sétima maior, não se tocará uma sem a outra, sustentando estas 

dissonâncias até que a voz resolva em consonância, isto é, em Terceira, em Quinta ou em 

Oitava. Se a estas falsas se juntar, depois da Quarta, a Quinta, surtirá um bom efeito. Veja-se 

o exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por vezes, a linha melódica do Recitativo passa primeiro por Quarta e Sexta, 

avançando depois para Segunda, ou Sétima maior; agora com a Quarta dá-se subitamente a 

Sexta e não outra porque dela segue a modulação com a dissonância acima referida de 

Segunda, Quarta, Quinta e Sétima maior e, depois, a sua justa resolução, como demonstra 

este exemplo: 
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 Estas dissonâncias serão mais cheias e, duplicadas, surtirão melhor efeito. 

 Observe-se que a Quarta, quando é perfeita não padece da Sétima, mas requerem os 

seus acompanhamentos próprios a Segunda e a Sexta maior.
193

 

 Para introduzir, com bom gosto, os acompanhamentos nos Recitativos, devem-se 

prolongar as consonâncias quase arpejando, mas não continuamente; porque quando é dada 

a sentir a harmonia da nota, devem-se manter firmes as teclas e deixar que o cantor se sinta à 

vontade e cante confortavelmente, com a expressividade que pretende atribuir às palavras; 

não se deve indispô-lo ou perturbá-lo com um arpejado contínuo, extraindo passagens 

ascendentes ou descendentes, como fazem alguns, e não sou o único a dizê-lo, grandes ou 

pequenos executantes que, para fazer gala da sua velocidade de mãos, crendo-a 

extravagante, apenas provocam uma grande confusão.   

Ao encher, como se disse em relação à consonância plena, poder-se-á tocar na mão 

direita à Oitava, quase de fugida, o meio-tom inferior mais próximo daquela. Por exemplo, 

executando Sol, na mão direita será tocada a Oitava com o dedo anelar, pois, com o dedo 

médio passa-se pelo Fá   , tocando-o com alguma destreza ao mesmo tempo em forma de 

mordente, ou melhor, um pouco antes, mas largando-o de imediato, para que não ofenda o 

ouvido, mas lhe dê alguma graça. Diz-se, por isso, mordente, à maneira de uma mordidela 

de um pequeno animal que, apenas morde, logo larga e não magoa. O referido mordente 

pode executar-se próximo da nota que perfaz uma Terceira na mão direita, mas quando a 

consonância se forme em Quinta e, mais ainda, na nota que tem a Terceira menor. Por 

exemplo, em Mi tocando na direita com o referido indicador o Mi Oitava, com o anelar Sol, 

Terceira, e com o auricular o Si Quinta, o mordente virá sobre a tecla preta do Fá   , que se 

                                                 
193

 Aqui, Gasparini parece referir-se a uma situação concreta distinta da plasmada no exemplo anterior em que 

a Quarta perfeita surge acompanhada de uma Sexta menor. 
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toca com o dedo médio. Observa neste exemplo em que os números de cima correspondem à 

mão direita e os de baixo à mão esquerda.  

 

 

 

 

 

  

Para uma maior clareza, demonstro-o da melhor que posso em partitura, advertindo 

que todas as notas colocadas nas duas pautas destinam-se a um único impulso, e são tocadas 

todas ao mesmo tempo.   

 

 

 

 

 

Geralmente, observa-se que o mordente fica bem à Terceira menor, à Oitava e à 

Sexta; mas, é necessário utilizá-lo com prudência e onde não ocorra alguma relação 

proibida, como sucede quando a Sexta maior unida com a Terceira menor formem uma 

cadência de grau: quando der origem à Quinta Superflue, o mordente resultaria intolerável, 

grosseiro e sem propósito. 

 

 

 

 

 

 Por vezes, utilizam-se dissonâncias em acciaccaturas de duas, três ou quatro notas 

unidas umas às outras; particularmente nos Recitativos ou nos Canti Gravi surtirão um 

belíssimo efeito, observando-se especialmente em algumas notas que tenham Sexta maior, 

como aqui: 
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Para uma maior certeza, observe-se que, sobre a nota com Sexta maior, ficará bem a 

Terceira e a Quarta em simultâneo; quando seja possível, una-se entre a Sexta e a Oitava a 

Sétima, formando assim uma acciaccatura. 

  É necessário utilizar todos os dedos da mão direita e, por vezes, tocar duas teclas com 

o mesmo dedo, sobretudo com o polegar. Quando sobre o Mi, ou nota com   , recair uma 

Quinta diminuta, acrescentar-se-á a Sexta menor e, por acciaccatura entre a Oitava e a 

Décima, adiciona-se a Nona,  o que produz um belíssimo efeito; a mesma postura serve para 

as cadências. Da mesma forma que as notas com Sétima requerem a Terceira maior, entre 

esta e a Quinta é possível unir a Quarta em acciaccatura.  

 

       
194
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 Neste, como em vários dos exemplos que se seguem, Gasparini apresenta algumas notas no baixo sem 

qualquer acompanhamento. Uma vez que o ensinamento em causa diz respeito às acciaccaturas e mordentes, 

optámos por apresentar o original sem qualquer alteração nossa. 



 

 353 

IX «L’Armonico Pratico» 

 Às notas sobre as quais se toca Segunda e Quarta aumentada que, como já se disse, 

não surgem uma sem a outra, requerendo igualmente a Sexta maior, unir-se-á, por 

acciaccatura, a Quinta, o que resulta muito bem.  

 

 

 

                         

 

 

Depois desta dissonância, soará doce o mordente sobre a Sexta da nota seguinte, 

como foi exemplificado.  

Por vezes, executa-se, tanto em Recitativos como em Árias Graves, uma passagem 

particular que deve ser acompanhada com acciaccatura para que se possa aproveitar e dela 

extrair uma boa harmonia; demonstramos aqui com a linha melódica da voz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A nota assinalada com   tem o mesmo intervalo de uma Terceira menor ou Décima, 

mas, atendendo à sua posição, é uma Segunda Superflue ou Nona. Tocada aquela tecla, unir-

se-á depois a Terceira e a Quarta aumentada e, sobre ela, a Sexta, pois, duplica-se a nota 

mais consonante que se encontra na [mão] esquerda. Podemos observar neste exemplo:  

 

 

 

 

 

 

O estudioso da harmonia deverá esforçar-se por tocar e descobrir estas e outras 

acciaccaturas em diferentes Tons porque, tendo apreendido o uso e a prática nos Tons 
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naturais e diatónicos, ser-lhe-á fácil encontrá-los nos outros géneros, cromáticos ou 

enarmónicos; porém, estudando com prudência, precaução e tocando de outra forma, como 

eu demonstro, descobrireis ser possível fazer numa dissonância uma acciaccatura duplicada 

tocando catorze notas de um só impulso; tal ocorrerá, por exemplo, quando no Recitativo se 

toca uma passagem de Sétima maior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para executar esta acciaccatura, é necessário tocar duas teclas com um único dedo 

nos extremos de cada mão, ou seja, com o auricular e o polegar. Isto serve, no entanto, mais 

como uma bizarria do que como exemplo ou regra geral, podendo-se, por vezes, usar mas 

tomando em conta o tempo, o lugar e as pessoas. 

 Parece que estas e outras dissonâncias ou durezze são as que dão azo ao bom cantor 

para expressar da melhor forma os afetos e o bom gosto da composição. Mas, como já disse, 

deverão ser usadas com prudência, procurando primeiro agradar-te a ti mesmo, pois não 

restará melhor meio de satisfazer o cantor e quem te ouve. 

 Podereis usar tanto o mordente como a acciaccatura nas Árias ou Canções, uma vez 

que são muito necessárias para que se possa tocar com graça e bom gosto; o 

acompanhamento resultará, assim, muito mais harmonioso e agradável. 

 

Capítulo X 

Do [modo de] diminuir, embelezar ou ornamentar o acompanhamento 

 Estareis desejosos que vos mostre as múltiplas formas que existem de diminuir, 

ornamentar, embelezar ou de conferir graça ao acompanhamento; mas, porque eu não 

poderei exprimir-me convenientemente se não por meio de partitura, demonstrarei apenas 
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algumas passagens mais frequentes, de forma a que o estudioso as possa aplicar com algum 

deleite. 

 Observando estes exemplos, dever-se-á procurar aplicar as consonâncias necessárias 

com a mão esquerda, e com a mão direita tocar a parte superior, como aqui se demonstra. 

 Por exemplo, subindo por grau [conjunto] e em algumas cadências: 
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 A última nota do original é uma semínima. 
196

 Embora no tratado a sequência surja toda em semicolcheias optámos, por uma questão de compatibilização 

métrica, por transformar as duas últimas em fusas. 
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De forma semelhante se pode executar qualquer tipo de acompanhamento. 

Muitas outras observações poderia eu apresentar mas, para não resultar inútil, 

maçador ou confuso para o entendimento, empenho ou bom gosto do estudioso 

acompanhador, o qual, uma vez capaz de embelezar a obra, estimo que não sentiria 

necessidade de semelhantes exemplos, porquanto se encontraria em condição de se esforçar 

por si próprio, observando com atenção os bons executantes e as obras dos compositores e 

mestres mais célebres. 

 Dever-se-á, contudo, advertir que, com semelhantes diminuições ou, podemos dizer, 

ornamentos, não se deve confundir o cantor, evitando fazer em simultâneo com ele a mesma 

passagem. Também se deve evitar tocar as notas que executa a voz que canta ou outra 

superior composta para violino, etc; basta que, no conjunto da harmonia, se toque aquela 

consonância ou dissonância que será composta, ou requerida pela linha do baixo, conforme 

as regras dos acompanhamentos. 
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Capítulo XI 

Do modo de diminuir ou reflorir a linha do baixo 

 Não aprovo a diminuição da linha do baixo porque se torna fácil distanciar ou afastar 

da intenção do compositor, do bom gosto da obra, bem como melindrar o cantor; até porque 

se diz acompanhar e deve quem acompanha valorizar-se do título de bom e seguro 

acompanhador, não de espirituoso e veloz executante, podendo aprazer-se e afogar o seu 

brio quando toca a solo, não quando acompanha; e eu pretendo insinuar o [ato de] tocar com 

graça, não com confusão. 

 Mas, para satisfazer o génio a qualquer humor bizarro, demonstrarei algumas 

diminuições fáceis da linha do baixo que, observando-se com juízo e respeitando a boa 

pulsação métrica e a natureza da obra, poderão até servir sem ofender, nem alterar a intenção 

do compositor. 

 Deles darei vários exemplos, e começarei com alguns andamentos de semínimas: 

 

 

 

 

 

  

 

Considerando que esta configuração é um arpejo extraído das próprias consonâncias, 

será fácil ao estudioso apreender o seu uso, mas com prudência. 
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 Aqui, como nos exemplos seguintes, transpusemos os excertos em clave de Dó na quarta linha para clave de 

Fá na quarta linha. 
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Querendo usar estas e outras diminuições, é necessário advertir que, na mão direita, 

as consonâncias são todas obrigatórias. Sou absolutamente a favor da sua prática nos 

Ritornelli e quando a voz está em pausa. Caso contrário, recomendo prudência e discrição a 

quem acompanha, devendo avaliar as ocasiões. Ou melhor, para ser claro, se eu não 

soubesse ser o mundo cheio de génios diversos e diferentes humores, não teria exposto nem 

aprovaria estas diminuições; sendo certo que, por causa destes exemplos que demonstrei, 

muitos de vós poderão vir a ser chamados de pavões, de namoriqueiros ou criançolas; e não 

poderei negar o facto de parecerem como tal. Porém, quem souber usá-los a tempo e com 

prudência, poderá evitar semelhante opinião. Devo deixar claro ter sido minha intenção 

aportar um pouco de alívio e deleite ao empenho dos estudiosos harmónicos de hoje. 

 Partindo dos exemplos anteriores poderão igualmente compreender que, tratando-se 

de obras teatrais ou de câmara, certos baixos diminuídos por salto são apontados em forma 

de arpejo, pelo que as notas do meio serão de passagem e não acompanhadas; como se pode 

observar na primeira das minhas Cantatas de Câmara impressas, Op. 1, com o título «A 

battaglia o miei pensieri, etc».
198

 O baixo desta é o seguinte:  

 

 

 

 

Considerando bem que a essência destas notas é como a seguir se observa: 
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 Datada de 1695. 
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 Muitos e variados motivos como estes podem ser observados nas Cantatas de muitos 

virtuosos professores; particularmente nas do Senhor Giovanni Bononcini, digníssimo 

virtuoso de Sua Majestade Cesária. Nestas encontrareis bastante bizarria, encanto, harmonia, 

estudo habilidoso e caprichosa invenção; merecendo justamente o aplauso de um mundo 

inteiro, admirador do seu belíssimo engenho. 

Penso, assim, ter dito e demonstrado abundantemente tanto quanto podia saber e 

expor relativamente às regras, observações e formas de bem acompanhar. 

 Resta apenas demonstrar o modo de transpor, para poder com facilidade concretizar 

a aprendizagem. 

 

Capítulo XII e último 

Sobre o modo de transpor em cada Tom 

 Considero muito necessário a um bom organista saber transpor para cada Tom. 

Porém, por resultar da prática, não o podereis saber se não vos persuadis a fazer um estudo 

particular de todas as claves à primeira vista, de forma a poder saber de imediato como 

transpor à Quarta, à Quinta, à Terceira, ascendente ou descendente, um tom mais acima ou 

mais abaixo, imaginando em que clave a obra fica. Para que o possais praticar com 

facilidade, observai bem o seguinte quadro, e reparai como as claves se vêm a confrontar 

umas com as outras qualquer que seja a transposição. 
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Em relação às obras compostas por meio-tons diatónicos ou cromáticos, é necessário 

tomar em consideração onde resulta menos incómodo e mais natural a sua transposição. Por 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

É necessário utilizar as claves da parte aguda ou sobre aguda à Oitava grave, para 

que o acompanhamento seja próprio e conforme o requer a natureza do baixo, ou a linha do 

acompanhamento.   

É possível transpor este Tom               meio-tom acima, embora resulte um pouco 

incómodo, por causa da quantidade de acidentes maiores                         apesar de 

permanecer cómodo aos olhos; enquanto se partir da própria clave do baixo, basta certificar-

se dos sustenidos que pertencem à armação de clave. 

  

Meio-tom abaixo resulta cómodo                            escreve-se assim  

 

Um Tom acima é naturalíssimo                       e escreve-se assim  

 



 364 

 

Uma Terceira acima                        escreve-se  

 

Uma Terceira abaixo                    escreve-se  

 

À Quarta acima ou Quinta abaixo                          escreve-se  

 

À Quinta acima ou Quarta abaixo                              escreve-se  

 

De uma forma geral, é possível, a partir destes exemplos, compreender de qual clave 

provem cada transposição e, para tornar mais segura a prática, poder-se-á memorizar a 

seguinte regra: 

 

 Um Tom acima → clave de Meio-soprano na segunda linha; 

 Terceira acima → clave de Barítono na terceira linha; 

 Quarta acima ou Quinta abaixo → clave de Soprano na primeira linha; 

 Quinta acima ou Quarta abaixo → clave de Tenor na quarta linha; 

 Um Tom abaixo → clave de Contralto na terceira linha; 

 Terceira abaixo →  clave de Violino ou clave de Sol na segunda linha. 

 

Deve-se, assim, observar qual a natureza de cada composição, se com Terceira 

menor ou maior, natural ou acidental e, segundo a sua constituição, servir-se dos meio-tons 

próprios, pois, de outra forma poderá dar origem a uma grande distorção, alterando a 

qualidade do Tom, tornando a obra precipitada; por isso, deve advertir-se que as 

propriedades da Quarta e da Quinta devem ser conservadas, a fim de permanecerem 

perfeitas, e servir-se dos acidentes onde for necessário para corresponder às características 

que definem o conteúdo das composições. 

Poderia demonstrar outras formas de transpor, mas considero-o desnecessário; uma 

vez versado o estudioso em todos os exemplos atrás apresentados, poderá, por meio deles, 

examinar por si todos os outros Tons e, com zelo e estudo, tornar-se experiente e preparado 

em cada espécie de transposição. 

Assim, para alcançar um total conhecimento das claves com facilidade, observe- -se 

o seguinte quadro, procedendo da parte mais grave até à mais agudíssima: 
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                                 Tabela com todas as claves musicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez bem observada a prática de todas as claves, ser-vos-á facílima cada 

transposição. E isto é tudo quanto eu soube observar e encontrar para vos agradar e 

comprazer-vos. 

O vosso sagaz engenho suprirá as minhas falhas. Contentai-vos, pois, e compadecei-

vos. 

Para assegurar-vos que os meus textos fossem aprovados, não evitei submeter o meu 

raciocínio à autoridade dos mestres clássicos antigos e modernos, tendo em conta que não 

dispus de um discurso sobre contraponto, nem tratei da arte da harmonia em geral; matéria 

que já foi publicada com abundância no mundo, com o tão belo estudo de Zarlino, ou de 

tantos outros célebres autores, e, finalmente, tão virtuosamente expressa no M.R.P. Bac. 

Zaccaria Tevo Min. Conv., no seu Musico Testore. Eu apenas vos demonstrei uma maneira 
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de acompanhar, ou realizar o baixo num instrumento de tecla; procurei apoiar-me sobretudo 

nas boas regras do contraponto. Se extrairdes algum fruto, não o atribuais à minha glória, 

que não mereço; mas apenas à do Altíssimo, que me concedeu a inspiração. Se vos parecer 

inútil ou descabido o meu esforço, apreciai apenas a minha boa vontade. Se vos agradar, não 

deixeis de a aproveitar, pois, espero, ser-vos-á útil; se assim não for, bastar-me-á agradar-

vos, satisfazer-vos, contentar-vos, que depois Usus te plura docebit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim. 
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Mapa comparativo dos Tratados X. 

Reglas Generales 
 

Primeira Parte 
 

Cap.1 – De la explicación de los 

signos del teclado que pertenecen 

al genero diatónico ò natural 

Cap.2 – De los signos de la 

segunda orden del teclado que 

pertenecen al genero cromático 

Cap.3 – De los signos de la 

segunda orden que pertenecen al 

genero enarmonico 

Cap.4 – Del asiento de las claves 

en el teclado 

 

→Cap.5 – De los tonos del canto 

de órgano 

→Cap.6 – Regla general para 

conocer los tonos 

→Cap.7 – Que trata del primer 

tono 

→Cap.8 – Del segundo tono 

→Cap.9 – Del tercer tono 

→Cap.10 – Del quarto tono 

→Cap.11 – Del quinto tono 

→Cap.12 – Del sexto tono 

→Cap.13 – Del séptimo tono 

 

Cap.15 – De las especies o 

elementos musicales y de su 

numero 

 

 

 

Armonico Pratico 

 

Cap.1 – De’ nomi e posizioni de’ 

tasti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas Generales 
 

Cap.16 – De la primera división de 

las especies consonantes y 

disonantes 

Cap.17 – De la segunda división de 

las especies perfectas è 

imperfectas 

Cap.18 – Resumen de todo lo 

dicho acerca de los elementos ò 

especies 

Cap.19 – De las consonancias 

perfectas y de su uso 

Cap.20 – De la explicación de los 

tonos y semitonos para mejor 

inteligencia de los accidentes que 

padecen las especies 

Cap.21 – De el modo de escribir 

los puntos naturales que 

corresponden à la primera orden 

ò al genero diatónico en los 

acompañamientos 
 

Cap.22 – Del modo de escribir los 

puntos accidentales que 

corresponden à la segunda orden 

à al genero cromático y 

enarmónico 
 

Segunda Parte 
 

→Cap.1 – De algunas 

advertencias a los nuevos 

acompañantes 
 

Cap.2 – Del modo de poner las 

consonancias llanas sobre 

qualquiera nota 

Armonico Pratico 

 

Cap.2 – Del modo di formar 

l’armonia con  le consonanze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap.3 – Degli accidenti musicali 

 

 

 

 

 

 

XI - Mapa comparativo da estrutura sequencial dos tratados 

a partir dos títulos de cada capítulo 
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Cap.3 – Del ascenso e descenso del 

semitono acantable ò menor 

Cap.4 – Del modo de poner las 

vozes sobre el movimiento de 

segunda mayor y menor assi 

subiendo como baxando 

Cap.5 – Del modo de acompañar 

el salto de tercera mayor y menor 

assi subiendo como baxando 

Cap.6 – Del salto de quarta azia 

abaxo ò quinta àzia arriba assi 

mayores como menores 

Cap.7 – Del salto de quinta azia 

abaxo y quarta àzia arriba assi 

mayores como menores 

Cap.8 – Del salto de sexta, septima 

y octava, ascendentes y 

descendentes 

Cap.9 – Resumen teorico de todos 

los movimientos que quedan 

explicados 

Cap.10 – Resumen practico de 

todo lo demostrado en este tratado 
 

Terceira Parte 

 

Cap.1 – Endonde se da noticia de 

todas las espécies falsas de que 

hemos de tratar 

Cap.2 – Del modo de usar la mala 

por buena 

Cap.3 – Del modo de usar la mala 

por glossa 

Cap.4 – De la explicación de la 

ligadura en comum 

 

Cap. 4- Osservazioni sopra i moti 

per salire e prima de grado 

 

 
 

 

 

Cap.5 – Osservazioni per 

descender di grado e di salto 

 
 

 

 

 

 

 
→Cap.6 – Per far le cadenze 

d’ogni specie 

 

 

 
 

Cap.7 – Delle dissonanze, legature, 

note sincopate, e modo di 

resolverle 
       

 

 

 

Cap.5 – Del uso de la ligadura de 

quarta, y de la variedad de 

canturías sobre que se puede 

executar 

Cap.6 – Del uso de la ligadura de 

séptima y de la variedad de baxos 

sobre que se puede executar 

Cap. 7 – Del uso de la ligadura de 

quinta menor, ò falsa, y de la 

variedad de acompañamientos que 

admite 

Cap.8 – Del uso de la ligadura de 

segunda, ò novena, y de los 

acompañamientos que puede tener 

Cap.9 – De la ligadura de quarta 

mayor, ò ligadura del baxo 

Cap. 10 – Del uso de las ligaduras 

desligando en especies perfectas y 

de sus acompañamientos 

Cap.11 – Resumen de todas las 

ligaduras que quedan explicadas y 

demostradas 

 

→Cap.12 – Explicacion de los 

números y señales que se hallan en 

los acompañamientos sobre notas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

369 
 

Mapa comparativo dos Tratados X. 

Cap.13 – Del modo de acompañar 

las figuras disminuidas, ò glossas, 

y de su inteligencia 

 

Cap.14 – De las clausulas en el 

baxo 

Cap.15 – Del circulo, o rueda 

formada com la clausula de el 

baxo 

Cap.16 – Del circulo, o rueda con 

clausula del tenor en el baxo 

Cap.17 – Del circulo, o rueda com 

clausula de tiple en el baxo 
 

Cap.18 – Del modo de acompañar 

uno, dos, tres ò quatro puntos mas 

alto, ò mas baxo por la clave 

natural de fefaút 

Cap.19 – Del modo de acompañar 

por la clave de cesolfaut, ò 

transportada uno, dos, tres ò 

quatro puntos mas altos, ò mas 

baxos 

Cap.20 -  Del modo de transportar 

la clave de fefaút en la tercera 

raya 
 

 

 

→Cap.21 – De las clausulas con 

que se acompañan los Versos solo 

en canto de órgano 

→Cap.22 – En donde se describe 

las clausulas con que se 

acompañan el Admirable y el baxo 

del Tantum Ergo 
 

Cap.8 – Osservazioni per meglio 

impossessarsi degli 

accompagnamenti per ogni tono, 

per ben modulare, prevedere e 

passar con proprietà da un tono 

all’altro 
 

 →Cap.9 – Delle false de i 

Recitativi e del modo di far 

Acciaccature 

 

Cap.10 – Del diminuire, abbellire  

refiorire gli accompagnamenti 

  Cap.11 – Del diminuire, ò rifiorie 

il Fondamento 

 

Cap.12 – Modo di trasportar per 

ogni tono 

 

 

 

 

 

 

 

→Cap.23 – De algunas 

advertencias que deben observar 

los que acompañan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
 

 Cada cor representa uma determinada temática 

 As chavetas reforçam a unidade temática 

 As setas evidenciam a diferença de localização de 

alguns pontos temáticos entre ambos tratados 

 As alíneas escritas a preto, precedida de uma seta 

indicativa, correspondem às temáticas que não são 

comuns entre ambos tratados 
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XII. Conclusões 

 
O trabalho que decidimos empreender partiu, como tivemos oportunidade de 

referir na nossa introdução, da constatação do desconhecimento quase total de tratados 

sobre regras de acompanhamento que tenham sido publicados ou manuscritos em 

Portugal durante a primeira metade do séc. XVIII.  

A única exceção a este vazio constitui o tratado de João Vaz Morato, publicado 

em 1735, que, muito embora não seja um trabalho integralmente dedicado à prática do 

contínuo, contém um pequeno capítulo a ele dedicado. 

Esperamos que em dias vindouros tenhamos a sorte de vir a conhecer novas 

fontes. 

Muitos perguntarão qual a pertinência de um trabalho desta natureza quando o 

destino nos proporcionou o conhecimento concreto do tratado de José Gomes da Silva, 

de 1758, até hoje o único da autoria de um português dedicado inteiramente ao ensino 

das regras de acompanhamento. 

Parece-nos pouco natural que os músicos portugueses ou residentes em Portugal 

durante as primeiras quatro décadas do séc. XVIII não tenham sentido a necessidade de 

lançar mão de um conjunto de regras sobre acompanhamento, não tanto para a sua 

performance do dia-a-dia, mas para satisfazer as exigências da sua aprendizagem. 

Que dizer, então, da possível influência de tratados estrangeiros em Portugal? E, 

nesse caso, quais? 

Para responder a estas questões, considerámos pertinente a compreensão prévia 

da conjuntura musical portuguesa da época.  

Num período em que a tradição hispânica coexiste com a forte introdução das 

tendências musicais italianas, começámos por proceder à devida contextualização do 

reinado de D. João V, não com o intuito de acrescentar novos dados históricos, mas 

apenas com o objetivo de tornar clara a conjuntura sociopolítica, económica e musical 

do mesmo. 

A partir daqui foi possível determinar, da melhor maneira, a profundidade das 

ligações da corte de Lisboa com a de Madrid e a Cidade-Estado Roma. 

Na realidade, embora por motivos e causas diretas diferentes, Madrid viveu a 

mesma rendição às influências musicais italianas que nós e, ironicamente, em 

momentos temporais quase idênticos.  
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A constatação desta realidade permitiu-nos arriscar a conclusão, reforçada pela 

forte ligação da Infanta D. Maria Bárbara com os seus pais nos anos subsequentes ao 

seu casamento com o Príncipe espanhol, de que, apesar das tensões políticas vividas 

entre os dois países durante as guerras da independência, a Península Ibérica adaptou-se 

às tendências culturais em voga como uma espécie de bloco regional, tal como, de resto, 

tem acontecido em tantos outros momentos da nossa história conjunta. 

O facto da corte portuguesa continuar as consumir obras musicais em língua 

castelhana, mesmo depois de 1719, data em que chegaram a Portugal as primeiras 

estrelas italianas, como Domenico Scarlatti, conduziu-nos à conclusão de que não seria 

plausível contornar o Tratado «Reglas Generales» de José Torres. 

Aqui, mais do que a referência feita por Morato nas suas «Flores Musicais» (p. 

98) ao autor espanhol e à sua obra, pesou a componente histórica que temos vindo a 

mencionar. 

Não seria credível que Portugal não tivesse tido acesso ao tratado de Torres, 

homem influente não apenas como mestre da Real Capela de Madrid, mas também 

muito respeitado na sociedade madrilena, enquanto editor de um conjunto relevante de 

obras de grande envergadura, não somente musicais como científicas e literárias. 

Se quisermos adicionar a esta leitura uma outra de natureza mais economicista, 

podemos considerar que seria do próprio interesse de José Torres, homem pragmático e 

empreendedor, fazer chegar a sua obra a uma corte tão carecida dela como a sua, onde a 

língua castelhana não representaria nenhum obstáculo à compreensão da mesma. 

Para além do mais, sendo os destinatários preferenciais do tratado de Torres, 

como ele muito bem explica no seu texto introdutório «Al Curioso Lector», todos 

aqueles que não tivessem acesso direto a um professor, por se encontrarem retirados 

num convento, ou aqueles que apenas aprendessem por mera afeição, podemos muito 

facilmente considerar a existência de um mesmo nicho de mercado em Portugal. 

Contudo, o ponto talvez mais importante se encontre na afirmação proferida pelo 

próprio autor, um pouco mais adiante no texto acima mencionado, de que não existiria à 

época, em Espanha, nenhuma outra obra com as características desta, ou seja, um 

tratado que ensinasse de forma gradual e simplificada as regras de acompanhamento, 

direcionada muito especificamente para o acompanhamento do Canto Chão, na sua 

vertente de Canto Figurado. 



374 
 

A novidade da primeira edição das «Reglas Generales», datada de 1702, parece-  

-nos incontornável, não sendo descabida a consideração da sua ampla difusão no nosso 

país, quer existisse ou não uma obra desta natureza de cunho nacional. 

Esta constituiu, aliás, uma das principais razões que nos levaram a trabalhar de 

forma comparativa as duas edições do tratado de José Torres, 1702 e 1736. 

Nunca poderíamos ignorar o trabalho de tradução e transcrição para notação 

musical moderna da edição de 1736 levada a cabo por Paul Murphy, em 2000. 

Simplesmente, a distância temporal de mais de trinta anos que separa ambas as 

edições, pareceu-nos, ab initio, poder encerrar a promessa de uma oportunidade única 

para a apreensão da evolução da prática do acompanhamento no bloco regional. 

 Talvez a constatação mais importante de todas seja a manutenção, que nos 

demonstra a sua atualidade à época da segunda edição, do propósito de ensinar o 

acompanhamento do Canto Figurado. 

Incontornável será, consequentemente, o facto do autor se deter de forma 

detalhada na Primeira Parte (capítulos VII-XIV ed. 1702 / capítulo II ed. 1736) nos 

elementos que considera essenciais à explicação dos Tons principais, exemplificando as 

respetivas cláusulas e doxologias, facilitando, assim, a sua praxis aos menos 

experientes, matéria que é reforçada na conclusão da Terceira Parte com a apresentação 

explícita do acompanhamento dos Versos proferidos pelo cantor solista (capítulo XXI 

ed. 1702 / capítulo IX ed. 1736). 

 Devemos, aliás, realçar que as únicas demonstrações de música prática, e não 

apenas de exercícios académicos, que Torres apresenta na edição de 1702, consistem 

precisamente na incorporação do «Admirable» e do «Tantum Ergo» com que conclui a 

Terceira Parte. Esta postura não só se mantém na edição de 1736, como é fortalecida 

pela incorporação da realização da Cláusula do Segundo ou Segundillo, «Confitebor tibi 

Domine», e do «Asperges» relativo à Cláusula do Quinto Tom para Versos do Miserere.  

Se pensarmos no número elevado de casas conventuais existentes por toda a 

Península, e aqui mantemos uma postura propositadamente globalizante, onde a prática 

musical constituía uma rotina diária, então a constatação destes elementos apossa-se de 

uma relevância muito concreta. 

No entanto, consideramos ainda mais importante a possibilidade que o 

posicionamento da obra de Torres permite para equacionar a coexistência de uma praxis 

litúrgica que complementa a modalidade do acompanhamento do Canto Chão à 
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Romana, que D. João V fez introduzir na corte lisboeta a partir de 1718, sob orientação 

do prelado Gabrielle de Cimballi. 

Podemos concluir, por tudo o que dissemos, que a verdadeira âncora do 

preceituado das «Reglas Generales» é o acompanhamento do Canto Chão, constituindo 

a Segunda e Terceira Partes do mesmo uma verdadeira cartilha para a gradual 

aprendizagem das diferentes movimentações melódicas e rítmicas que se podem 

encontrar na linha do baixo, podendo assumir-se o acompanhamento a partir de uma 

base harmónica e não apenas como uma convencional alternância com as vozes do coro.  

Tal posicionamento eleva a importância do órgão no cerimonial litúrgico a um 

patamar impensável na praxis mais conservadora e restritiva da Capela Pontifícia. 

Esta realidade permitiu-nos, através da leitura comparativa das duas edições do 

tratado, constatar uma evolução consequente da antiga métrica assente no Tempus 

Imperfectum cum Prolatione Imperfecta e Tempus Imperpectum cum Prolatione 

Perfecta, no sentido de uma abordagem mais próxima das nossas convenções atuais, 

cuja leitura obriga, pela sua verticalidade, a um maior hermetismo do tempo da obra, 

por oposição à liberdade melódica permitida na anterior. Este facto, presente na grande 

maioria dos exemplos realizados da edição de 1736, impõe inevitavelmente uma 

novidade na performance do Canto Chão, pela exigência de uma solução de 

compromisso entre os cantores e o organista encarregue de proceder ao 

acompanhamento. 

O aspeto talvez mais referenciado pela doutrina no que às «Reglas Generales» 

diz diretamente respeito, prende-se com a introdução, na edição de 1736, de uma Quarta 

Parte inteiramente dedicada ao acompanhamento de acordo com o estilo italiano 

moderno, nomeadamente, de Recitativos. 

Como conciliar esta Parte com o preceituado anterior que, como vimos, assenta 

na execução de Canto Chão? 

Pensamos que a resposta pode ser encontrada na conjuntura vivida na corte 

madrilena a partir de 1724, quando, em virtude do falecimento do Rei D. Luís I, o seu 

pai, D. Filipe V, se vê forçado a reassumir o trono, regressando a Madrid com toda a sua 

corte, nomeadamente o conjunto dos elementos que tinham constituído até então a 

Capela de La Granja de San Ildefonso, na sua grande maioria de origem italiana, com 

Philippo Falconi à cabeça. 

A convivência forçada dos dois mestres de Capela terá sido, certamente, mais 

dura para José Torres do que para o seu colega italiano, cujo favoritismo por parte da 
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Rainha Isabel de Farnésio, lhe granjeou, em detrimento do espanhol, o cargo de 

professor da Infanta D. Mariana Vitória, a nomeação como «maestro director de las 

obras italianas» e a manutenção de um ordenado substancialmente superior ao daquele. 

Muito embora Espanha tivesse vivido sempre uma influência mais direta da 

música italiana do que Portugal, por força do seu domínio sobre Nápoles, a verdade é 

que os primeiros decénios do séc. XVIII marcam uma viragem para este estilo moderno 

de que vimos falando. 

Por um lado, temos uma praxis conservadora, própria do cerimonial litúrgico 

romano, em que o órgão é parcamente utilizado no acompanhamento do coro e na 

alternância com o conjunto dos clérigos. Por outro, verifica-se uma nova evolução da 

música dramática, nomeadamente, com o apogeu das Oratórias, das Cantatas e das 

Óperas, onde a riqueza das interpretações vocais vive consideravelmente de um 

acompanhamento instrumental rico e exuberante. 

Que dizer, então, do acompanhamento de determinadas linhas melódicas de um 

baixo em Canto Figurado? O próprio Torres fornece a resposta quando, na introdução 

da Quarta Parte das «Reglas Generales», afirma ter publicado em 1702 um preceituado 

assente no «(…) estilo riguroso de España (…)» (p. 97). 

Ou seja, José Torres considera que a prática tipicamente espanhola é aquela que 

assenta não na música profana, mas na litúrgica, diferenciando-se das tradições 

estrangeiras pelo facto de inserir o acompanhamento do órgão na execução do Canto 

Chão, na sua vertente de Canto Figurado. 

Mais ainda, os ensinamentos relativos a este tipo de prática em nada colidem 

com as novidades do estilo moderno italiano que, segundo o próprio demonstra ao 

longo de toda a Quarta Parte, prima pela extravagância, extravasando, assim, as 

fronteiras do «(…) rigor preciso que manda el Arte (…)» (p. 98), ao qual pertencem 

todas as regras explicadas nas Partes antecedentes. 

Observamos, assim, como José Torres defende a rigorosa prática de 

acompanhamento hispânica antes de se dedicar ao novo estilo que, para ele, nada de 

extraordinário acrescenta ao que já existia que não possa ser dominado apenas com bom 

gosto porque, como muito bem explica, «(…) en este estilo se và a buscar el gusto, y 

propriedade de la consonância, que se debe poner, porque de lo harmonioso, y gustoso 

entienden todos» (p. 99). 

 Um outro pormenor importante, a não descurar no início desta Quarta Parte, 

prende-se com a remissão feita por Torres ao «Dictionnaire de la Musique», do francês 
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Sebastien de Brossard, ao qual terá ido importar a definição das diferentes designações 

utilizadas na música italiana, dicionário este que o próprio teria traduzido para espanhol 

e contava publicar. Portanto, a famosa Quarta Parte das «Reglas Generales» começa 

verdadeiramente com ensinamentos professos por um autor francês e não italiano. 

O preceituado que se segue, composto por seis capítulos, dá conta de todo o tipo 

de acompanhamentos que o autor terá observado na prática comum da corte. Torres é 

muito claro quando refere o «(…) muy introducidas que estàn en estos reynos, las 

Obras de Musica al estilo Italiano (…)» (p.97), não deixando de especificar que estas 

mesmas não vêm apenas de fora, como são também escritas em Espanha e daí mesmo 

exportadas, «(…) cifrarè el modo de acompanhar al estilo Italiano, y moderno, para 

que los Acompañantes puedan acompanhar tantas, y tan especiales Obras, como vienen 

de Italia, salen de España (…)» (p. 98). No fim da obra, acrescenta ainda: «(…) he 

solicitado dàr a entender lo mejor que he podido; a costa de vèr, y observar muchos 

Autores practicos, y especulativos de esta Nacion (…)» (p.124). 

Por essa razão, refutamos a interpretação doutrinária tradicional que tem 

defendido que José Torres terá decalcado o seu preceituado sobre acompanhamento 

segundo o estilo italiano moderno nos ensinamentos de Francesco Gasparini, professos 

no seu Tratado «L’Armonico Pratico al Cimbalo». 

Se, por um lado, compreendemos que Begoña Lolo afirme, na sua tese de 

Doutoramento, na página 121, que «(…) Este nuevo tratado al «estilo italiano» estará 

basado en la obra de Francesco Gasparini “L’armonico practico al címbalo”, 

publicada en Venecia en 1708», afirmação compreensível no âmbito de um trabalho que 

não se centra exclusivamente na temática das regras de acompanhamento e sua 

contextualização, em trabalhos mais recentes e especializados, como o de Murphy, já 

mencionado, ou ainda na recente tese de doutoramento de Mário Trilha (2012), parece- 

-nos já um pouco surpreendente. 

Efetivamente, José Torres é muito claro quando afirma, na página 120 do seu 

tratado, bem no final do sexto capítulo «(…) aver concluído todas las demostraciones, y 

posturas pertenecientes al assunto de esta obra (…)». Ou seja, estes primeiros seis 

capítulos são os que constituem o corpo principal de regras de acompanhamento 

segundo o novo estilo, não havendo neles qualquer referência a nenhum autor italiano 

em especial. Muito embora possamos e, mais ainda, devamos considerar a 

probabilidade de circulação de diferentes Regras de Acompanhamento de autores 

transalpinos, manuscritas ou impressas, em nenhum momento o autor as refere, sendo 
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coerente com o reconhecimento da aquisição do conhecimento das novas técnicas pela 

observação da sua prática. 

A relação estabelecida com Francesco Gasparini apenas diz respeito à delicada 

matéria da introdução e execução dos mordentes e acciaccaturas no âmbito do 

acompanhamento. No entanto, pela sua particularidade, José Torres reserva este tema 

para o último capítulo do tratado, como um extra em relação ao corpus anterior que 

considera, como vimos, o preceituado verdadeiramente importante e necessário para o 

cabal acompanhamento segundo o estilo moderno. 

E aqui, pela sua dificuldade, José Torres recorre ao tratadista que melhor e mais 

corajosamente explicou esta matéria: Francesco Gasparini. 

Aliás, detentor de um apurado sentido de interpretação, Torres fornece luzes 

incontornáveis no que à própria interpretação do preceituado gaspariniano diz respeito. 

Os golpes, denominados acciaccaturas, devem ser executados «(…) quasi arpeando; 

pero no de continuo (…)» (p.122). 

 

O nome de Francesco Gasparini foi mencionado pela doutrina portuguesa, 

sensivelmente nas últimas décadas do séc. XX, não apenas como professor de 

Domenico Scarlatti ou António Teixeira, mas também como compositor escolhido para 

a escrita de obras patrocinadas pelos diplomatas portugueses residentes em Roma 

durante a primeira metade do séc. XVIII. 

Contudo, a informação disponível pareceu-nos poder constituir apenas a ponta 

de um iceberg com muito ainda para descobrir. Esta mesma ideia consolidou-se quando 

iniciámos a nossa investigação no sentido de tentar perceber um pouco mais sobre os 

contornos da vida e obra do compositor, não obstante o número escasso de estudos 

posteriores ao marcante congresso de 1975, organizado por Frabizio della Setta e 

Franco Piperno. 

Neste contexto, a nossa maior preocupação pautou-se pela tentativa de proceder 

a um levantamento profundo do seu percurso, encarado no âmbito de uma lógica de 

história das mentalidades, onde, mais do que os aspetos técnico-musicais do seu acrevo 

musical, considerámos importante indagar o contexto em que viveu e a sua influência 

no mesmo. 

Dado importante e que muitas vezes tem sido algo descurado, prende-se com a 

polémica operada em Roma, por força da guerra da sucessão espanhola, conhecida 

como questioni dei palchetti.  
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Se pensarmos na predominância da apresentação de obras gasparinianas no 

Teatro Capranica na fase em que este era bastião dos defensores borbónicos, e da 

sequente transmissão das mesmas para o Teatro Alibert e della Pace, assim que os 

próprios assumiram o mecenato e controlo artístico destes, torna-se bastante claro o 

grau de ingerência que a questão espanhola assumiu na vida do compositor.   

Afinal, Gasparini seria o mestre da Capela Ruspoli e, como tal, responsável pela 

qualidade das obras musicais apresentadas semanalmente nas conversazioni onde se 

reunia um grupo muito determinado da nata da sociedade romana. 

Pensamos, desta forma, ter demonstrado uma ligação reforçada do compositor 

camaiorense quer à corte lisboeta quer à madrilena. 

Quanto ao seu tratado, que aqui trabalhámos apenas na sua primeira edição, 

podemos concluir tratar-se de um trabalho muito mais simplificado que o de José 

Torres. 

Na realidade, o «Armonico Pratico» assume-se claramente como um preceituado 

de pequenas e muito pragmáticas receitas para quem queira acompanhar, 

predominantemente ao cravo. Como tal, o autor alerta inúmeras vezes para a 

indispensabilidade da supervisão de um professor. 

Talvez este mesmo espírito tenha tornado dispensável a realização dos exemplos 

musicais. 

Efetivamente, Gasparini quase não procede a demonstrações práticas de 

acompanhamento, exceto na temática das acciaccaturas e mordentes, cuja delicadeza 

assim o obrigou. Nesta, sente-se de uma forma muito clara o domínio que o autor detém 

do uso das dissonâncias, levando-as ao extremo de 14 notas por um só impulso temporal 

(p.95), o que denota, por outro lado, uma postura extravagante e dramática do papel do 

acompanhamento. 

Podemos concluir pela aplicabilidade natural de tais ensinamentos em toda a 

música concertata em voga na época, atestando as inúmeras reedições do tratado 

gaspariniano a sua dilatada popularidade. 

A modernidade do estilo de acompanhamento, aliada a uma capacidade imensa 

que Gasparini demonstrou durante a sua vida para o ensino, terá sido determinante no 

estilo de escrita de antigos alunos tão caros à corte lisboeta, como Domenico Scarlatti 

ou o antigo bolseiro António Teixeira. 

Na realidade, o estilo e ensinamentos gasparinianos terão, certamente, 

influenciado muitos outros vultos musicais, como o espanhol Jayme de la Tê y Ságau, 
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que, mesmo continuando a escrever em língua castelhana, não terá evitado o uso da 

nova praxis musical, mesmo que tal não resulte diretamente das cifras inscritas nas suas 

Cantatas.  
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