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Música,	cerimonial	e	representação	política:	

Sant’Antonio	dei	Portoghesi	no	contexto	das	igrejas	

nacionais	em	Roma	durante	a	época	barroca		

(1683-1728)	

	

	

Cristina	Fernandes	

	
	
	

Em	 conjunto	 com	 as	 embaixadas,	 as	 igrejas	 nacionais	 de	 Roma	

funcionavam	como	uma	espécie	de	micro-cortes	 instaladas	na	Cidade	

Eterna,	centro	de	 legitimação	de	poder	das	grandes	monarquias	euro-

peias.	A	música,	 assim	 como	as	 artes	 visuais	 e	 cénicas,	 integravam-se	

no	sistema	de	representação	destas	comunidades,	reconfigurando	o	es-

paço	 artístico	 da	 capital	 da	 Cristandade	 através	 de	 práticas	 que	 osci-

lavam	entre	o	modelo	romano	e	tradições	próprias,	que	atingiram	um	

elevado	grau	de	esplendor	nos	séculos	XVII	e	XVIII.	Verdadeiro	instru-
mento	de	prestígio,	eram	um	espelho	que	reflectia	a	actualidade	polí-

tica	e	os	eventos	que	as	nações	pretendiam	colocar	em	evidência,	mas	

que	operavam	num	terreno	comum	e	se	consideravam	reciprocamente	

como	um	conjunto	homogéneo	na	 realidade	social,	política	e	 cultural	

romana,	 conforme	 tem	 sido	 demonstrado	 pelos	 estudos	 de	 Michela	

Berti	e	Émile	Corswarem1.		

																																																								
1
	Le	modèle	musical	des	églises	nationales	à	Rome	à	l'époque	baroque,	projecto	coordenado	por	
Michela	Berti	e	Émile	Corswarem,	co-financiado	pela	Universidade	de	Liège	e	pela	Comissão	

Europeia	 (BeIPD-COFUND-IPD):	 <http://web.philo.ulg.ac.be/transitions/le-modele-musical-

des-eglises-nationales-a-rome-a-lepoque-baroque/>.	 Ver	 também	 Michela	 BERTI	 -	 Émilie	
CORSWAREM,	 «Il	 modello	 musicale	 delle	 chiese	 nazionali	 a	 Roma	 in	 epoca	 barocca:	

Panoramica	 e	 nuove	 prospettive	 di	 ricerca»,	 in	 A.	 KOLLER	 –	 S.	 KUBERSKY-PIREDA	 (eds.),	
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O	 modelo	 de	 organização	 das	 igrejas	 nacionais	 partilhava	 traços	

semelhantes	 e	 a	 maior	 parte	 dos	 códigos	 que	 usavam	 como	 instru-

mento	de	representação	era	também	comum,	concretizando-se	a	nível	

musical	nas	cerimónias	«extraordinárias»,	ou	 seja,	 voltadas	para	o	ex-

terior	 e	 recorrendo	 frequentemente	 aos	 mais	 prestigiados	 músicos	

activos	em	Roma2,	em	contraposição	à	 liturgia	quotidiana,	assegurada	

pelos	capelães,	cantores	e	organistas	da	própria	 igreja.	No	amplo	con-

junto	 de	 países	 representados	 sobressaem	 as	 igrejas	 pertencentes	 às	

mais	 poderosas	 potências	 católicas	 —	 San	 Luigi	 dei	 Francesi,	 Santa	

Maria	dell’Anima	 (Sacro	 Império	Romano	Germânico)	e	San	Giacomo	

degli	 Spagnoli	 —	 mas	 muitas	 outras	 tinham	 um	 papel	 relevante.	

Convém	 ter	 em	conta	que,	no	 final	do	 reinado	de	D.	 João	V,	o	 rei	de	

Portugal	 (que	conseguiu	o	 título	de	«Fidelíssimo»	em	1748)	e	o	 rei	da	

Polónia,	representada	pela	Igreja	de	San	Stanislao,	ocupavam	o	quarto	

lugar	desta	hierarquia.	

O	papel	das	artes	visuais	como	 instrumento	político	e	diplomático	

da	 coroa	 portuguesa	 em	 Roma	 tem	 sido	 objecto	 de	 vários	 estudos,	

principalmente	 em	 relação	 ao	 reinado	 de	D.	 João	 V3,	mas	 o	 lugar	 da	

música	neste	processo	tem	sido	abordado	quase	sempre	de	forma	com-

plementar,	 sem	 ter	 merecido	 até	 agora	 uma	 investigação	 sistemática	

aprofundada.	 Entre	 os	 poucos	 contributos	 existentes	 destacam-se	 os	

trabalhos	 de	 Manuel	 Carlos	 de	 Brito4	e	 de	 Montserrat	 Moli	 Frigola5,	

mas	em	ambos	os	casos,	 a	atenção	centra-se	na	música	profana	e	nas	

grandes	 festas	públicas.	No	âmbito	da	musicologia	portuguesa,	o	con-

																																																																																																																													
Identità	e	rappresentazione.	Le	chiese	nazionali	a	Roma,	1450-1650,	Roma:	Campisano	Editore,	

2016,	pp.	233-248.	
2
	Michela	 BERTI,	 «Tra	 “Regolamenti”	 e	 “musiche	 straordinarie”:	 La	 presenza	 di	 musicisti	

stranieri	 a	 S.	 Luigi	 dei	 Francesi	 e	 nelle	 altre	Chiese	Nazionali	 di	Roma»,	 in	A-M.	GOULET	 -	

G.	NIEDEN	 (dir.),	 Europäische	 Musiker	 in	 Venedig,	 Rom	 und	 Neapel.	 1650-1750,	 Analecta	
Musicologica	52	(2015),	pp.	397-424.	
3
	Veja-se:	 Sandra	Vasco	 ROCCA	 –	Gabrielle	 BORGHINI	 (eds.),	Giovanni	 V	 di	 Portogallo	 (1707-
1750)	 e	 la	 cultura	 romana	 del	 suo	 tempo,	 Roma:	Argos,	 1995;	 e	Angela	DELAFORCE,	Art	 and	
Patronage	in	Eighteenth	Century	Portugal,	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2002.		
4
	Em	especial:	Manuel	Carlos	de	BRITO,	«As	relações	musicais	entre	Portugal	e	Itália	no	século	
XVIII»,	in	S.	CASTELO-BRANCO,	Portugal	and	 the	World:	The	Encounter	of	Cultures	 in	Music,	
Lisboa:	 D.	 Quixote,	 1997,	 pp.	 115-124;	 e	 idem,	 «Novos	 dados	 sobre	 a	música	 no	 reinado	 de	

D.	João	V»,	in	M.	F.	CIDRAIS	–	M.	MORAIS	–	R.	V.	NERY	(eds.),	Livro	de	homenagem	a	Macario	
Santiago	Kastner,	Lisboa:	Fundação	Gulbenkian,	1992,	pp.	513-533.	
5
	Montserrat	MOLI	FRIGOLA,	«La	Lisboa	romana	de	los	siglos	XVII-XVIII.	Fiestas	portuguesas	

en	 Roma	 en	 los	 siglos	 XVII-XVIII»,	 I	 Congresso	 Internacional	 do	 Barroco:	 Actas,	 Porto:	
Reitoria	da	Universidade	do	Porto	–	Governo	Civil	do	Porto,	1991,	pp.	93-120.	
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tributo	da	 Igreja	 de	 Santo	António	 dos	 Portugueses	 e	 dos	 repertórios	

sacros	não	foi	ainda	devidamente	equacionado.		

Até	agora,	o	conhecimento	sobre	a	actividade	musical	da	igreja	dos	

portugueses	 em	 Roma	 deve-se	 sobretudo	 ao	 artigo	 publicado	 por	

Saverio	 Franchi	 e	Orietta	 Sartori	 em	 20076,	 no	 qual	 se	 faz	 um	 levan-

tamento	bastante	exaustivo	das	fontes	do	arquivo	histórico	do	Instituto	
Português	de	Santo	António	em	Roma	(IPSAR)	com	resultados	revela-

dores.	Contudo,	 várias	questões	permanecem	em	aberto	 e	o	 conjunto	

de	dados	divulgado,	em	conjunto	com	novos	documentos,	 suscita	ou-

tras	problemáticas	de	investigação.		

Com	este	artigo	pretende-se	analisar	o	papel	da	Igreja	de	Santo	An-

tónio	dos	Portugueses	no	âmbito	das	relações	musicais	entre	Lisboa	e	

Roma,	 tendo	 em	 conta	 o	 contexto	 das	 restantes	 igrejas	 nacionais.	 A	
análise	abrange	o	reinado	efectivo	de	D.	Pedro	II	e	as	primeiras	décadas	

do	reinado	de	D.	João	V,	o	que	permite	avaliar	não	só	mudanças	a	nível	

político	 e	 diplomático,	 mas	 também	 no	 campo	 das	 orientações	 esté-

ticas.	Tendo	em	conta	as	dimensões	deste	artigo	e	o	facto	deste	período	

corresponder	 a	 um	momento	 alto	 do	mecenato	 português	 em	Roma,	

colocamos	 como	 limite	 temporal	 o	 ano	 de	 1728,	data	 da	 ruptura	 das	

relações	diplomáticas	entre	Portugal	e	a	Santa	Sé7.			

	

A	partir	do	 século	XV	 foram	oficializadas	muitas	 igrejas	nacionais,	

ligadas	a	hospitais,	albergues	e	outros	serviços	de	assistência	dados	aos	

peregrinos,	 incluindo	a	 Igreja	de	Santo	António	dos	Portugueses,	 fun-
dada	em	1439	pelo	cardeal	bispo	D.	António	Martins	Chaves.	Ao	longo	

do	século	XVII	o	seu	património	foi	alargado	e	novas	fontes	de	rendi-

mento	permitiram	a	aquisição	de	obras	de	arte.	A	reedificação	da	Igreja	

a	partir	de	1638	com	base	num	projecto	do	arquitecto	Martino	Longhi,	

o	 Jovem	 (1602-1669),	 intervindo	 depois	 o	 arquitecto	 Cristoforo	 Schor	

																																																								
6
	Saverio	FRANCHI	–	Orietta	SARTORI,	«Attività	musicale	nella	chiesa	nazionale	di	S.	Antonio	
dei	Portoghesi	e	altre	musiche	di	committenza	portoghese	a	Roma	nei	secoli	XVII–XVIII»,	in	

R.	MOFFA	–	 S.	 SACCOMANI,	Musica	 se	 extendit	 ad	 omnia.	 Studi	 in	 onore	 di	 Alberto	 Basso	 in	
occasione	del	suo	75°	compleanno,	Lucca:	Libreria	Musicale	Italiana,	2007,	vol.	1,	pp.	211-279.	
7
	Estava	 em	 causa	 o	 facto	 de	 não	 ter	 sido	 concedida	 a	 dignidade	 cardinalícia	 ao	 núncio	
cessante	em	Lisboa,	monsenhor	Vincenzo	Bichi.	Ver	Nuno	Gonçalo	MONTEIRO,	«Relações	de	

Portugal	 com	 a	 Santa	 Sé	 no	 reinado	 de	 D.	 João	 V»,	 Janus	 99-2000,	 Anuário	 das	 Relações	
Exteriores	 (1999),	 pp.	 44-45.	 Outros	 aspectos	 da	 actividade	 musical	 na	 Igreja	 de	 Santo	
António	dos	Portugueses,	incluindo	a	totalidade	do	reinado	de	D.	João	V,	são	abordados	num	

conjunto	 de	 artigos	 da	 presente	 autora	 a	 publicar	 num	 volume	 editado	 pela	 Brepols,	

decorrente	do	projecto	de	investigação	mencionado	na	nota	1.	



Cristina	Fernandes	

	

158	

na	concepção	 do	 Altar	 Mor,	 contribuíram	 para	 a	 sua	 configuração	

barroca8.	

Entre	 1580	 e	 1640	 Portugal	 esteve	 sob	 o	 domínio	 espanhol	 (ainda	

que	mantivesse	a	autonomia	administrativa,	sistema	extensivo	à	igreja	

de	Santo	António)	e	a	seguir	à	Restauração	teve	lugar	um	conflito	mili-

tar	e	diplomático	que	durou	até	1668.	Só	depois	dessa	data,	a	Santa	Sé	

reconheceu	o	reino	de	Portugal	como	independente	e	voltou	a	receber	

um	 embaixador	 residente,	 neste	 caso	 Francisco	 de	 Sousa,	 Conde	 do	

Prado	e	Marquês	de	Minas.	No	reinado	de	D.	Pedro	II	assiste-se	a	uma	

significativa	 reestruturação	 e	 progressivo	 reforço	 do	 investimento	 no	

plano	artístico	e	musical	na	igreja	nacional,	que	atingirá	o	seu	auge	na	

época	de	D.	João	V.		

Em	 termos	 de	 funcionamento,	 a	 Igreja	 de	 Santo	 António	 enqua-

drava-se	no	«modelo	romano»	de	organização	mais	comum,	caracteri-

zado	pela	presença	regular	ou	momentânea	de	um	mestre	de	capela,	de	

um	 efectivo	 musical	 para	 o	 cantochão	 nas	 funções	 quotidianas	 e	 in-

ternas	à	igreja	e	polifónico	para	as	funções	públicas	e	oficiais.	No	caso	

das	principais	festas	e	das	grandes	cerimónias	ligadas	à	nação,	a	partir	

de	meados	do	século	XVII	é	habitual	o	recurso	a	músicos	italianos	(ou	

de	 outras	 nacionalidades,	 mas	 activos	 em	 Roma)	 contratados	 para	 o	

efeito.		

O	ano	de	1683,	data	da	subida	ao	trono	de	D.	Pedro	II,	marca	uma	

nova	fase,	patente	desde	logo	na	edição	de	novos	Estatutos9	por	ordem	

do	embaixador	D.	Luís	de	Sousa.	Os	anteriores	datavam	de	1639-1640	e	

tinham	 já	 algumas	 referências	 à	 prática	 musical.	 Referem	 que	 «o	

cappellão	que	houver	de	servir	de	mestre	do	côro,	será	o	que	for	mais	

destro	 em	 musica»	 e	 «terá	 obrigação	 de	 ver	 o	 officio	 que	 se	 ha	 de	

recitar,	assim	no	côro,	como	fóra	d’elle,	e	registar	os	livros	pelos	quaes	

se	 ha	 de	 cantar	 e	 reger	 aos	 outros	 [...].	 Todas	 as	 quartas	 feiras	 e	

sabbados	 chamará	os	 cappellães	uma	hora	depois	de	 jantar,	 e	na	 sala	

das	 congregações	 fará	 exercicio	 de	 canto,	 para	 que	 se	 cante	 com	

perfeição	[...]	conforme	o	ceremonial	romano»10.	

																																																								
8
	Sobre	a	história	 e	o	património	artístico	da	 igreja	nacional	portuguesa	em	Roma	ver	S.	V.	

ROCCA	–	G.	BORGHINI	(eds.),	S.	Antonio	dei	Portoghesi,	Archivi	del	Catalogo	–	Roma/1,	Roma:	

Argos,	1992.	
9
	Estatutos	 da	 Veneravel	 Igreja	 e	Hospital	 de	 Santo	 Antonio	 da	Nação	 Portuguesa	 de	 Roma,	
Roma:	Impressa	na	Rev.	Cam.	Apost.,	1683.	
10	«Do	mestre	do	coro»,	Estatutos	da	Igreja	e	Hospital	de	Santo	António	dos	Portugueses	1639-
1640,	Lisboa:	Imprensa	Nacional,	1889,	vol.	XI,	p.	110.	



Música,	cerimonial	e	representação	política 

	

159	

Nos	 Estatutos	 de	 1683 11 	é	 também	 explicada	 a	 modalidade	 de	

admissão	 dos	 capelães,	 que	 deviam	 «saber	 Latim,	 Canto,	 e	 Ceremo-

nias»	 e	 dos	 quais	 um	 deles	 era	 eleito	 maestro	 do	 coro.	 Este	 cargo,	

inerente	 aos	 serviços	 litúrgicos	 quotidianos	 (as	 chamadas	 cerimónias	

«ordinárias»)	era	em	geral	ocupado	por	um	português	—	como	é	o	caso	

de	Manoel	Pires	em	1691	—	o	que	não	sucedia	com	o	mestre	de	capela,	

que	foi	sempre	um	músico	italiano,	contratado	para	dirigir	as	principais	

festas	do	ano	litúrgico	(por	exemplo,	Natal	e	Páscoa),	para	as	festas	de	

Santo	 António	 e	 de	 Santa	 Isabel	 e	 para	 as	 celebrações	 dinásticas	 e	

políticas.	Os	Estatutos	 incluem	 também	o	 calendário	das	Missas	 can-

tadas.		
Infelizmente,	as	fontes	musicais	da	igreja	nacional	dos	portugueses	

para	 a	 música	 polifónica	 e	 concertante	 perderam-se	 devido	 a	 várias	

vicissitudes	 (Invasões	 Francesas,	 incêndios	 e	 inundações)	 pelo	 que	 o	

repertório	pode	apenas	ser	reconstituído	de	forma	hipotética	através	de	

relatos	da	época	e	dos	compositores	que	trabalharam	para	a	igreja.	No	

arquivo	 histórico	 do	 IPSAR	 subsistem	 ainda	 alguns	 livros	 litúrgicos,	

mas	 estes	 constituem	 apenas	 uma	 pequena	 parcela	 da	 colecção	 exis-

tente	 nos	 séculos	 XVII	 e	 XVIII,	 a	 avaliar	 pelos	 inventários	 antigos12.		

Estes	mencionam	 os	 principais	 livros	 da	Missa	 e	 do	Ofício	 Divino	 e,	

como	 seria	 de	 esperar,	 referem,	 por	 exemplo,	 um	 Codice	 dei	 Santi	
Propri	 Portoghesi	 e	 un	 Altro	 Graduale	 per	 le	 Messe	 de	 Santi	 Propri	
Portoghesi.	Entre	os	escassos	 livros	 litúrgicos	que	permanecem	no	ar-

quivo,	o	mais	antigo	é	um	Canon	Missae	(Roma:	Typis	Vaticanis,	1658),	

ilustrado	 com	 ricas	 gravuras,	 mas	 sem	 notação	 musical.	 Um	 outro	

Canon	Missae	de	1729	e	exemplares	do	Missale	Romanum	impressos	em	

Roma,	 em	 1714	 e	 1761,	 e	 em	 Lisboa,	 em	 1764,	 bem	 como	 o	Manuale	
Chorale	 ad	 formam	 Breviarii	 Romani	 (Venetiis:	 Apud	 Nicolaum	

Pezzana,	 1733)	 constituem	os	poucos	exemplos	 com	datas	 até	meados	

de	 setecentos.	 A	 ausência	 de	 fontes	 com	 notação	 musical	 relativas	

às		 festas	 próprias	 portuguesas	 não	 permite,	 por	 agora,	 caracterizar	

eventuais	 variantes	 melódicas	 específicas	 lusitanas	 em	 uso	 na	 igreja	

nacional13.	

																																																								
11
	Estatutos	(v.	n.	9),	pp.	85-86	e	110-111.		

12
	Arquivo	Histórico	do	 IPSAR,	AA	20	 [Lettera	O]	nº	 5	 (século	XVIII);	 e	AA	25	nº	 11	 (século	

XIX).	
13
	Na	segunda	metade	do	século	XVIII,	portanto	já	fora	do	âmbito	deste	estudo,	o	sacerdote	e	

maestro	do	coro	D.	Hipólito	da	Costa	foi	responsável	pela	composição	e	impressão	de	Ofícios	
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Apesar	da	 Igreja	de	Santo	António	dos	Portugueses	 ter	 já	estabele-

cido	colaborações	com	diversos	mestres	de	capela,	incluindo	composi-

tores	 tão	 talentosos	 como	Alessandro	Melani,	 foi	 a	partir	de	 1693	que	

passou	 a	 ter	 o	 primeiro	Mestre	 de	 Capela	 fixo	 (no	 sentido	 de	 conti-

nuidade	no	âmbito	das	principais	festas,	já	que	não	estava	ao	serviço	da	

igreja	diariamente).	Tratava-se	de	Giovanni	Pietro	Franchi	 (1650-1731),	
sacerdote,	contrabaixista,	violoncelista	e	compositor	nascido	em	Pistoia	

que	se	encontrava	há	alguns	anos	em	Roma	como	«Capo	del	Concerto»	

do	 Duque	 Rospigliosi 14 .	 Outros	 mestres	 de	 capela	 do	 reinado	 de	

D.	Pedro	II	incluem	Giovanni	Battista	Borri	a	partir	de	1697;	novamente	

Franchi	 entre	 1700	e	 1704;	Giovanni	Battista	Bianchini	 em	 1704	 (antes	

mestre	da	Basilica	de	San	Giovanni	in	Laterano);	e	Flavio	Lanciani	em	

1705,	 músico	 polivalente	 que	 foi	 compositor,	 cantor,	 cravista,	 violon-

celista	 e	 copista.	Era	mestre	de	capela	de	Santa	Maria	 in	Trastevere	e	

trabalhou	para	as	famílias	Pamphili	e	Ottoboni.		

O	 alinhamento	 com	 as	 práticas	musicais	 romanas,	 com	 ênfase	 na	

policoralidade,	 e	 o	 estabelecimento	 de	 uma	 hierarquia	 dos	 efectivos	

vocais	e	instrumentais	em	função	das	festas,	não	era	apenas	deixado	ao	

gosto	 do	 mestre	 de	 capela,	 sendo	 debatido	 nas	 reuniões	 da	 Congre-

gação	de	Santo	António,	com	destaque	para	as	decisões	 tomadas	a	20	

de	Janeiro	de	1693.	Ficou	decidido	que	a	festa	de	Santo	António	passa-

ria	a	contar	com	três	serviços	(1as	Vésperas,	Missa	e	2as	Vésperas)	inter-

pretados	a	dois	coros.	O	1º	Coro	deveria	incluir	órgão,	dois	violinos,	um	

«violam»	(violone),	um	arquialaúde,	dois	Sopranos	de	«1ª	classe»,	dois	

Sopranos	«ordinarios»,	dois	Altos,	dois	Tenores	e	um	Baixo.	O	2º	Coro	

teria	um	organista	e	uma	voz	de	cada	naipe	 (SATB).	A	 festa	de	Santa	

Isabel	teria	 igualmente	três	serviços	(1as	e	2as	Vésperas	e	Missa),	mas	a	

um	 só	 coro	 (com	órgão,	 dois	 violinos,	 um	«violam»,	 um	 arquialaúde,	

dois	Sopranos	de	«1ª	classe»,	2	Sopranos	«ordinários»,	dois	Altos,	dois	

Tenores	e	um	Baixo).	Na	«Função	das	40	Horas»	 (Lausperene)	o	 con-
junto	seria	mais	reduzido	(2	S,	A,	T,	B,	org.)	e	na	quinta-feira	Santa,	o	

																																																																																																																													
Próprios	Portugueses.	Ver	S.	FRANCHI	–	O.	SARTORI,	«Attività	musicale	nella	chiesa»	(v.	n.	6),	
pp.	256	e	276.	Na	encadernação	do	Missale	Romanum	de	1761	foram	acrescentados	cadernos	

provenientes	 de	 obras	 como	 o	Codex	 Lusitanus	 sive	 Missae	 spetiales	 Pro	 tota	 Fidelissimae	
Majestatis	 (século	 XVIII).	 Existem	 também	 fascículos	 soltos	 do	 Codex	 Lusitanus	 contiens	
Officia	Propria	e	do	Officia	Propria	Noviter	Concessa	quum	generaliter	pro	Lusitaniae	Regno,	
Roma,	1795.	
14
	Depois	de	Melani	e	antes	de	Franchi	foram	mestres	de	capela	Giuseppe	Fascina	(1683-1685)	

e	Giovanni	Cristoforo	Mastini	(1692).	
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Miserere	 e	 o	 Christus	 factus	 est	 contariam	 com	 um	 organista,	 dois	

violinos,	 um	 arquialaúde,	 um	 «violam»,	 dois	 Sopranos	 de	 «1ª	 classe»,	

Alto,	Tenor	e	Baixo.	

Era	 no	 plano	das	 cerimónias	 voltadas	 para	 o	 exterior,	 bem	 emble-

máticas	do	espectáculo	barroco,	que	a	dimensão	da	representação	das	

igrejas	 nacionais	 era	 mais	 significativa.	 Nesse	 processo	 desem-

penhavam	 um	 papel	 crucial	 os	 embaixadores	 e	 outros	 agentes	 diplo-

máticos,	 que	 usavam	 a	 igreja	 nacional	 como	 uma	 espécie	 de	 Capela	

Real	 para	 assinalar	 acontecimentos	 dinásticos	 como	 nascimentos,	

casamentos,	 exéquias	 ou	 vitórias	 políticas.	 Constituiam	 ocasiões	 de	

grande	 aparato,	 conforme	 relatam	as	 crónicas	 e	diários	da	 época.	Por	

exemplo,	o	nascimento	do	futuro	D.	João	V	em	1689	foi	celebrado	com	

três	 dias	 de	 festa,	 tendo	 tocado	 na	 Igreja	 de	 Santo	 António	 dos	

Portugueses	as	trombetas	e	timbales	do	Papa15.	Em	1695	o	nascimento	

do	 seu	 irmão,	o	 Infante	D.	António	 teve	direito	a	uma	cerimónia	que	

incluiu	música	de	Corelli.	

	
Su	le	15	ore	poi	nella	chiesa	di	Santo	Antonino	della	natione	di	Portogallo	si	

portò	 con	 numeroso	 corteggio	 il	 signor	 marchese	 Fonseca	 residente	 a	

questa	corte	per	 il	re	don	Pietro	con	una	nuova	livrea	di	gala,	ad	assistere	

ad	una	messa	solennemente	cantata	con	il	Te	Deum	 laudamus	nel	 fine,	 in	
segno	 di	 allegrezza	 e	 di	 rendimento	 di	 grazia	 per	 la	 natività	 del	 terzo	

genito,	e	per	la	recuperata	salute	della	regina	madre	neoburga.	La	musica	fu	

scelta	 delle	 meglio	 voci	 di	 Roma,	 e	 di	 palazzo,	 guidata	 dalla	 battuta	 del	

signor	don	Pietro	Franchi	maestro	di	cappella	della	Madonna	de	Monti,	e	

del	 signori	 Rospigliosi,	 con	 la	 sinfonia	 del	 grand’Arcangelo	 Bolognese.	

[=	Corelli]16	

	

Note-se	que	durante	o	reinado	de	D.	Pedro	II,	as	práticas	musicais	

da	 Capela	 Real	 de	 Lisboa	 e	 de	 outras	 igrejas	 portuguesas	 seguiam	

tradições	 ibéricas	 como	o	 vilancico	 e	 empregavam	 sobretudo	mestres	

de	 capela	 e	músicos	portugueses.	Na	mesma	 época,	 a	 Igreja	de	 Santo	

António	 dos	 Portugueses	 participava	 do	 processo	 de	 «romanização»	

comum	às	restantes	 igrejas	nacionais	em	Roma	na	escolha	de	mestres	

																																																								
15
	S.	FRANCHI	–	O.	SARTORI,	«Attività	musicale	nella	chiesa»	(v.	n.	6),	p.	264.	

16
	José	María	DOMINGUEZ	–	Luca	DELLA	LIBERA,	«Nuove	 fonti	per	 la	vita	musicale	 romana	di	

fine	 Seicento:	 Il	 Giornale	 e	 il	 Diario	 di	 Roma	 del	 Fondo	 Bolognetti	 all’Archivio	 Segreto	
Vaticano»,	 in	 C.	 GIRON-PANEL	 –	 A.-M.	 GOULET	 (eds.),	La	Musique	 à	 Rome	 au	 XVIIe	 siècle.	
Études	 et	 perspectives	 de	 recherche,	Roma:	Publications	de	 l’École	Française	de	Rome,	 2012,	

pp.121-185	[155]	(24	de	Maio	de	1695).	
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de	 capela	 italianos	 para	 as	 cerimónias	 «extraordinárias»	 e	 adoptando	

práticas	 de	 execução	 e	 repertórios	 romanos.	 Todavia,	 no	 que	 diz	 res-

peito	ao	«ordinário»	(ou	seja,	à	actividade	interna),	o	maestro	de	coro	

permanece	um	capelão	português,	assim	como	o	mestre	de	cerimónias.		

Pelo	contrário,	no	reinado	de	D.	 João	V,	os	modelos	romanos	con-

verteram-se	num	ideal	supremo	para	as	artes	e	na	principal	orientação	

cerimonial	e	musical	da	Capela	Real,	elevada	ao	estatuto	de	Patriarcal	

em	Novembro	 de	 1716,	 poucos	meses	 depois	 da	 esplendorosa	 entrada	

pública	 do	 embaixador	 extraordinário,	 Rodrigo	 Anes	 de	 Sá	Menezes,	

Marquês	 de	 Fontes,	 com	 os	 seus	 famosos	 coches	 esculpidos	 a	 ouro.	

Neste	 período,	 em	 especial	 após	 a	 chegada	 a	 Lisboa	 de	 Domenico	

Scarlatti	 e	 de	 vários	 cantores	 da	 Cappella	 Giulia,	 encontramos	 uma	

coincidência	 estética	 com	os	 repertórios	 interpretados	nas	 cerimónias	

«extraordinárias»	na	igreja	nacional	de	Roma.		

É	significativo	que	o	reinado	de	D.	João	V	se	tenha	inaugurado	com	

as	 faustosas	exéquias	de	D.	Pedro	 II	 realizadas	em	Santo	António	dos	

Portugueses,	 cerimónia	 que	 fez	 história	 nas	 crónicas	 da	 época	 e	 que	

contou	com	o	catafalco	e	os	sumptuosos	aparatos	cenográficos	de	Carlo	

Fontana	e	a	 interpretação	do	Requiem	de	Pietro	Paolo	Bencini	a	 13	de	

Setembro	 de	 1707	 por	 un	 «gran	 numero	 dei	 Musicisti	 i	 migliori	 di	

Roma»	na	presença	de	23	cardeais17.	Dois	anos	antes,	Bencini	e	Fontana	

tinham	 sido	 os	 artistas	 responsáveis	 pelas	 exéquias	 do	 Imperador	

Leopoldo	 I18.	 A	 evocação	 do	modelo	 austríaco	 foi	 decerto	 deliberada,	

tendo	 em	 conta	 a	 posição	 de	 Portugal	 na	 Guerra	 de	 Sucessão	 de	 Es-

panha	 e	 o	 futuro	 casamento	de	D.	 João	V	 com	a	 filha	 de	 Leopoldo	 I,	

D.	Maria	Ana	de	Áustria.		

Bencini,	que	foi	mestre	de	capela	da	Igreja	de	Santa	Maria	dell’Ani-

ma	e	da	Capela	Giulia,	foi	mestre	de	capela	da	Igreja	de	Santo	António	

dos	 Portugueses	 entre	 1707	 e	 1714,	 sendo	 substituído	 no	 ano	 seguinte	

por	Carlo	Cesarini,	virtuoso	da	família	Pamphili	e	Maestro	di	Cappella	

																																																								
17
	Funerale	 celebrato	 nella	 chiesa	 di	 Santo	 Antonio	 della	 nazione	 portoghese	 in	 Roma	 per	 la	

morte	del	Ré	di	Portogallo,	Don	Pietro	II	l’anno	MDCCVII,	Roma:	Of.	Antonio	Rossi,	1707.	Ver	
também	José	Manuel	TEDIM,	«Aparatos	fúnebres,	ecos	saudosos	nas	Exéquias	de	D.	Pedro	II	e	

D.	João	V»,	in	J.	C.	PEREIRA,	Arte	efémera	em	Portugal,	Lisboa:	Fundação	Calouste	Gulbenkian,	
2000,	pp.	237-279.	
18
	Rainer	 HEYINK,	 «“Ad	 honorem	 nostrae	 nationis	 germanicae	 ac	 decorem	 almae	 urbis	

Romae”.	 Festa	 e	musica	 come	 strumento	 della	 politica	 imperiale»,	 in	M.	 ENGELHARDT	 –	 C.	

FLAMM	 (ed.),	Musica	 a	 Roma	 nel	 Sei	 e	 Settecento:	 Chiesa	 e	 festa,	Analecta	 musicologica	 33	
(2004),	pp.	169-209.	
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del	Gesù	e	do	Seminario	Romano.	De	 1733	a	 1778	estas	 funções	 foram	

ocupadas	 pelo	 violoncelista	 e	 compositor	 Giovanni	 Battista	 Costanzi	

(1733-1778),	 figura	de	 relevo	que	 se	destacou	como	músico	do	Cardeal	

Ottoboni,	 mestre	 de	 capela	 de	 San	 Luigi	 dei	 Francesi	 e	 da	 Capela	

Giulia,	entre	outros	cargos.	

D.	João	V	não	foi	apenas	um	protector	à	distância,	mas	tratou	de	ser	

uma	 autoridade	 directa.	 Em	 170719	solicita	 ao	 embaixador	 André	 de	

Melo	e	Castro	para,	assim	que	chegar	a	Roma,	 se	 informar	acerca	das	

práticas	das	 igrejas	nacionais	das	outras	Coroas,	principalmente	as	do	

Império,	de	França	e	de	Castela,	e	para	tentar	obter	as	mesmas	«isen-

ções».	Pede-lhe	ainda	para	«requerer	um	Ofício	próprio	para	as	rainhas	

santas	 portuguesas,	 como	 tinha	 sido	 concedido	 no	 caso	 da	 Rainha	

Santa	 Isabel».	Deve-se	 também	a	Melo	 e	Castro	 a	 instituição	da	 cele-

bração	 do	 dia	 onomástico	 do	 rei	 português	 (24	 de	 Junho,	 dia	 de	 São	

João	Baptista)	na	igreja	nacional,	constando,	em	1707,	de	Missa	Solene	

com	«exquisitissima	musica»	da	autoria	de	Bencini20.	

Foi	também	Bencini	o	escolhido	para	compor	a	música	comemora-

tiva	do	casamento	de	D.	João	V	com	D.	Maria	Ana	de	Áustria	em	1708,	

assinalado	com	Missa	Solene	e	um	Te	Deum	a	17	de	Abril	de	170921.	O	

aparato	 decorativo	 da	 Igreja	 de	 Santo	 António	 era	 de	 Emanuel	 Gon-

çalves,	tendo	assistido	a	colónia	portuguesa,	alemã	e	inglesa22.	A	Paz	de	

Utrecht	 foi	 comemorada	 com	 um	 grande	 Te	 Deum	 promovido	 pelo	

embaixador	extraordinário,	Marquês	de	Fontes,	 integrado	num	tríduo	

festivo	 (de	 3	 a	 5	 de	Maio	 de	 1713)	 que	 incluiu	 concerto,	 iluminações,	

fogo	de	artifício	e	refrescos23.	

Como	 já	 foi	 referido,	 em	 conjunto	 com	 as	 embaixadas,	 as	 igrejas	

nacionais	 funcionavam	 como	 uma	 espécie	 de	micro-cortes	 instaladas	

																																																								
19
	Eduardo	BRASÃO	(ed.),	Instruções	para	os	embaixadores.	D.	João	V	e	a	Santa	Sé.	As	relações	

diplomáticas	de	Portugal	com	o	governo	pontifício	de	1706	a	1750,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	

1937.		
20
	Biblioteca	da	Ajuda	(BA),	49-IX-9,	p.	30.	«Ao	mestre	de	capela	Bencini	pela	música	que	deu	

para	a	festa	Real	que	se	fez	dia	de	S.	João	em	S.	Ant.o	–	95».	
21
	BA,	 49-IX-9,	 p.	 43.	 «Dei	 a	 P.o	 Paulo	 Bencini,	mestre	 da	 Capella	 cento	 e	 vinte	 e	 dous	 da	

musica	que	deu	quando	se	cantou	na	Igj.	de	S.	An.to	o	Te	Deum	pela	chegada	da	nossa	Rainha	

à	costa	de	Lx.a	e	de	mancha	que	S.	Ex.a		mandou	dar	ao	dto.	Mestre	–	22,40».	
22
	Francesco	VALESIO,	Diario	di	Roma	4,	p.	261.		

23
	Descrição	 de	 Charles-François	 Poerson	 (6	 de	 Maio	 de	 1713),	 in	 A.	 MONTAIGLON	 (ed.),	

Correspondance	des	Directeurs	de	 l’Académie	de	France	à	Rome,	Paris:	Charavay	frères,	1887,	
vol.	IV,	p.	203.	
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em	Roma.	 Tal	 como	na	corte	de	Lisboa	 (e	nas	monarquias	do	Antigo	

Regime	em	geral)	o	calendário	 litúrgico	estava	 intimamente	 ligado	ao	

cerimonial	 de	 corte	 e	 aos	 eventos	 dinásticos,	 contemplando	 uma	

vertente	 sacra	 (Missa	 e	 Te	 Deum	 na	 Capela	 Real)	 e	 uma	 vertente	

profana	(ópera,	serenata,	cantata	ou	concerto	na	Real	Câmara).	No	caso	

de	Roma,	estas	modalidades	transitavam	para	a	igreja	nacional	e	para	o	

palácio	da	embaixada	ou	para	outro	lugar	emblemático.	

O	 binómio	 Missa	 Solene/Te	 Deum	 em	 Santo	 António	 dos	 Portu-

gueses	 é	 recorrente	 nos	 nascimentos	 reais24,	 mas	 as	 comemorações	

passam	a	partir	de	1713	a	ser	acompanhadas	por	serenatas,	cantatas	ou	

mesmo	óperas	no	Palácio	da	Embaixada25.	É	neste	contexto	que	surge	

a		 apresentação	 da	 Nuova	 aurea	 e	 culta	 età	 dell’onore,	 com	 música	

de		Nicola	 Porpora,	 em	 1713,	 e	 o	 Applauso	 Genetliaco,	 de	 Domenico	

Scarlatti,	em	171426.	

Na	sequência	do	Conclave	que	se	seguiu	à	morte	de	Clemente	XI	em	

1721	—	no	qual	foi	eleito	Michelangelo	Conti	(Inocêncio	XIII)	que	tinha	

sido	núncio	apostólico	em	Lisboa,	 entre	 1698	e	 1709,	 e	 foi	depois	 car-

deal	protector	de	Portugal	em	Roma	—,	os	cardeais	Nuno	da	Cunha	e	

Ataíde	 e	 José	 Pereira	 de	 Lacerda	 foram	 também	 importantes	 promo-

tores	e	dedicatários	de	obras	musicais27.	Além	de	intensificarem	a	acti-

vidade	 musical	 nas	 igrejas	 de	 que	 eram	 titulares	—	 respectivamente	

Santa	Susana	e	Santa	Anastácia	—	e	das	obras	apresentadas	sob	os	seus	

auspícios	 no	 Colégio	 Romano	 e	 ao	 Colégio	 Clementino,	 a	 sua	 inter-

venção	estendeu-se	também	por	vezes	à	Igreja	de	Santo	António,	como	

por	exemplo	na	celebração	do	baptizado	de	uma	jovem	convertida,	a	3	

de	 Setembro	 de	 1721,	 no	 qual	 foi	 interpretado	 um	Te	 Deum	 por	 uma	

																																																								
24
	Como	sucedeu	com	o	nascimento	da	Infanta	D.	Maria	Bárbara,	assinalado	na	festa	de	Santo	

António	de	 1712	com	um	Te	Deum	depois	da	Missa	«con	belíssima	musica».	A.	NIGITO,	«Le	
lettere	 di	 Filippo	 Silva	 al	 Principe	 Giovanni	 Andrea	 III	 Doria	 Landi	 (1684-1723)»,	 in	 A.-M.	

GOULET	–	C.	GIRON-PANEL	(ed.),	La	musica	a	Roma	nel	Seicento:	Studi	e	prospettive	di	ricerca,	
Roma:	 Publications	 de	 l’École	 française	 de	 Rome,	 2012,	 pp.	 187-250	 [p.	 201].	 Carta	 de	 18	 de	

Junho	de	1712.	
25
	«De	Rome,	 1e	 11	Aoust	 1714,	Hier,	 l’Ambassadeur	de	Portugal	 fit	chanter	 le	Te	Deum	dans	

l’Eglise	Nationale,	en	action	de	graces	de	la	naissance	du	second	fils	du	Roy	son	Maistre.	Le	

soir	 il	 donna	 une	 serenade	magnifique	 sur	 un	 Teatre	 elevé	 devant	 le	 Palais,	 dans	 la	 Place	
Colonne,	 qui	 estoit	 entierement	 iluminee,	 &	 il	 y	 eut	 un	 grand	 concours	 de	Noblesse	 &	 de	

peuple»,	Gazette	de	France	(10	de	Agosto	de	1714).		
26
	Um	elenco	dos	 libretos	das	obras	promovidas	pelos	 embaixadores	 e	 cardeais	portugueses	

em	Roma	foi	realizado	por	M.	C.	BRITO,	«Novos	dados	sobre	a	música»	(v.	n.	4),	pp.	528-533.	
27
	Ver	S.	FRANCHI	–	O.	SARTORI,	«Attività	musicale	nella	chiesa»	(v.	n.	6),	pp.	237-245.		
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orquestra	 e	 coro	 de	 100	 elementos	 com	 o	 patrocínio	 do	 Cardeal	 da	

Cunha28.		

O	padre	 Jesuíta	Manuel	de	Campos	 (1681-1758),	 reputado	matemá-

tico	 e	 professor	 na	 Aula	 da	 Espera	 do	 Colégio	 de	 Santo	 Antão,	 terá	

acompanhado	 por	 solicitação	 de	 D.	 João	 V	 os	 cardeais	 da	 Cunha	 e	

Pereira	a	Roma,	quando	se	dirigiam	ao	Conclave.	O	seu	diário	dos	anos	

de	 1721	 e	 172229	fornece	 vários	 testemunhos	 relevantes	 em	 relação	 a	

Santo	António	dos	Portugueses	e	à	vida	religiosa,	social,	cultural	e	ar-

tística	 da	 cidade.	Numa	 das	 cartas	 de	 1722,	 conta-nos	 que,	 depois	 do	

Carnaval,	visitou	o	embaixador	[André	de	Melo	e	Castro]	para	 lhe	dar	

os	parabéns	pelas	duas	Serenatas	que	fez	e	de	que	ouviu	dizer	«mara-

vilhas»	e	às	quais	«assistiram	todas	as	princesas,	damas	e	cavalheiros	da	

primeira	 esfera	 de	Roma».	Descreve	 o	 Palácio,	 onde	há	 duas	 salas	 de	

baile	e	um	palco	portátil	para	«sonadores	e	músicos»	(ou	seja,	 instru-

mentistas	e	cantores).		

Na	quarta-feira	de	Cinzas	(18	de	Fevereiro	de	1722)	cabe-lhe	fazer	o	

Sermão	na	 Igreja	 de	 Santo	António.	Conta	 que	 esperou	na	 «Casa	 das	

Eleições»	 antes	 de	 sair	 para	 o	 púlpito	 e	 refere	 que	 «é	muito	 linda»	 e	

tem	«todos	os	retratos	dos	reis	de	Portugal	por	sua	ordem».	Na	parede	

da	frente	estava	o	«Papa	reinante	que	por	sinal	é	o	mesmo	quadro	do	

Papa	Clemente	mudada	a	cara	na	de	Inocencio».	Menciona	os	retratos	

de	D.	João	V	e	de	D.	Maria	Ana	de	Áustria	e,	noutra	parede,	os	de	Nuno	

Álvares	 Pereira	 e	 de	 um	 religioso	 graciano.	 Na	 Semana	 Santa	 volta	 à	

Igreja	dos	Portugueses	para	«pregar	o	Mandato»	e	diz	que	esta	«estava	

uma	 pérola»,	 com	 «muitas	 luzes,	 castiçaes,	 tocheiras	 e	 brincos	 de	

prata»:		

	
Acabado	o	sermão,	q.	foy	muito	bom	fomos	para	a	tribuna	do	Embaixador	e	

Enviado	 com	 quem	 estivemos	 até	 a	 noyte:	 Ouvimos	 os	 nossos	 clérigos	

cantar	o	 seu	Ofício	m.to	bem,	e	os	músicos	portugueses	as	 três	primeiras	

Lamentações;	a	pr.ª	foi	a	4	acompanhada	de	órgão;	a	2ª	e	3ª	cantaram	dous	

mininos,	hu	napolitano	e	outro	Portuguez,	os	quais	fizeram	lindamente.	

																																																								
28
	CRACAS,	Diario	Ordinario	684	(6	de	Setembro	de	1721),	pp.	8-18.	

29
	Arquivo	Nacional	da	Torre	do	Tombo,	Armário	Jesuítico,	liv.	27	(«Aditamentos	e	notícias	de	

Roma»).	Disponível	on-line:	<http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4374786>.	Sobre	esta	fonte	
ver	Marília	de	Azambuja	RIBEIRO,	«O	 itinerário	de	Pe.	Manuel	de	Campos:	A	Roma	barroca	
nas	 cartas	de	um	 jesuíta	português	 (1721-1722)»,	 in	M.	MELLO	–	A.	ROMEIRO	 (eds.),	Cultura,	
arte	 e	 história:	A	 contribuição	 dos	 jesuítas	 entre	 os	 séculos	XVI	 e	XIX,	Belo	Horizonte:	Fino	

Traço,	2014,	pp.	45-65.	
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Desta	descrição	fica	clara	a	participação	de	músicos	portugueses	na	

interpretação	 e	 também	 que	 a	 primeira	 lamentação	 seria	 polifónica,	

enquanto	 a	 segunda	e	 a	 terceira	 eram	a	 solo,	 cantadas	por	um	 jovem	

português	e	um	napolitano.	Não	é	possível,	contudo,	por	agora	saber	se	

os	portugueses	referidos	tinham	sido	contratados	para	esta	ocasião	ou	

se	 eram	 capelães	 cantores	 permanentes	 com	 formação	 musical	 mais	

sólida.		

Também	 em	 relação	 à	 festa	 de	 Santo	António	 (Junho	 de	 1722)	 diz	

que	esta	 se	 fez	«estupendamente»	e	que	a	música	 era	«a	melhor	 sem	

controvérsia	 que	 tenho	 ouvido	 em	 Roma».	 Refere	 ainda	 que	 estava	

armado	um	coreto	sobre	a	porta	e	que	«nele	estavam	os	retratos	de	El	

Rey	e	da	Rainha	e	o	do	Papa	no	meio»,	que	«o	concurso	era	infinito»	e	

que	 o	 altar	 estava	 «muito	 bem	armado	de	 24	 castiçaes	 de	 prata,	 com	

relicários	 no	 meyo».	 Três	 dias	 depois	 (16	 de	 Junho)	 regressa	 para	 o	

Lausperene	e	 volta	 a	mencionar	 as	«luzes	 infinitas»,	 a	 grande	quanti-

dade	de	gente	e	a	«m.to	boa	ordem	na	casa».		

Outro	episódio	digno	de	nota	é	o	encontro	do	Pe.	Campos	com	o	Pe.	

Diogo	Curado	da	Congregação	do	Oratório,	no	dia	28	de	Fevereiro	de	

1722.	 Este	 levava	 consigo	 uns	 cadernos	 impressos	 que	 «eram	 de	 uma	

oratória	posta	 em	Solfa	por	um	português	que	aqui	 aprende».	A	obra	

«havia	de	se	cantar	em	S.	Jerónymo	da	Caridade,	casa	de	S.	Filipe	Neri».	

Tratava-se	obviamente	do	libreto	de	Il	Pentimento	de	David,	com	mú-

sica	 de	 Francisco	 António	 de	 Almeida	 (hoje	 perdida).	Infelizmente,	 o	

jesuíta	português	não	foi	assistir,	mas	alguns	dias	depois	(a	4	de	Março)	

tem	notícias	de	que	«o	Oratorio	do	P.	Curado	se	fizera	m.to	bem,	e	q.	

todos	 gabavão	 a	 composição	 da	 solfa	 do	 nosso	 Portuguez».	 Em	 1726,	

outra	oratória	de	Almeida,	La	Giuditta,	dedicada	ao	embaixador	Melo	e	

Castro,	era	estreada	no	Oratório	dos	Padres	da	Chiesa	Nuova30.	

Este	 episódio	 conduz-nos	 à	 questão	 dos	 jovens	músicos,	 bolseiros	

em	Roma	sob	o	patrocínio	de	D.	 João	V.	Qual	 foi	a	sua	relação	com	a	

Igreja	de	Santo	António	e	com	a	vida	musical	romana	em	geral?	Seria	o	

menino	português	a	quem	o	Pe.	Campos	ouviu	cantar	uma	das	Lamen-

tações	da	Semana	Santa	de	 1722	um	deles?	Até	 agora	não	 foi	 possível	

apurar	com	rigor	se	estudaram	nalguma	instituição	ou	se	tiveram	ape-

																																																								
30
	Sobre	 as	 oratórias	 de	 F.	 A.	 de	 Almeida	 apresentadas	 em	 Roma	 ver	 Danielle	 M.	 KUNTZ,	

«“Appropriate	Musics	 for	 that	 Time”:	Oratorio	 in	 the	Exchange	of	 Power	 at	 the	Portuguese	

Court	(1707-1807)»	(Ph.D.	diss.,	University	of	Minnesota,	2014),	pp.	87-131.	
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nas	mestres	 particulares	 e	 a	 sua	 relação	 com	a	 igreja	 nacional	 não	 se	

encontra	 completamente	 esclarecida,	 mas	 algumas	 fontes	 fornecem	

indícios	de	colaboração.	

Além	dos	compositores	hoje	conhecidos	—	João	Rodrigues	Esteves,	

António	 Teixeira,	 Francisco	 António	 de	 Almeida	 e,	 em	 menor	 grau,	

Joaquim	do	Vale	Mixelim	—	vários	outros	portugueses	estudaram	mú-

sica	em	Roma.	Uma	primeira	menção	a	18	jovens	enviados	pelo	rei	para	

Itália	 para	 serem	 instruídos	 no	 «Canto	 della	Musica	 di	 Cappella»	 en-

contra-se	 na	 gazeta	 de	Mântua	 de	 1717.	 A	 notícia,	 com	 data	 de	 12	 de	

Dezembro	de	171631,	refere-se	a	Roma	—	onde	tinham	já	«cominciato	lo	

studio	e	 vengono	 tenuti	 e	 trattati	 come	 se	 fossero	 in	Seminario»	—	e	

está	de	acordo	com	pesquisas	recentes	segundo	as	quais	teriam	viajado	

em	1716	na	primeira	das	naus	que	D.	João	V	mandou	para	ajudar	o	Papa	

na	luta	contra	os	turcos	na	Batalha	de	Matapão32.	Parte	deles	regressa-

ram	a	Portugal	em	1718	com	o	Marquês	de	Fontes,	tendo	sido	dirigidos	

pelo	novo	mestre	de	cerimónias	da	Patriarcal,	Gabrielle	Cimbali,	numa	

imponente	 Missa	 Pontifical33,	 mas	 nos	 anos	 seguintes	 prosseguiu	 o	

investimento	 na	 formação	 de	 jovens	músicos	 em	 Roma,	 como	 atesta	

uma	carta	de	1722	dirigida	ao	Príncipe	Doria	Landi:	«Il	Re	di	Portogallo	

fa	 sempre	 più	 spicare	 qui	 la	 sua	 ecclesiastica	 pietà,	 tenendo	 qua	

giovanetti	 di	 quella	 nazione	 ad	 imparare	 il	 canto,	 contrapunto,	 che	

s’usa	nella	Capella	Pontificia	per	valersene	nella	sua	in	Lisbona»34.	

Entre	os	anos	de	 1722	e	 1727,	os	nomes	de	«Giovanni	Rodriguez»	e	

«Francisci	António»	 surgem	nas	 listas	 dos	Stati	 d’Anima	 (Desobrigas)	

relativas	à	Academia	de	Portugal	em	Roma,	que	funcionava	no	Palácio	

																																																								
31
	S.	FRANCHI	-	O.	SARTORI,	«Attività	musicale	nella	chiesa»	(v.	n.	6),	p.	235.	

32
	«El	pasaje	estaba	compuesto	también	por	clérigos	de	temprana	edad	y	jóvenes	estudiantes,	

que	 aprovecharían	 el	 viaje	 para	 llegarse	 a	 Roma.	Mientras	 los	 primeros	 iban	 a	 aprender	 el	

ceremonial	a	la	ciudad	de	los	Papas,	los	segundos	ocuparían	su	tiempo	en	conocer	el	arte	de	
la	música»,	Archivo	Geral	de	Simancas,	E,	7082.	Carta	do	Marquis	de	Capecelatro	(Lisboa,	7	

de	Julho	de	1716)	citada	por	David	Martín	Marcos	em	«From	the	Archduke	to	the	Turk,	from	

the	 Patriarch	 to	 the	 Nuncio:	 Political	 Notes	 for	 Understanding	 the	 Construction	 of	 a	
Johannine	Image	in	Rome»,	in	P.	DIEZ	DEL	CORRAL,	John	V	of	Portugal	and	his	Roman	Dream.	
Studies	in	Eighteenth-Century	Art	and	Music	(em	preparação).	
33
	«Cantando	 nel	 suono	 gregoriano	 i	 Giovani	 Portoghesi	 da	 questi	 condotti,	 già	 instruiti	 in	

detto	canto	in	Roma,	con	applauso	universale»,	Carta	do	Núncio	Apostólico	(6	de	Dezembro	
de	 1718)	 transcrita	 em	 Gerhard	 DODERER	 –	 Cremilde	 Rosado	 FERNANDES,	 «A	 música	 na	

Sociedade	 Joanina	 nos	 relatórios	 da	 Nunciatura	 Apostólica	 em	 Lisboa	 1706-1750»,	 Revista	
Portuguesa	de	Musicologia	3	(1993),	p.	90.	
34
	A.	NIGITO,	«Le	lettere	di	Filippo	Silva»	(v.	n.	24),	p.	241.		
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Magnani	 e	 que	 reunia	 os	 bolseiros	 na	 área	 das	 artes35.	 O	 nome	 de	

António	Teixeira	 consta	apenas	em	 1727,	mas,	por	outro	 lado,	 sabe-se	

que	 compôs	 «Salmos	 de	 Vésperas	 a	 4	 vozes	 para	 a	 Igreja	 de	 Santo	

António	de	Roma»36.	É	também	significativo	que	o	Cavaliere	José	Jorge	
de	 Sequeira,	 um	 dos	 dirigentes	 da	 Academia	 de	 Portugal	 e	 também	

governador	 da	 Igreja	 de	 Santo	 António	 no	 início	 da	 década	 de	 1720,	

venha	mais	 tarde	 a	 assumir	 funções	 administrativas	 no	 Seminário	 de	

Música	 da	 Patriarcal	 de	 Lisboa37.	 Com	 efeito,	 tanto	 Giovanni	 Giorgi	

como	Rodrigues	Esteves	(que	também	foram	Mestres	do	Seminário	da	

Patriarcal)	 lhe	 dedicaram	 obras	 ou	 compuseram	 música	 por	 ele	

solicitada38.		

Entre	as	obras	enviadas	de	Roma	por	Rodrigues	Esteves	entre	1719	e	

1727,	existentes	no	Arquivo	da	Sé	de	Lisboa,	nenhuma	inclui	uma	refe-

rência	explícita	a	Santo	António	dos	Portugueses,	mas	não	é	de	excluir	

que	algumas	pudessem	ter	sido	usadas	na	igreja	nacional,	onde	Esteves	

teve	a	 responsabilidade	de	dirigir	 (e	 talvez	 também	de	compor	a	mú-

sica),	em	1724,	uma	cerimónia	tão	importante	como	a	Missa	Solene	e	o	

Te	 Deum	 a	 quatro	 coros	 e	 orquestra	 destinada	 a	 comemorar	 o	 nasci-

mento	do	Infante	Alexandre,	último	filho	de	D.	João	V	e	D.	Maria	Ana	

de	Áustria.	

																																																								
35
	A	 combinação	 pouco	 habitual	 de	 artistas	 plásticos	 e	 músicos	 na	 mesma	 Academia	 (ou	

residência)	 é	 referida	 na	 correspondência	 do	 antiquário	 prussiano	 residente	 em	 Roma	
Philippe	 von	 Stosch,	 na	 sequência	 da	 ordem	 de	 D.	 João	 V	 para	 que	 os	 portugueses	 aban-

donassem	 Roma	 em	 1728:	 «le	 directeur	 de	 l’académie	 [portuguesa]	 de	 peinture,	 sculpture,	

architecture	et	musique,	ses	subdélégués	et	élèves	académiciens»	(The	Public	Record	Office,	
Londres,	 S.P:	 85/16,	 fol.	 142).	 Informação	 gentilmente	 cedida	pela	historiadora	de	 arte	Pilar	

Diez	del	Corral.	Sobre	a	controversa	questão	da	Academia	de	Portugal	em	Roma	ver:	Valeria	

TOCCO,	«A	Academia	Portuguesa	de	Belas-Artes	em	Roma,	entre	mito	e	realidade»,	Quaderni	
del	Dipartimento	di	Lingue	e	Letterature	Neolatine	7	(1997),	pp.	43-57.	
36
	Rui	 Vieira	 NERY,	A	 música	 no	 ciclo	 da	 «Biblioteca	 Lusitana»,	 Lisboa:	 Fundação	 Calouste	

Gulbenkian,	1984,	p.	229.		
37
	Cristina	FERNANDES,	«Boa	voz	de	tiple,	sciencia	de	música	e	prendas	de	acompanhamento».	O	

Real	Seminário	da	Patriarcal	 (1713-1834),	Lisboa:	Biblioteca	Nacional	de	Portugal	–	INET-md,	

2013,	p.	23.	
38
	É	o	caso	dos	Salmos	de	G.	Giorgi	De	Profundis	a	otto	voci	divise	in	due	Chori	composto	per	

commando	dell’IImo.	Sig.r	K.re	Giorgi.	(P-Lf,	84/206.B5)	e	Beati	omnes	a	otto	voci	sempre	pieno	
da	 cantarsi	 in	 due	 Chori	 =	 composto	 per	 commando	 =	 dell’Illmo.	 Cavalier	 Giorgi,	 (P-Lf	
84/171.B5).	As	marcas	de	água,	«Flor	de	 lis»,	atestam	o	uso	de	papel	da	primeira	metade	do	

séc.	XVIII.	Em	1759,	G.	Giorgi	dedicou-lhe	também	a	Messa	breve	a	4	 voci	 sempre	piena	 [...]	
all’IImo.	 Sig.re	 Benef.o	 e	 Cavaliere	 Giuseppe	 Giorgio	 de	 Siq.ra,	 in	 segno	 di	 gratitudine	 ed	
ossequio	 dall’istesso	 dovuto	 al	 di	 lui	 costante	 e	 benigno	 Patrocinio	 (P-Lf,	 84-27.B3).	 De	

Rodrigues	Esteves	 subsistem	 também	os	Psalmi	 brevi	 a	 4	Dedicati	 al	 Sig.re	 Cav.re	 Giuseppe	
Giorge	de	Sequeira.	Autógrafo	1737	(P-Lf	72/85.A7).	
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Este	 acontecimento	 motivou	 sumptuosas	 festas	 organizadas	 por	

Melo	e	Castro,	 incluindo	a	 representação	de	La	 Tigrena,	 favola	 pasto-
rale	ambientada	na	Arcádia	com	música	de	Francesco	Gasparini	inter-

pretada	 por	 um	 elenco	 de	 luxo	 (que	 incluía	 Farinelli)	 num	 «teatro	

mobile»	 do	 Palácio	 Sforza	Cesarini,	 residência	 do	 embaixador,	 a	 2	 de	

Janeiro,	 bem	 como	 os	 respectivos	 intermezzi	 e	 o	 «divertimento	 di	

ballo»39.	Documentação	inédita	revela	a	lista	de	cantores	e	instrumen-

tistas	 que	 interpretaram	a	Missa	 e	 o	Te	Deum	 em	Santo	António	dos	

Portugueses,	bem	como	as	despesas	destinadas	à	decoração	da	igreja	e	

à	 construção	 de	 palcos	 dentro	 das	 capelas,	 coretos	 e	 «banchi	 per	 li	

sonatori	 che	 suonano	 li	 corni	 da	 caccia	 longhi»40.	 O	 embaixador	 foi	

recebido	 à	 entrada	 da	 igreja	 com	 uma	 sinfonia	 tocada	 por	 quatro	

trombetas,	duas	trompas	de	caça	e	timbales41	e	a	cerimónia	foi	assina-

lada	pelo	disparo	de	morteiros	(120	na	Missa	no	momento	da	Elevação	

e	40	no	Te	Deum)	pelo	bombardeiro	principal	do	Castelo	Sant’Angelo42.	

A	lista	de	pagamentos	aos	intérpretes	regista	a	cópia	das	partituras	

«della	messa	e	Te	Deum	a	quatro	Cori,	Graduale,	Motteto	e	la	Sinfonia,	

che	si	sono	all’intrata	de	sua	Ex.a»	e	revela	um	efectivo	imponente	que	

incluía	42	instrumentistas	(21	violinos,	3	violoncelos,	4	contrabaixos,	4	

oboés,	1	trompa,	2	trompetes,	tímpano,	saltério,	2	fagotes,	3	organistas)	

e	52	cantores	 (4	«Musicisti	 solisti»,	 11	 sopranos,	 12	contraltos,	 12	 teno-

res,	 13	 baixos)43.	 São	discriminados	 também	os	 cantores	 e	 instrumen-

																																																								
39
	Foglio	di	Foligno	n.	2,	1724;	CRACAS,	Diario	Ordinario	1003	(8	de	Janeiro	de	1724).		

40
	BA,	49-VII-1	(261)	[p.	557]	e	(267)	[p.	571].	

41
	BA,	 49-VII-1	 (284)	 [p.	 607].	 Recibo	de	9	de	Fevereiro,	 assinado	por	Giuseppe	Messimano:	

«Trombetti	Corni	da	Caccia	et	Hu	Timpano	che	hanno	suonato	il	giorno	delli	due	di	gennaro	
1724	alla	Chiesa	di	S.	Antonio	alla	Porta	quando	Sua	Ecc.a	adiede	di	assistere	al	Te	Deum».	Os	

instrumentistas	 eram	Giuseppe	Nessi,	Gio:	 Francesco	Messi,	 Ludovico	Vacca	 e	Gio:	Battista	

Bisucci	 (trombetti),	 Lorenzo	 Tasselli	 e	 Nicolo	 Bisucci	 (corni	 da	 caccia),	 e	 Felice	 Nessi	

(timpano).	
42
	BA,	49-VII-1	(272).		

43
	BA,	49-VII-1	(263),	fl.	562-565.	Lista	delli	musici,	e	sonatori,	che	hano	opperato	nella	Messa	e	

Te	 Deum	 nella	 Chiesa	 Regia	 di	 S.	 Antonio	 di	 Portoghesi	 il	 giorno	 2	 del	 corrente	 di	 1724.		
Violinos:	 Antonio	 Montanari,	 Domenico	 Gherardi,	 Gio	 Mossi,	 Siluestrino,	 Valentino	 («la	
sinfonia	ancora	1:50»),	Battistino,	Tibaldi,	Bononcini,	Luigi,	Carlo	Guerra,	Felipo	Aulsi,	Pietro	

Inacci,	 Filipo	 Ricci,	 Giorgetto,	 Alonzo,	 Battistelli,	 Settari,	 Gasparini,	 Pietro	 Fraquim	 (?),	

Bartolomeo	 Mossi,	 Giusepe	 Labonda;	 Violoncelos:	 Gio.	 Costanzi,	 Ceroni,	 Pjombelli;	
Contrabaixos:	 Cimapani,	 Travaglia,	 De	 Carolis,	 Capelli;	 Oboés:	 Giuseppe,	 «suo	 fratello»,	

Onofrio,	«I	Servitor	di	Sua	Ex.a»;	Trompas	de	Caça:	«Li	due	servitori	di	sua	Ex.a»;	Trompetes:	

Gaetano,	Ludovico;	Tímpano:	Felice;	Saltério:	D.	Florido;	Fagotes:	Momu	Pietro,	Giuseppe	de	
Coint	(?);	Organistas:	Simonelli;	Vicentino,	Carpani;	«Musici»	[cantores	solistas]:	Checchino,	

Paschoalino;	 Giusepino;	 D.	 Angelico;	 Sopranos:	 D.	 Giacomo,	 Carlo	 Discreti,	 Ancomitano,	
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tistas	pagos	pelo	ensaio	(em	número	menor	que	o	conjunto	total).	Boa	

parte	 dos	 músicos	 envolvidos	 estavam	 ligados	 ao	 círculo	 do	 cardeal	

Ottoboni	 e	 às	 mais	 prestigiadas	 igrejas	 de	 Roma,	 incluindo	 a	 Capela	

Papal.	Vários	deles	actuavam	também	em	cerimónias	de	outras	igrejas	

nacionais	 como	Santa	Maria	dell’Anima44.	Além	da	participação	entre	

os	 violoncelos	de	Giovanni	Costanzi,	merece	uma	nota	especial	o	uso	

do	 saltério,	 interpretado	 pelo	 seu	mais	 ilustre	 cultor	 em	Roma,	 o	 sa-

cerdote	 Florido	 Ubaldi,	 uma	 presença	 assídua	 nas	 funções	 musicais	

promovidas	pelo	cardeal	Ottoboni	e	nas	Cantatas	de	Natal	do	Palácio	

Apostólico45.	 A	 lista	 de	 pagamentos	 está	 assinada	 por	 João	 Rodrigues	

Esteves	(Figura	1),	mas	não	é	claro	se	terá	sido	ele	o	autor	da	música46.	

Não	 é	 contudo	 de	 excluir	 que	 o	 fosse,	 já	 que	 era	 frequente	 estes	

documentos	serem	assinados	pelo	compositor	ou	pelo	mestre	de	capela	

que	 dirigia	 as	 obras.	 De	 qualquer	 modo,	 é	 significativo	 o	 papel	 do	

compositor	 português	 na	 organização	 de	 um	 conjunto	 formado	 por	

alguns	 dos	 mais	 importantes	 músicos	 de	 Roma.	 Esteves	 foi	 autor	 de	

pelo	menos	dois	Te	Deum	(um	deles	a	quatro	coros47)	já	depois	de	ter	

																																																																																																																													
Baldasarino,	 Giovanino,	 Gregorio,	 Fra.co	 Monti,	 Battistino,	 Capanini,	 Granata,	 Ignasio;	

Contraltos:	 D.	 Thomazzo,	 Alessandrino,	 Giuseppe	 de	 Bencini,	 Angelo,	 Felipo	 Napolitano,	
Giuseppe	 Galleti,	 Pagnini,	 Lorenzo,	 D.	 Amari,	 Lasini,	 Ferretti,	 Ant.o	 di	 Pistoia;	 Tenores:	

D.	Virgilio	 Puciete,	 Giulieto,	 Gaetano,	 Fornari,	 Pietro	 Paolo,	 Alesio,	 Gineli,	 Rosati,	 Giusepe	

Spagnuolo,	 Stefano	 Riviera,	 Masonete,	 Di	 Luca;	 Baixos:	 D.	 Giulio,	 D.	 Giusepe,	 Bernine,	
Cocucione,	 D.	 Pietro,	 Puciete,	 Alessandro	 Fiorentino,	 D.	 Domenico,	 Navara,	 Domenico	

Mancini,	 Domenico	 de	 Ste.	 Spirito,	 Giusepe	 Ant.,	 Caciolini.	 Os	 violinistas	 Montanari,	

Gherardi	 e	 Valentino	 recebem	 1:50	 scudi,	 assim	 como	 o	 organista	 Simonelli;	 os	 cantores	
solistas	 recebem	 3:	 scudi	 no	 caso	 de	Chechino	 e	 2:	 scudi	 os	 três	 restantes;	 todos	 os	 outros	
cantores	e	instrumentistas	recebem	1:	cada	um.	
44
	Por	 comparação	 com	 as	 listas	 publicadas	 por	 R.	HEYINK,	 «“Ad	 honorem	nostrae	 nationis	

germanicae”»	(v.	n.	18),	pp.	202-204,	e	por	Stefano	LA	VIA,	«Il	cardinale	Ottoboni	e	la	musica:	
nuovi	documenti	(1700-1740)»,	in	A.	DUNNING	(ed.),	Intorno	a	Locatelli.	Studi	in	occasione	del	
tricentenario	della	nascita	di	P.A.	Locatelli	(1695-1764),	Lucca:	Libreria	Musicale	Italiana,	1995,	

vol.	I,	pp.	319-526.	
45
	Teresa	CHIRICO,	«Il	salterio	in	Italia	fra	Seicento	e	Ottocento»,	Recercare	13	(2001),	pp.	147-

199.	
46
	João	Rodrigues	Esteves	recebeu	a	«12	Genn.o	1724	di	scudi	cento	ottanta	tre	e	90,	quali	sono	

per	 sodisfare	 li	 Musici	 e	 Sonatori	 in	 Conformità	 del	 sedetto	 conto	 e	 dal	 med.	 con	

dichiarazione	di	farli	il	sudetto	pagamento	de	musici	e	sonatori	[...]	il	13	Gennaio	1724».	
47
	Segundo	 José	Mazza	 (Dicionario	 biographico	 de	musicos	 portuguezes,	 Cód.	Cx	 IV/1-26	 da	

Biblioteca	 de	 Évora,	 c.	 1794,	 J.	 A.	 ALEGRIA	 (ed.),	 Revista	 Ocidente	 (1947),	 p.	 30),	 Esteves	
compôs	«2	Te	Deus	para	se	cantarem	nas	reaes	presenças,	em	dia	de	S.	Silvestre	sendo	hum	

dos	ditos	Te	Deus	a	quatro	Coros».	Sobre	a	produção	musical	de	João	Rodrigues	Esteves	ver	
Eugénio	AMORIM,	Prática	composicional	na	música	sacra	em	Portugal	na	primeira	metade	do	
século	 XVIII.	 Estudo	 e	 edição	 da	 obra	 de	 João	 Rodrigues	 Esteves	 (diss.	 de	 doutoramento,	

Universidade	Católica	Portuguesa,	2015).	
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regressado	 a	 Lisboa,	 composições	 certamente	 herdeiras	 do	 «métier»	

adquirido	 em	 Roma.	 As	 práticas	 de	 composição	 do	 grande	 Te	 Deum	

policoral	 «alla	 romana»	 foram	 também	 assimiladas	 por	 António	 Tei-
xeira,	autor	do	notável	Te	Deum	para	cinco	coros	e	orquestra	cantado	

na	Igreja	de	São	Roque	no	dia	de	São	Silvestre	de	1734,	e	por	Francisco	

António	de	Almeida,	autor	de	um	Te	Deum	com	saltério	na	instrumen-

tação,	tal	como	o	que	foi	cantado	em	1724	na	Igreja	de	Santo	António.		

	

	

Figura	 1a.	 Lista	 dei	Musici	 e	 Sonatori		che	 hanno	 operato	 nella	Messa	 e	 Te	Deum	
nella	Chiesa	Regia	di	S.	Antonio	dei	Portoghesi	il	giorno	2’	del	corrente	1724	(primeira	
página),	Biblioteca	da	Ajuda,	49-VII-1	(263),	fol.	562.	
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Figura	1b.	Lista	dei	Musici	e	Sonatori	che	hanno	operato...	(última	página),	fol.	565.	

	

	

No	entanto,	não	se	trata	da	mesma	obra,	pois	a	partitura	de	Almeida	

é	apenas	a	dois	coros48.	

Mesmo	que	Rodrigues	Esteves	tivesse	sido	o	autor	da	Missa	e	do	Te	
Deum	de	1724	é	provável	que	se	encontrasse	muito	próximo	da	lingua-

gem	e	do	estilo	musical	usado	em	Roma	neste	tipo	de	obras.	Tanto	em	

Santo	António	dos	Portugueses,	como	nas	restantes	igrejas	nacionais,	a	

																																																								
48
	Edição	moderna	de	João	Paulo	JANEIRO,	Te	Deum.	F.	A.	Almeida,	Lisboa:	CESEM,	2010.		
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música	para	as	 cerimónias	«extraordinárias»	pouco	 tinha	a	ver	 com	o	

«estilo	musical	da	nação»	—	questão	que	no	caso	de	Portugal	nem	se	

coloca	 já	 que	 a	 Patriarcal	 de	 Lisboa	 aspirava	 nesta	 época	 a	 emular	 a	

estética	das	Capelas	e	Basílicas	Pontifícias.	A	«caracterização	nacional»	

da	festa	encontrava-se	no	conteúdo	programático	do	evento	a	celebrar	

e	surgia	de	forma	directa,	simbólica	ou	alegórica	em	programas	icono-

gráficos,	 libretos	 e	 textos	 literários,	mas	 estava	 quase	 sempre	 ausente	

do	plano	sonoro.	No	que	diz	respeito	à	música	das	cerimónias	públicas,	

o	grande	objectivo	era	competir	com	as	práticas	e	estilos	 romanos	ou	

mesmo	 superá-los,	 tendo	 a	 Igreja	 de	 Santo	 António	 dos	 Portugueses	

alcançado	 em	 vários	 momentos	 um	 lugar	 de	 relevo	 no	 competitivo	

mosaico	 das	 nações	 que	 procuravam	 afirmar-se	 na	 Cidade	 Pontifícia,	

dando	expressão	mais	uma	vez	à	noção	de	«Roma	Communis	Patria».		

	

	

	


