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RESUMO 

A Opereta em Portugal na viragem do século XIX para o século XX: 

Tição Negro de Augusto Machado (1902) 

 

Luísa Fonte Gomes 

 

PALAVRAS-CHAVE: Opereta; Teatro nacional; Teatro da Avenida; Gil Vicente; 

Augusto Machado; Lopes de Mendonça.  

 

A partir do final da década de 1860, com a estreia das obras de Jacques 

Offenbach, a opereta obteve um significativo sucesso em Portugal. A apropriação deste 

género pelos dramaturgos e compositores portugueses, até ao final do século XIX, 

revela a predominância de adaptações e traduções de originais franceses mas é  também 

importante estudar os originais produzidos localmente. Esta dissertação parte do final 

do século XIX, aquando da criação em Lisboa de alguns novos teatros secundários, 

como o Teatro da Avenida, situado na nova artéria da cidade – a avenida da Liberdade – 

e enquadrado no seu novo espaço de sociabilidade.  

A confluência de um período histórico marcado pelo Ultimatum de 1890 e por 

uma fase conturbada política e socialmente, em virtude da decadência do regime 

monárquico, levou a uma exaltação patriótica que se traduziu na comemoração de um 

conjunto de efemérides de datas marcantes da história de Portugal. Em 1902, a estreia 

de Tição Negro, do compositor Augusto Machado (1845-1924) e do dramaturgo 

Henrique Lopes de Mendonça (1856-1931), no Teatro da Avenida, envolveu diversas 

personalidades que, num círculo de intelectuais activos na cena teatral portuguesa, 

demonstraram um interesse pela renovação do teatro português antecipando a 

comemoração do IV Centenário de Gil Vicente. 

 No primeiro capítulo é elaborado um enquadramento dos teatros de Lisboa na e 

traçado um perfil do Teatro da Avenida, no início do século XX, cuja actividade, 

considerada periférica nos primeiros anos após a sua edificação em 1888, se tornara 

central à dinâmica da vida teatral da cidade. O segundo capítulo trata a efeméride do IV 
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Centenário de Gil Vicente (1902) com o movimento de recuperação das origens do 

teatro nacional, e introduz a farsa lírica Tição Negro, elaborada a partir de temas e 

personagens vicentinos. Estudar-se-á também a Companhia Sousa Bastos e o perfil da 

actriz Palmira Bastos que desempenhou o papel de Cecília, a padeirinha. Por último, o 

terceiro capítulo pretende analisar as estratégias e modelos de comicidade presentes na 

obra, assim como, elaborar uma análise dramatúrgica e musical reflectindo sobre as 

tipologias e modelos utilizados na concepção desta opereta. 
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ABSTRACT 

Operetta in Portugal in the turn of the 20
th

 Century:  

Tição Negro from Augusto Machado (1902)  

 

Luísa Fonte Gomes 

 

 

KEYWORDS: Operetta; National Theater; Teatro da Avenida; Gil Vicente; Augusto 

Machado; Henrique Lopes de Mendonça. 

 

Since the end of 1860s, after the debut of Jacques Offenbach‟s works, operetta 

had a great success in Portugal. It‟s evident the appropriation of that genre by the 

portuguese composers and dramatists, until the end of nineteenth century, given the 

numerous translations and adaptations from french originals. However, it is also 

important to study portuguese originals. This dissertation focuses on the end of the 19th 

century, when new small theaters were built in Lisbon, particularly the Teatro da 

Avenida placed in the new boulevard – Avenida da Liberdade – the new bustling and 

lively area of the city. 

The confluence of an historical period marked by the Ultimatum in 1890 and a 

politically and socially disturbed moment, as a result of the monarchic regime decay, 

led to patriotic exaltation through commemorations of important dates of Portugal‟s 

History. In 1902, the debut of Tição Negro at Teatro da Avenida, an original by the 

composer Augusto Machado and dramatist Henrique Lopes de Mendonça, involved 

several portuguese personalities who were interested in the portuguese theater 

renovation, anticipating the Gil Vicente IV Centenary‟s celebration. 

The first chapter broaches the activity of Lisbon theaters in the beginning of 

20th century, specially the Teatro da Avenida, which though it had been considered 

secondary since its opening in 1888, has become fundamental in the city‟s theatrical 

scene. The second chapter discusses the celebration of Gil Vicente‟s IV Centenary 
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(1902), with the movement to restore the origins of national theater and introduces the 

lyrical farce Tição Negro, inspired by themes and characters from Gil Vicente‟s work. 

Here it will also be considered the activity of the theater group Companhia Sousa 

Bastos and the profile of the actress Palmira Bastos, who played the role of Cecília. 

Finally, the third chapter attempts to analyze the strategies and humor mechanisms 

present in the work, as well as develop a dramaturgical and musical analysis reflecting 

on the types and models used in this operetta. 
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Introdução 

 

Com a presente dissertação pretende-se aprofundar a problemática da opereta em 

Lisboa no período que compreende o final do século XIX, década de 1890, e os 

primeiros anos do século XX. Esta delimitação cronológica prende-se com as razões de 

carácter restritivo da escolha de um objecto de estudo concretizável dentro dos 

parâmetros deste tipo de trabalho académico. Por outro lado, a pecularidade do género e 

a falta de aprofundamento da temática nos estudos musicológicos em Portugal, 

despertaram em mim o interesse por este fenómeno de repercussão da tradição francesa 

nos teatros portugueses. Tratava-se de compreender as consequências da tradição 

iniciada por Jacques Offenbach que, depois de ser tão fortemente aclamado no Théâtre 

des Bouffes-Parisiens em Paris, rapidamente se expandiu em vários teatros europeus, 

desenvolvendo novos estilos próprios dentro de cada território nacional
1
.  

O período abordado neste estudo remete-nos para uma fase de possível 

apropriação do género pelos compositores portugueses, que será analisada através do 

repertório praticado pelos teatros secundários de Lisboa, nomeadamente o Teatro da 

Avenida, onde teve lugar a estreia de Tição Negro, em 1902. Augusto Machado (1845-

1924), o autor da obra, destaca-se entre os compositores portugueses deste período pela 

actividade que desenvolveu no âmbito da produção operática, tanto francesa como 

italiana. No seu conjunto sobressaem: Laurianne (1883), Mário Wetter (1887) e I Doria 

(1898) apresentadas no Teatro S. Carlos; assim como, pela produção de mais de uma 

dezena de obras dedicadas a géneros de teatro musical mais ligeiros, distribuídas entre 

operetas, óperas cómicas, peças fantásticas e farsas líricas, saliente-se: O Sol de 

Navarra (1870), A Guitarra (1878), Maria da Fonte (1879), Os Filhos do Capitão Mór 

(1893), Tição Negro (1902), Vénus (1905), O Espadachim do Outeiro (1910)
2
, entre 

outras, levadas à cena nos Teatros da Trindade, Avenida e D. Amélia em Lisboa.  

                                                 
1
 Andrew LAMB, “Operetta” in Standley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

vol. 18, London, Macmillan, 2001, pp. 493-498.  
2
 “Augusto Machado” in Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira, vol.15, Lisboa, Editorial 

Enciclopédia, p.754-755 e Luísa CYMBRON, “Machado, Augusto de Oliveira” in Standley Sadie (ed.),  

The New Grove Dictionary of Opera, vol.3, London, Macmillan, 1992, pp. 153-154. 



 13 

Relativamente a Henrique Lopes de Mendonça (1856-1931), o autor do libreto, 

era também um nome sonante no meio teatral lisboeta desse período, não só por ser da 

sua autoria o poema “A Portuguesa”, com música de Alfredo Keil, como também por 

ter escrito o libreto para Serrana (1899).
3
 A sua produção de teatro declamado atingira 

ainda, um considerável sucesso através de obras como o drama em verso em A Morta 

(1890) e, posteriormente, o drama Alfonso Albuquerque (1898) ambos estreados no 

Teatro D. Maria II.
4
 Conforme uma afirmação autobiográfica,

5
 as suas obras de maior 

sucesso basearam-se em temas e referências do passado de Portugal. A sua colaboração 

no âmbito do teatro mais ligeiro é anterior à farsa lírica aqui em estudo, citando-se a 

título de exemplo, a colaboração com D. João da Câmara e Gervásio Lobato na farsa Ze 

Palonso, para o Teatro da Rua dos Condes; em O Burro em Pancas com Eduardo 

Schawalbach, Jaime Batalha Reis, Moura Cabral, representado no Teatro da Avenida 

em 1892; e na revista-mágica A Aranha no Teatro D. Amélia em 1903.
6
  

Em Tição Negro, Lopes de Mendonça reporta-se à inspiração de quadros e 

personagens da obra de Gil Vicente. Dos seus autos e farsas, o libretista extrai 

personagens e cenas que reelabora num conjunto original, criando um novo enredo 

dramático marcado por um registo acentuadamente cómico. Em suma, trata-se de uma 

obra original de um compositor português com libreto cantado em língua portuguesa e 

inspirado em temas da obra de Gil Vicente.  

A problemática será desenvolvida a partir de uma análise global dos fenómenos 

que constituíram a vida política, social e cultural de Lisboa que influenciaram, 

condicionaram e se reflectiram na actividade e produção musical deste momento 

histórico particular. Sendo a opereta um género próximo do quotidiano burguês, que 

muitas vezes retém na sua essência dramática uma crítica social elementar a cada obra, 

assume também um carácter efémero e, nesse sentido, particularmente ligada ao 

momento da sua exibição. É um género operático caracterizado pelo uso de um tom 

mais ligeiro, não só no que concerne aos enredos e textos dramáticos mas também, em 

                                                 
3
  Luis Francisco REBELO, “Evocação de Henrique Lopes de Mendonça no Cinquentenário da sua Morte”, 

in Memória da Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, 1981  
4
 Estreia no Teatro D. Maria II do drama A Morta: actores J. Rosa e Augusto Rosa, Brazão, Posser, 

Joaquim Costa, Ferreira da Costa, Amélia, Virgínia (cf. Albino Forjaz SAMPAIO, Os Contemporâneos: 

Henrique Lopes de Mendonça, a sua vida e a sua obra, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa-

Empresa do Diário de Notícias, 1926, s.p.). 
5
 SAMPAIO, op. cit. 

6
 Ibid. 
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termos da estrutura musical e elaboração da escrita vocal. Consequentemente, os 

espaços destinados a este tipo de espectáculo tinham as suas particularidades. Da 

mesma forma que o repertório, as companhias que o representavam e o público que 

assistia criavam entre si uma teia de relações envolvendo artistas, produtores e 

espectadores em interacção num espaço social específico. 

Neste caso em particular poderão ser aprofundadas outras questões pertinentes 

ao panorama da música portuguesa. A opereta era já um género implantado no 

repertório dos compositores portugueses no final do século XIX. Entre alguns exemplos 

podem ser citadas as obras de Francisco Sá de Noronha, Círiaco Cardoso, Eduardo 

Schwalbach e, posteriormente, Filipe Duarte
7
. Embora tenham existido incursões 

anteriores dentro do género da ópera cómica e burlesca – pela mão de António Luís 

Miró, João Guilherme Daddi, Joaquim Casimiro Jr., Francisco Xavier Alvarenga e mais 

por influência da opéra cómique francesa – foi a partir do final da década de 1860, com 

a estreia em Portugal das operetas de Jacques Offenbach que o género se afirmou. Os 

libretos eram adaptações dos enredos criados pelos dramaturgos franceses e, em alguns 

casos, apenas traduções do francês para a língua local.
8
 No entanto, decorridas três 

décadas da presença da opereta nos palcos dos teatros secundários de Lisboa e Porto
9
, 

pode questionar-se o facto de os compositores portugueses que se dedicaram a este 

género de ópera ligeira terem incorporado e reformulado este modelo na perspectiva da 

criação ou nomeação de uma opereta portuguesa. Tição Negro enquadra-se neste 

panorama e será o objecto de estudo, a partir do qual, se pretende compreender e aferir 

esta questão, incluindo outros aspectos de discussão e argumentação relativos aos meios 

e elementos necessários à criação de uma opereta portuguesa ou talvez nacional. No 

sentido de alcançar as preocupações que ocupavam os dramaturgos e compositores da 

época, bem como as respostas que procuravam, colocam-se diversas interrogações tais 

como: Porque motivo a crítica da época apelidou esta obra de primeira opereta 

portuguesa e a identificou como uma tentativa de ressurgimento do teatro nacional? 
10

 

                                                 
7
 Manuel Carlos de BRITO e Luísa CYMBRON, História da Música Portuguesa, Lisboa, Universidade 

Aberta, 1992, pp.133-134; Luis Francisco REBELO, “Opereta” in Enciclopédia da Música em Portugal no 

século XX, vol. 3, Lisboa, Círculo de Leitores, 2010, p. 935. 
8
 Op.cit. 

9
 Juraciara Batista da SILVA, A comédia lírica na cidade do Porto (1850-1900) : subsídios para o estudo 

dos espectáculos de ópera cómica, opereta e zarzuela nos teatros públicos portuenses, Tese de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2004. 
10

 O Século, 25 de Janeiro de 1902. 
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Qual terá sido a influência de Henrique Lopes de Mendonça, apontado na história do 

teatro como uma figura crucial para o drama histórico português? Qual terá sido o 

contributo de Augusto Machado para o panorama do teatro musical português, no 

dealbar do século XX? Perceber em que medida Augusto Machado contribuiu para a 

“europeização” 
11

 do panorama musical português, segundo Lopes-Graça, no sentido de 

destacar a particularidade deste compositor pelo alargamento das influências na música 

dramática do domínio da tradição italiana, maioritariamente presente na produção 

operática nos teatros portugueses? 

*** 

Para determinar o estado da questão é necessária uma revisão bibliográfica que, 

neste caso em particular, se depara em alguns aspectos com fontes escassas, pela não 

existência até ao momento de um estudo aprofundado que trace a história da opereta em 

Portugal. Há alguns trabalhos já discutidos em teses académicas e publicações que 

fazem uma primeira abordagem de alguns tópicos preambulares ao estudo da opereta, 

designadamente o livro de Mário Vieira de Carvalho, Eça de Queirós e Offenbach – A 

ácida gargalhada de Mefistófeles,
12

 que nos elucida sobre a recepção de Offenbach 

através da obra literária de Eça de Queirós e cujas descrições da vida quotidiana de 

Lisboa revelam a influência deste género teatral. A respeito da cidade do Porto, 

Juracyara Baptista da Silva em A Comédia Lírica na Cidade do Porto (1850-1900) – 

Subsídios para o estudo dos espectáculos de ópera cómica, opereta e zarzuela nos 

teatros públicos portuenses
13

 revela um contributo sistemático sobre a produção teatral 

que nos remete para o conhecimento do repertório dos teatros dessa cidade. Porém, do 

ponto de vista musicológico a interpretação desses dados é relativamente pobre. A 

recolha de dados relativos à ópera cómica na segunda metade do século XIX, evidencia 

o cruzamento de influências com a capital, pois, algumas companhias do Porto se 

mudavam-se esporadicamente para Lisboa, para pequenas temporadas. No âmbito dos 

estudos de teatro, a tese Os dias Alegres do Ginásio de Paula Magalhães
14

 revela 

afinidades em alguns pontos com a prática musical, visto que a produção de teatro 

                                                 
11

 Fernando LOPES-GRAÇA, A Música Portuguesa e os seus Problemas, Lisboa, Ensaios: Vértice, 2º 

volume, 1959, p. 23. 
12

 Mário Vieira de CARVALHO, Eça de Queirós e Offenbach – A ácida gargalhada de Mefistófeles, 

Lisboa, Edições Colibri, 1999. 
13

 SILVA, op. cit. 
14

 Paula MAGALHÃES, Os Dias Alegres do Ginásio, Tese Mestrado em Estudos de Teatro, Lisboa, 

Universidade de Lisboa-Faculdade de Letras, 2007. 
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musical e a colaboração com compositores portugueses era parte integrante da 

actividade do Teatro Ginásio. Para além deste tipo de fontes, a análise da imprensa 

periódica da época é um dos registos essenciais para conhecer o repertório dos teatros, a 

periodicidade dos espectáculos e os nomes que integravam as diferentes produções. 

Importa salientar que, a imprensa constitui também um elemento primordial para o 

estudo da recepção e crítica às obras. Na presente investigação pretende-se incidir, 

sobretudo, na actividade do Teatro da Avenida.  

Não será propósito no âmbito deste estudo uma abordagem exaustiva à história e 

evolução de toda a produção de opereta nos teatros portugueses, não obstante, será do 

maior interesse perceber que aspectos foram fundamentais ao desenvolvimento do 

género pelos compositores e libretistas em Portugal. Neste sentido, irá ser elaborada 

uma contextualização do final do século XIX, de modo a analisar aspectos fundamentais 

ao repertório que permitam caracterizar a produção desse período, contrapondo e 

discriminando os elementos coincidentes ou divergentes com as primeiras operetas 

importadas e adaptadas para os teatros de Lisboa, a partir de meados daquele século. O 

enfoque centrar-se-á na actividade ligada a este género mais ligeiro, aplaudido por um 

público diversificado dos teatros secundários, em contraste com a grande sala de ópera 

do país, o Teatro de São Carlos. Neste ponto, a contribuição de Rui Leitão na 

dissertação A ambiência musical e sonora da cidade de Lisboa no ano de 1890 
15

 é 

relevante, em especial pelo capítulo dedicado à música nos teatros. É também 

necessário ter em consideração que – em resultado da envolvência política, social e 

ideológica – a década de 1890 corresponde em Portugal ao momento em que se dá a 

emergência da música erudita nacional, como afirma Teresa Cascudo.
16

  

É nesta conjectura que se pretende compreender as incursões no teatro musical 

de Augusto Machado. A perspectiva crítica do estudo e edição da obra de Augusto 

Machado tem sido desenvolvida apenas no âmbito da produção operática, com os  

contributos de António Lourenço, acerca da última ópera do compositor, La 

                                                 
15

 Rui Miguel Ribeiro de Campos LEITÃO, A ambiência musical e sonora da cidade de Lisboa no ano de 

1890, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de 

Lisboa, 2006. 
16

 Teresa CASCUDO, “A década da invenção de Portugal na música erudita (1890-1899)”, Revista 

Portuguesa de Musicologia, n.º10 (2000), pp. 181-226. 
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Borghesina,
17

e Paula Gomes Ribeiro
18

, que apresenta uma abordagem à ópera Lauriane 

na qual revela a influência da tradição francesa no compositor.  

Numa panorâmica mais alargada ao fenómeno de emergência do género opereta 

Richard Traubner delineou em Operetta, A Theatrical History, aquela que continua a 

ser uma obra de referência pela abordagem abrangente que apresenta da história deste 

género, mesmo não sendo a obra mais recente, pois publicada em 1983. Este autor traça 

o percurso da operetta desde os seus inícios em Paris, a expansão para outros países 

europeus, desde os anos 1850 até à viragem do século XX, assim como panorama 

americano, incluindo os espectáculos da Broadway
19

.  

A esfera parisiense constituiu o ambiente onde emergiu o novo género. Segundo 

a perspectiva de Siegfried Kracauer que pode já ser considerada um clássico pois foi 

publicada em 1937,
20

 o percurso de Jacques Offenbach entrelaça a emergência da 

operetta (designação posterior) com a realidade da sociedade parisiense do Segundo 

Império, da qual, brotou a essência deste novo tipo de espectáculo. Segundo o 

testemunho de Albert Wolff em Le Figaro, que Kracauer relata no seu livro, Offenbach 

“needed movement and life all around him, having a terrible fear for solitude and quiet. 

[…] No one was more drawn than he toward the surface things of life or so receptive to 

the impressions that crowded in on every side.”
21

 Foi a dinâmica da sociedade francesa 

do Segundo Império que se revelou um elemento essencial. 

                                                 
17

 António LOURENÇO, Augusto Machado’s La Borghesina: a study and critical edition, Dissertação de 

Doutoramento, Universidade Cincinnati, 2005. 
18

 Paula Gomes RIBEIRO, Lauriane ou Les Beaux Messieurs de Bois-Doré: métamorphose de l'oeuvre (du 

roman de Sand à l'opéra de Machado) - dramaturgie, poétique et sémiologie musicale, Dissertação de 

Mestrado, Université de Paris VIII, 1994-1995. 
19

 Richard TRAUBNER, Operetta, A Theatrical History, Oxford, Oxford University Press, 1983. 
20

 From here the Boulevards stretched westward, through the business and commercial quarters, 

advancing by imperceptible degrees into the high-class shopping districts, where window displays 

attracted a public with more money in its pockets. […] pedestrian was confronted with […] beggars with 

monkeys on their shoulders, showmen with rare-shows and dioramas, children peddling shoelaces and 

mother-of-pearl buttons, men dressed up as Turks in blue blouses offering perfumed sweets that could be 

smelled from afar. 

The main contingent consisted, of course, of singers and musicians, who were collectively responsible for 

a din that emulated the noise of the traffic and the clatter of the horses‟hooves. […] harp […] tambourines 

and triangles […] hurdy-gurdies […] 

This picturesque mendicancy made a striking contrast to the elegance of the boulevard des Italiens, witch 

was just becoming “the Boulevard” par excellence. in Siegfried KRAKAUER, Jacques Offenbach and the 

Paris of His Time, New York, Zone Books, 2002, p.47 
21

 KRAKAUER, op. cit., p.47 



 18 

Já Crittenden,
22

 centra-se na opereta vienense e discute em que medida os 

modelos de Offenbach foram assimilados por outra tradição e serviram inclusive para  

destacar o carácter vienense. Johann Strauss será, do mesmo modo que Offenbach em 

Paris, a figura mais representativa da opereta vienense, e a sua referência fulcral.  

A opereta segundo os modelos franceses e vienenses influenciou também o 

panorama da produção teatral em Itália nas últimas décadas do século XIX segundo 

Carlotta Sobra, afirmando-se como novo tipo de entretenimento. Torna-se 

compreensível, por volta de 1900, tal como aponta Thomas Grey,
23

 uma polarização 

entre o repertório de “grand opera” e o repertório diversificados de opereta, comédia 

musical e revistas dos teatros secundários da Europa. No caso lisboeta, o crescimento do 

número de teatros no final do século XIX conduziu a novas possibilidades de alargar 

progressivamente a diversidade da vida teatral. Os teatros em actividade, alguns desde o 

século XVIII, eram o Teatro da Rua dos Condes, o do Salitre e de Teatro S. Carlos, 

outros, edificados no século XIX, eram o D. Maria II, o Ginásio, o Príncipe Real, o 

Trindade, o Rato, aos quais se juntaram os mais recentes Avenida e D. Amélia, o que 

demonstra que a vida teatral de Lisboa prosperava, dividindo-se os géneros pelos palcos 

das diferentes salas.
24

 

Será atribuído um enfoque especial à actividade do Teatro da Avenida, 

inaugurado em 1888, coincidindo com o momento em que se realizaram grandes obras 

de remodelação na Avenida da Liberdade. Este teatro assume-se como um espaço 

dedicado à comédia, e a um conjunto diversificado de géneros de teatro musical como 

operetas, óperas cómicas, zarzuelas, revistas, farsas e vaudevilles, etc.. Um dos 

objectivos principais será a sua caracterização em termos da organização interna, 

empresários, companhias e principais intervenientes, compositores e maestros. Por 

outro lado, relacionar as repercussões das mudanças nas actividades musicais da capital 

nos teatros públicos secundários, de forma a perceber o enquadramento deste teatro. 

O ano de estreia levanta de igual modo outras questões pertinentes na percepção 

e compreensão da envolvência e enquadramento da produção de Tição Negro. 

                                                 
22
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Comemorou-se nesse mesmo ano o anunciado IV Centenário de Gil Vicente, a 

efeméride que marca os quatro séculos da primeira apresentação do Monólogo do 

Vaqueiro, considerado como a primeira obra teatral portuguesa.
25

  

No final do século teve lugar um conjunto de manifestações e celebrações de 

efemérides que contribuíram para a afirmação de uma nova «cultura patriótica», fruto 

da convergência de diversos factores de ordem ideológica, política e social. Segundo 

Fátima Bonifácio, “para unir e fazer convergir os portugueses celebrou-se o centenário 

de Camões, que representava «a mais genuína expressão do génio português» no apogeu 

da sua viril criatividade”.
26

 No momento em que a unidade religiosa e monárquica, que 

representava o elemento de comunhão entre o povo português tinha já sido destronada 

pelo regime laico, liberal, havia a necessidade de encontrar uma ideia ou símbolo 

transversal. A consciência da unidade nacional estava presente na invocação da pátria 

através do “nosso mais alto símbolo patriótico [que] deveria pois redespertar o 

sentimento da identidade nacional, transmutando Portugal numa autêntica pátria – uma 

comunidade dotada com uma «alma colectiva»”.
27

 Segundo Rui Ramos, “a maioria dos 

estados europeus teve no século XIX uma «questão nacional» […] em Portugal […] 

[não] deixou de ser o ponto de vista pelo qual os problemas tenderam a ser discutidos 

entre 1890 e 1930.” Desde as comemorações camonianas, em 1880, tinha-se iniciado o 

esboço dessa consciência mas “ nunca houve tanta histeria acerca da necessidade de 

uma «ideia colectiva» à volta da comunhão com a Pátria e as coisas portuguesas”. 
28

 

A conjuntura política e social em torno do ano de 1890 marcou um ponto de 

ruptura no percurso do país. A 11 de Janeiro de 1890 deu-se o ultimatum inglês ao 

governo português que quebrou o rotativismo concebido pelos partidos que assumiam o 

poder, controlando o Parlamento e o Governo alternadamente entre Progressistas e 

Regeneradores.
29

 Este episódio da vida política portuguesa foi prenúncio de uma 

revolução que parecia eminente, mas que nunca chegou a acontecer. No entanto, o abalo 
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26
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que o ultimatum fez sentir mostrou que a sociedade “era já diferente daquela da década 

de 70 em que esses partidos tinham amadurecido”.
30

  

A disseminação desta «cultura do patriotismo» amplamente “elaborada pela 

nova intelligensia portuguesa nas suas tertúlias e nos seus livros e difundida diariamente 

nas páginas dos jornais. […] Aos poucos, ia cobrando existência um verdadeiro povo 

português, unida pela consciência da sua pertença a uma pátria comum, empenhado no 

destino dela e identificado com os superiores interesses nacionais. Na visão republicana 

das coisas, este movimento tenderia a alastrar ao país inteiro, e nesse dia faustoso a 

República impor-se-ia naturalmente.”
31

. Neste sentido esses interesses nacionais tiveram 

em certos aspectos repercussões nas actividades artísticas, nomeadamente, no que 

concerne ao âmbito desta dissertação será importante perceber em que medida a 

actividade dos compositores portugueses e o discurso sobre música terão sido 

influenciados.  

Por outro lado, a década de noventa ficou negativamente condenada pela crise 

económica, paralelamente, aos indícios que se faziam denotar em relação ao fracasso do 

reformismo liberal implementado e à “forma monárquica do Estado”. “Na realidade, as 

agudas dificuldades financeiras dos anos noventa trazem consigo, antes do mais, a 

própria falência do, chamemos-lhe assim, «modelo» económico liberal da 

regeneração”
32

. O reinado do rei D. Carlos (1889 – 1908), abrange um limite 

cronológico de duas décadas que ficaram marcadas pelo despertar de uma consciência 

nacional no final do século XIX, tal como foi discutido anteriormente, assim como, 

pelas manifestações e acontecimentos que antecederam a implantação da primeira 

República em Portugal, a 5 de Outubro de 1910, dois anos passados após a subida ao 

trono do último monarca português D. Manuel II.  

 

*** 

 

As fontes conservadas para o estudo a obra aqui em estudo representam um 

conjunto diversificado de exemplares, entre os quais: autógrafos da partitura de 

orquestra e partes; partitura impressa da redução para piano; exemplar manuscrito do 
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libreto (diálogos) e exemplar impresso das coplas. Relativamente à partitura manuscrita, 

conservada no espólio da Biblioteca Nacional de Portugal, há diferentes exemplares, 

sendo a mais completa e essencial para este estudo, o autógrafo da partitura de 

orquestra.
33

 Encontra-se em bom estado de conservação e podem ser observadas várias 

anotações desde o momento de composição, anotações posteriores a lápis e cor, que se 

deduz serem anotações de ensaio, e anotações para a redução para piano. A partitura 

completa foi impressa pela casa Neuparth, e a sua datação não é precisa mas pode ser 

apontada entre 1902-1910. Esta edição consiste na partitura vocal com redução para 

piano e pretende ser de divulgação, para que o público a pudesse tocar em suas casas. 

Vários desses números de redução para piano eram distribuídos e vendidos em fólios 

soltos
34

. Os trechos que circulavam destacados para venda, em pequenos folhetins 

impressos, com os números musicais em redução para canto e piano
35

 foram os 

seguintes: Coplas [D. Inigo]; Sexteto [Valsa]; Terceto dos Credores; Cantiga do Preto; 

Coplas [Cecília]; Coplas [Apariço]; Bailado das Fadas Marinhas; Alvorada [Aires], 

Ensalada [Cecília]. Isto relaciona-se com uma prática doméstica, que aderia 

fundamentalmente a canções e, à semelhança do que acontecia com a ópera, pequenos 

excertos, e aqueles que despertavam maior interesse do público, eram interpretados em 

casa ao piano
36

. Perante a escolha específica destes números pode afirmar-se que seriam 

os mais simples: no caso das coplas do Preto e de Cecília ou de D. Iñigo são construídos 

em formas estróficas. O Sexteto, por ser um número de conjunto e representar uma 

dança, poderá ser um bom exemplo de entretenimento na perspectiva das práticas 

domésticas e de salão. Relativamente ao Bailado das Fadas Marinhas, é, de entre os 

que circularam, aquele número em que se sente mais a componente dramática. Em todos 

estes números assistimos tanto a momentos contemplativos como de puro riso, os quais 

exploram e retratam alguns dos pontos chave e de maior interesse na obra. 

 A capa era idêntica em todos os números, impressa em tons de preto e 

vermelho. A escolha deste tom poderia estar de acordo com a temática da obra, no 

entanto, poderá apenas seguir o modo comum à imprensa da época nas ilustrações de 
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frontispícios com um ou dois tons contrastante com o preto. Na ilustração figuram 

Fernando no disfarce de diabo, a feiticeira Genebra e uma imagem do cenário que 

representa a padaria. Os restantes exemplares da partitura encontram-se incompletos. É 

o caso dos fólios da partitura vocal que são apenas excertos do n.º11, n.º12 e n.º13, do 

acto II. 

As versões manuscrita e impressa são idênticas na sua estrutura, há pequenas 

alterações que surgem relativamente à organização interna das secções de cada número, 

pelo que se depreende que, tais diferenças advenham dos critérios editoriais seguidos. 

Relativamente ao libreto, as fontes existentes complementam-se entre si. A fonte 

manuscrita comporta todos os diálogos falados, que intercalavam os números musicais 

desta opereta, acompanhado pelas didascálias e as indicações de cenário. Recentemente 

adquirido, surge no espólio um exemplar da edição impressa das coplas, 

correspondentes ao total dos números musicais, publicada em 1902
37

 pela Tipografia  

Costa Sanches, em Lisboa. Cinco anos depois da estreia, em 1907, foram reimpressas  

as coplas, pelo Annuario Commercial
38

. É ainda possível, partindo da leitura da 

correspondência do compositor, concluir que, em 1909, Lopes de Mendonça teve 

contactos com Giulio Rossi, em Milão, para editar da partitura de Tição Negro. Augusto 

Machado
39

, por seu lado, deixou-nos testemunho em carta de que considerava o negocio 

pouco favorável, preferindo oferecer a obra à Casa Editrice Musicale Italiana
40

. Franco 

Fano, o correspondente de Augusto machado informa-o que deve enviar o libreto de 

Tição Negro porque acharam a música interessante.
41

 Ao que se sabe nenhuma das duas 

possibilidades chegou a concretizar-se. Estas tentativas estão relacionadas com o facto 

de, à época, Augusto Machado se encontrar a negociar com a Casa Editrice Musicale 

Italiana a edição de La borghesina. No entanto o que está aqui em jogo é o valor que 

Machado atribuía à partitura de Tição.  

A isso juntava-se o facto de a obra ter continuado a ter sucesso em Lisboa e 

Porto, em 1902, pela reposição no Teatro D. Amélia em 1905, tal como documentam os 
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jornais da época, nomeadamente, Bordalo Pinheiro em A Paródia 
42 

enunciando alguns 

dos artistas em cartaz. Pode concluir-se que a obra se manteve na memória do público 

durante alguns anos após o sucesso de estreia, o que vai de encontro ao empenho 

acrescido, reflexo da intenção de criar uma obra que não fosse efémera, contrariando a 

generalidade do repertório de teatro musical. Foi uma obra cujo investimento de 

produção acima da média revela algumas das condições ao seu sucesso, o que se denota 

a partir das diferentes fontes de divulgação que circularam nos anos posteriores. 

 

                                                 
42
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Figura 1, Frontispício da partitura em redução para piano (Lisboa, Salão Neuparth & Carneiro, 

[1902-1910]). 
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Capítulo I 

Lisboa e a sua vida teatral na viragem dos séculos XIX para XX 

 

1.1. Os teatros públicos de Lisboa e os seus repertórios 

 

Um dos pontos desta pesquisa é a caracterização da actividade dos teatros 

secundários de Lisboa no final da última década do século XIX e nos primeiros anos do 

século XX. Dar-se-á especial enfoque aos pequenos teatros que apresentavam, para 

além de teatro declamado, outros géneros como mágicas, zarzuelas, revistas, óperas 

cómicas ou buffas, óperas burlescas, farsas e operetas.
43

 A diversidade de exemplos 

encontrada engloba adaptações, recriações e originais em português, sendo, por isso, 

premente determinar a regularidade e proliferação destas obras na programação dos 

teatros e das suas companhias. Coloca-se também a questão de perceber a dinâmica de 

funcionamento dos teatros e as necessidades de “entretenimento” do público, face à 

produção dos dramaturgos e compositores.  

Diversos teatros emergiram por todo o país a partir da segunda metade do século 

XIX e, tal como identifica Rui Leitão, em Lisboa eram oito os teatros activos na última 

década do século, aos que se somava o Coliseu.
44

 As formas mais «ligeiras» de teatro 

musical proporcionavam entretenimento a um vasto público nos teatros da Rua dos 

Condes e do Salitre (designado por Teatro Variedades a partir de 1858), no Teatro  

Ginásio (1846), no Teatro D. Fernando (1849), Teatro do Príncipe Real (depois, Apolo 

1865) e no Teatro da Trindade (1867). Nas últimas duas décadas abriram as suas portas 

o novo Teatro da Avenida (1888), que foi construído na Avenida da Liberdade, o mais 

recente espaço de sociabilidade da cidade, e o Teatro Alegria (1890). O Cartaz da 1ª 

Quinzena de Novembro de 1899 (Figura 2) espelha bem essa diversidade. 
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      Figura 2,  Cartaz da 1ª Quinzena de Novembro de 1899. 

 

Alguns destes teatros eram ainda marcados pelo modelo da sala de espectáculos 

“à italiana”, tal como desde meados do século XVIII, altura em que surgiram as 

primeiras salas de representação teatral fixas em Lisboa, abertas ao público. O Avenida 
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e o Trindade possuíam todavia salas com balcão, um modelo francês
45

 que abandonava 

o conceito de camarote individual.  

Várias décadas antes, em 1836, tinha sido publicada uma lei que constituiu um 

momento singular na história do teatro e resultou, na opinião de Ana Isabel 

Vasconcelos, da vontade de Almeida Garrett em criar “[...] um decreto-lei no qual revê 

toda a política teatral, passando-a nas suas múltiplas vertentes: os locais de 

representação, melhorando o existente e propondo a edificação de um Teatro Nacional; 

os actores, criando uma escola que formasse profissionais de qualidade; e os textos, 

sobretudo originais portugueses, criando mecanismos que atraíssem a sua escrita e 

representação [...]”.
46

 A publicação do Regulamento e mais legislação sobre a 

administração dos Theatros vem estabelecer, na década de sessenta, a distinção entre 

duas categorias de teatros e substitui o anterior regulamento, que datava de 1853. Os 

teatros D. Maria II, de S. Carlos e S. João eram considerados de primeira ordem e 

subsidiados.
 47

 Todos os outros tinham o estatuto de secundários tal como é visível na 

Figura 2: o Teatro São Carlos e D. Maria II ocupam o espaço central da página, e os 

restantes, considerados menos importantes, estão dispostos à volta e no fundo da página.  

Floresceram desde meados do século XIX e na transição para o seguinte, 

diversos compositores portugueses de óperas cómicas, farsas, mágicas e operetas, 

influenciados pelas formas do teatro musical francês e pela zarzuela espanhola. 

Contudo, as primeiras operetas demonstravam uma tentativa de adaptação dos modelos 

importados e dos libretos correspondentes, devido a ser ainda uma fase preliminar da 

produção deste tipo de repertório e de apropriação gradual destes novos géneros. 
48

 

As designações utilizadas para os géneros musico-teatrais representados nos 

teatros secundários não indicam uma diferenciação clara. O uso da língua portuguesa e 

o local das apresentações, eram o traço comum destas obras, o que se aplicava ao teatro 

declamado ou teatro musical. A importação de repertório francês sofreu um novo 
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impulso em meados do século, com a tradição do opéra comique que, neste texto, será 

no entanto designada pelo termo português “ópera cómica”. Ressalva-se desde já a 

possibilidade de este termo corresponder a significados distintos, mediante o contexto, 

pois será aplicado tanto ao género francês como às diferentes adaptações portuguesas.  

Isabel Gonçalves apresenta uma perspectiva sobre o fenómeno de importação do 

género de ópera cómica francesa e a sua introdução nos teatros portugueses, no sentido, 

de compreender as alterações políticas e culturais e a sua influência após as reformas 

implementadas, substancialmente determinadas por Garrett. Desta forma, denota um 

aspecto essencial para a compreensão da actividade dos teatros públicos que reside no 

facto de passar a existir uma reflexão e manifestação de diversas opiniões sobre a 

produção de teatro nacional. A presença de um actor e empresário francês Émile Doux, 

como director do teatro da Rua dos Condes, terá contribuído para a abertura dos teatros 

portugueses ao repertório de ópera cómica francesa, apresentando vários compositores 

em traduções para português.
49

 Luís Francisco Rebelo coincide nesta opinião, e atribui a 

mais dois intervenientes o impulso na introdução da ópera cómica: Ângelo Frondoni e 

António Luís Miró (A Marquesa  e O Conselho dos Dez).” 
50

 De facto, Isabel Gonçalves 

considera que após a saída de Émile Doux da direcção do Teatro da Rua dos Condes e 

no momento em que a empresa do Conde de Farrobo se dissolveu, ficaram 

“decididamente abertas as portas à ópera cómica portuguesa”. Em 1844, a ópera cómica 

O Beijo, de Silva Leal com música do italiano Angelo Frondoni, no Teatro da Rua dos 

Condes, marcou a “música de teatro popular de cunho «nacional»”,
51

 mostrando como a 

apropriação da ópera cómica francesa “monopolizou a discussão em torno da ausência 

de uma ópera nacional.”
52

  

Os intérpretes que actuavam nesses teatros não possuíam preparação como 

cantores, sendo raros os que teriam recebido formação musical ou de canto. 

Relativamente ao Teatro da Trindade, Júlio César Machado afirma:  
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Até considero pasmoso que artistas que nunca haviam cultivado os seus dotes vocais 

possam desempenhar-se de tantas e tantas operetas, zarzuelas, óperas cómicas. Eles não 

cantam mal, remedeiam. [...] Assim é isto. Não é propriamente cantar bem, mas é uma 

muito boa substituição![...]
53

 

 

Existia também uma hierarquia não apenas ao nível da sociabilidade mas, 

também na distribuição do repertório pelos diferentes espaços, tal como Paula 

Magalhães afirma: “Choro estava reservado para o Rossio e o riso para a Travessa do 

Secretário da Guerra, onde as peças estavam transformadas nas já referidas «aulas de 

alegria».
54

 No Ginásio, por exemplo, o público procurava o repertório cómico, 

sobretudo comédias e óperas cómicas que preenchiam os programas juntamente com 

farsas e dramas:55   

 

O público quer rir e o público tem razão. Numa sociedade tão monótona como a nossa, 

o teatro é a primeira, senão única, distracção. Transformá-lo numa fábrica de pranto, 

pela representação de lacrimosos melodramas é realmente uma irritante tirania. Chora-

se mas de riso. A viúva, a quem não pagam a pensão, o empregado, que rebate o magro 

recibo, os infelizes para quem se inventa a consoladora teoria da elasticidade dos meses 

– esses que chorem, como, quando e onde quiserem. O público, que não tem nada com 

isso, quer rir-se e como é à sua custa ninguém negará que esteja no seu direito. As 

carpideiras passaram de moda e ninguém aspira a substituí-las. O teatro não deve ser 

excepção.
56

  

 

O repertório do Teatro da Rua dos Condes e do Salitre e, o posterior, Teatro do 

Bairro Alto, incluíam desde a primeira metade do século XIX, peças de teatro 

declamado como dramas, farsas, entremezes e comédias “todas elas com música, e 

ainda adaptações portuguesas de óperas cómicas de autores italianos”.
57

  

Já nos finais do século XIX e início de XX, o período do nosso estudo, reflecte-

se sobretudo a tradição da opereta importada para os nossos teatros. Desempenhadas por 

companhias de actores portugueses, estrearam-se em 1868 nos teatros do Príncipe Real 

e da Trindade as operetas Barba-Azul e A Grã-Duquesa de Gérolstein, seguindo-se, em 
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1869, A Bela Helena.
58

 Estas obras, em adaptações e traduções várias, somaram 

centenas de representações consecutivas nas décadas subsequentes. Também no Porto 

as obras de Offenbach foram representadas em vários teatros, somando dezenas de 

récitas até 1900.
59

 Mas, em Portugal tal como noutros teatros da Europa, é evidente a 

tendência para moldar este género a um estilo mais próximo de cada país,
60

 sendo 

frequente encontrar adaptações por dramaturgos e compositores nacionais.  

A estreia das obras de Offenbach determinou decisivamente a produção dos 

teatros que, adaptaram as fórmulas dos couplets e das danças, assim como, o tom algo 

provocador de alguns dos enredos. Relativamente aos temas, torna-se impreciso 

determinar em que medida exacta se assemelham. Diversas fontes foram perdidas, no 

entanto, alguns dos libretos que podem ser consultados demonstram uma tendência para 

enredos sentimentalistas, muitas vezes com conotações sexuais, tal como na tradição de 

opereta.  

Na década de 1890, foi criada por Francisco Franco a editora “A Livraria 

Popular”, no âmbito da qual foi lançada a colecção “Bibliotheca Dramatica Popular” 

que incluía dezenas de edições de dramas, comédias em 1 acto, óperas cómicas e 

operetas,
61

 originais e traduções, bem como cançonetas para vozes masculinas e 

femininas, poesias cómicas, cenas cómicas e monólogos (para serem declamadas por 

vozes masculinas). Em vários destes exemplos existe a indicação, na capa, das obras a 

que se referem as edições. Por exemplo, a famosíssima A Filha da Srª Angot é 

apresentada como opereta em 1 acto, original de N. T. Leroy e com música “do notável 

maestro” Charles Lecocq e tradução de Francisco Palha. Há ainda um outro tipo de 

indicação no caso de Duro com duro, uma opereta em 1 acto, “imitação do francez” N. 

T. Leroy. Assim se demonstra que a circulação de repertório não acontecia apenas 

dentro dos teatros, havendo um interesse do público na aquisição das coplas das mais 

célebres obras de teatro musical ligeiro, nos diferentes géneros, e, sobretudo, no género 
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cómico.
 62

 Desta forma, também algumas valsas, tangos Ciríaco Cardoso, Augusto 

Machado, ou excertos de operetas circularam impressos. 

No Teatro da Avenida pode confirmar-se, através do nosso trabalho de recolha, 

que sobretudo as obras de Offenbach, permaneciam no repertório da Companhia Sousa 

Bastos.
63

 A Grã-Duqueza foi uma das obras à qual era dado grande destaque por ser 

uma das obras em que Palmira Bastos terá proporcionado ao público das melhores 

representações neste género. Segundo uma crítica, estava ainda muito presente na 

recepção deste género a sua ascendência francesa e a presença de Offenbach: 

  

Género que até agora tem cultivado com maior predilecção e em que tem atingido 

uma posição primacial, esmaltando a sua brilhantíssima carreira com os 

esplendidos desempenhos da Boneca, Gran-Duqueza, Barba Azul, Perichole, 

Noite e Dia, Boccacio, Giroflé-Giroflá, Pompon, Gallo de ouro, Tótó e tátá, Reino 

das Mulheres, Madgyares, Fallote, Filha do inferno e tantas outras personagens 

d‟operetta, essa jovial e travessa filha da muza franceza.[...]
 64

 

 

A tradição da opereta era, porém, representada por vários outros compositores 

franceses como Suppé (Boccacio), Planquette (Os Sinos de Corneville) Audran (A 

Mascote) que em Portugal tinham sido, na sua maioria, traduzidos por Eduardo 

Garrido
65

.  

Entre a obras dos compositores e libretistas portugueses de finais do século XIX, 

é necessário atribuir o merecido destaque a Ciríaco Cardoso e à sua colaboração com 

Gervásio Lobato e D. João da Câmara pelo seu contributo para a opereta portuguesa. 

Ciríaco Cardoso foi visto como um compositor que imprimiu na opereta algo que foi 

identificado com uma “música popular nacional” portuguesa
66

. Algumas das suas obras 

constituíram grandes sucessos e mantiveram-se durante vários anos em cena nos teatros 
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portugueses. Veja-se os casos de O Burro do Sr. Alcaide
67

 ou O Solar dos Barrigas
68

 

que, tal como algumas obras de Augusto Machado, contribuíram para a criação de uma 

suposta “sonoridade” portuguesa, com as quais o público se identificava. Segundo Luísa 

Cymbron em História da Música Portuguesa, Augusto Machado “tentou também criar 

uma tradição nacional de opereta baseada em temas históricos”, como em Maria da 

Fonte
69

, e basear-se em autores portugueses como Gil Vicente, em Tição Negro. 

Segundo Rebelo, após a morte de Gervásio Lobato, em 1895 e de Ciríaco Cardoso, em 

1900, e, a sucessão ficaria nas mãos de Filipe Duarte.
70

 

Na última década do século XIX e seguinte pode identificar-se em algumas das 

obras, uma tentativa de retratar na opereta os costumes populares portugueses. Na 

opinião de Rafael Ferreira, deveria-se citar a obra Tição Negro entre o “género de peças 

de costumes populares [tal como,] essa trilogia alegre, de Gervásio Lobato, D. João da 

Câmara e Ciríaco Cardoso, O burro do Senhor Alcaide, O solar dos Barrigas e O 

Testamento da Velha”, como mais um exemplo de peça popular
71

. O que as caracteriza 

é, sobretudo, a tentativa de alusão a personagens tipicamente portuguesas e também, no 

caso de Augusto Machado, o recurso à obra de Gil Vicente, fortemente influenciada 

pela tradição de teatro popular.
72

 

A par com o sucesso da operetas, a revista ocupou um lugar de destaque 

principalmente na última década do século XIX. Desde meados do século este modelo 

marcou presença nos teatros, essencialmente, nas duas principais cidades do país, 

Lisboa e Porto. No entanto, nesta década destacou-se essencialmente pelo relevo que 

obtiveram os trabalhos de Sousa Bastos mas, também Eduardo Schwalbach. Segundo 

Luís Francisco Rebelo, é-lhe atribuído um papel importante pelo facto de este tipo de 

espectáculo representar um “ importante fenómeno sociocultural”.
73

 Também Sousa 

Bastos marcou este repertório com alguns dos seus trabalhos, nomeadamente, na revista 
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do ano TimTim por Tim Tim que, segundo os cartazes de 1903, contava já mais de mil 

representações entre Lisboa, Porto e Brasil.  

Pode concluir-se que havia, no fundo, duas diferenças principais entre os teatros 

secundários que assentavam sobretudo no repertório e intérpretes, e na dinâmica de 

funcionamento de cada teatro de assinatura cuja estabilidade se via frequentemente 

comprometida pelo sucesso das companhias e/ou empresários. Por outro lado, a 

influência da tradição francesa tornou-se determinante no desenvolvimento da 

actividade dos teatros secundários mas, mais importante na evolução do repertório 

português de teatro musical mais ligeiro. Houve, desde a segunda metade do século 

XIX, uma evolução em termos de oferta em quantidade e diversidade, numa cidade que 

também cresceu em termos populacionais e, sobretudo, em oferta de espectáculos 

teatrais e musicais.
74

 

 

1.2. A Abertura da Avenida da Liberdade 

 

A abertura da Avenida da Liberdade nas últimas décadas do século XIX 

influenciou de forma indubitável o desenho urbano da capital mas, conjuntamente, os 

espaços e os modos de sociabilidade. Com ela, o acesso e a comunicação entre a zona 

correspondente à baixa pombalina e parte ainda rural da cidade foi ampliado.  

O projecto da Avenida foi pensado alguns anos antes mas, só a partir de 1879 

foram inauguradas as obras. Em 1877, Frederico Ressano Garcia foi chamado, no seu 

papel de engenheiro da câmara, a analisar e dar o seu parecer sobre o projecto e, com o 

apoio determinante de Rosa Araújo, que contribuiu pessoalmente para o financiamento 

do projecto, pode impulsionar a construção da nova Avenida. 

O interesse na abertura da Avenida pela câmara era já antigo e residia no facto 

de, na época, Lisboa ainda não possuir um boulevard, à semelhança do “instrumento 

parisiense” apreciado e visto como “indispensável à convivencialidade burguesa”. Nesta 

perspectiva a nova artéria dotaria a cidade de um elemento essencial à concretização de 
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uma ideia “contemporânea de progresso”.
75

 De facto, o que se pretendia na passagem do 

Passeio Público à Avenida da Liberdade era conseguir estender este espaço, que 

contrastava com o ambiente comercial da cidade entre a Praça do Comércio e o Chiado. 

A anulação das grades permitiu que o Passeio Público “assumisse o seu rasto futuro: 

imagem burguesa e liberal por excelência, [...] o primeiro e único boulevard da cultura 

romântica lisboeta.”
76

 Dos vários testemunhos da época e dos autores acima citados 

compreende-se que existia um plano coerente e ideologicamente bem fundamentado, 

que pretendeu abalar e transformar as formas de socialização nas ruas da cidade. 

Mas este projecto não foi aprovado sem levantar polémicas. Em 1874, várias 

personalidades, nomeadamente, o escritor Ramalho Ortigão, deixaram expresso o seu 

desagrado e desconfiança sobre o novo boulevard que iria ser construído à semelhança 

francesa. Questionavam as vantagens do projecto e houve uma petição contra a sua 

realização, advertindo que iria tornar-se num espaço “mundano” e de futilidades 

“Protestando, já muito antes, contra aquele “presente funesto” feita à cidade, trazendo 

os perigos dos “ bulevardismos”, à capital “catita” do Fontes [...].”.
77

 

A preponderância do espaço da Avenida na vida cultural de Lisboa tornou-se 

bem presente aquando a aprovação do plano de alargamento e das Avenidas Novas em 

1888 e revelou-se evidente que esse espaço havia criado uma nova dinâmica nas rotinas 

diárias dos “passeios” da capital, como retrata José Augusto França na seguinte citação: 

 

«Quem quiser conhecer Lisboa vá fazer a Avenida», aconselhava Moura Cabral, 

sobretudo aos domingos, como no Passeio e depois da missa da uma no Loreto – a 

burguesia até às 4, o mundo oficial das 4 às 6. Era «o grande mercado, a exposição 

mais completa e mais variada dos nossos tipos». Passavam carruagens, cavaleiros de 

rabona e coco, cumprimentando-se uns aos outros – e faziam-no a «trote rasgado», 

exactamente ao contrário do que no Bois de Paris se praticava, em outro ritmo de 

civilização. [...] E havia também música na Avenida, no coreto levantado, ainda 

recentemente, no penúltimo quarteirão, já preenchido de prédios e habitado.
78
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 Já em pleno século XX, segundo O Século, os benefícios que a Avenida 

acrescentou e o novo grande plano para a cidade marcaram um contraste notório com a 

Lisboa anterior, sobretudo, pelo “confronto do que era o então Passeio Público com a 

actual Avenida da Liberdade, a mais formosa artéria da Lisboa de hoje. [...]”
79

  França, 

referencia ainda outras actividades que tinham lugar na Avenida da Liberdade tais como 

touradas, desportos, teatros e música.
80

 

No entanto, segundo O livro de Lisboa
81

, a revista Occidente referia as 

actividades associadas à nova avenida da cidade e descrevia como “uma verdadeira 

formosura aquelas alamedas”, com acácias, ulmeiros, olaias: “passeio predilecto dos 

lisboetas”, e mais agora tendo “ao alto a Feira, a meio o teatro”. A avenida demarca-se 

como um espaço mais democrático no sentido, de abrangência de actividades distintas, 

direcionadas um público heterogéneo que circulava entre a feira, os coretos e o teatro. 

As duas imagens que se seguem retratam, precisamente, o contraste entre o espaço 

fechado do Passeio Público e a ampla Avenida que se pauta sobretudo pela identificação 

de um espaço com maior abertura. Sabe-se ainda que outras manifestações mais 

diversificadas marcavam a sua animação e que novos espaços foram entretanto 

surgindo. Sobretudo a partir da Exposição Industrial do Ano de 1900, a avenida tornou-

se um espaço dinâmico, onde o teatro, a música dos coretos e os passeios tinham 

encontrado outro espaço na sociedade contemporânea.  

 

 Figura 3, Litografia colorida, O Passeio Público, de George Vivian, séc. XIX. 
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     Figura 4, Avenida da Liberdade, litografia colorida C.M.L. 

           

 

1.3. O Teatro da Avenida – edifício, empresários e repertório 

 

A caracterização da dinâmica de espectáculos do Teatro da Avenida deve ser 

enquadrada no panorama dos teatros da cidade de Lisboa, num momento de evidente 

proliferação da sua actividade pela abertura de novos teatros secundários nas últimas 

duas décadas do século XIX. Sendo um assunto ainda pouco estudado, as informações 

são escassas e dispersas. Por isso, foi necessário reunir dados que permitissem esboçar 

uma caracterização do tipo de dinâmica artística e de produção de espectáculos, 

nomeadamente, através da consulta dos periódicos da época.  

 O Teatro da Avenida foi edificado na zona envolvente à Avenida da Liberdade, 

próximo da Rua das Pretas. A sua lotação seria aproximadamente 450 lugares, (tal como 

o Condes, reformulado em 1888) cerca de metade comparativamente ao Teatro S. 

Carlos. Na planta da sala há a indicação de “orchestra” o que indica a possível a 

existência de um fosso já aquando a sua construção.
82

 É possível determinar alguns 

elementos da sua estrutura, nomeadamente, a existência de um balcão, tal como o 

Teatro da Trindade. Os restantes lugares distribuíam-se em frisas e camarotes de balcão, 

1ª e 2ª ordem, e ainda “fauteuils d’orchestra” ou “fauteuils numerados”, cadeiras e 
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geral, seguindo a ordem de enumeração dos bilhetes de preço mais elevado para os mais 

baixos. Segundo O Século, em 1888, os preços do Teatro da Avenida seriam estariam 

entre 3$000 as frisas e camarotes de balcão e $250 geral.
83

 Comparativamente a outros 

teatros, os preços dos bilhetes podem ser indicativos de uma hierarquia entre eles. Cerca 

de 1890, outra fonte
84

 indica que os preços do Avenida poderiam variar entre 5$000 

para as frisas e camarotes e $250 para o geral; um pouco acima dos preços do Teatro 

Trindade, entre 3$500 para a 1ªordem e $150 para as varandas. No Teatro São Carlos 

entre preços variavam entre 15$000 para 1ª ordem e $600 para as varandas
85

, três vezes 

mais o preço do bilhete mais alto do Teatro da Avenida. No Teatro Ginásio, Teatro do 

Príncipe Real e Teatro da Rua dos Condes o preço mais alto para um camarote era 

idêntico, 3$000 em todos eles. 

 

 

  Figura 5, Planta da sala do Teatro da Avenida. 
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 No ano de abertura do Teatro da Avenida registou-se o incêndio do Teatro 

Baquet, no Porto que trouxe para primeiro plano o problema da segurança do teatros. O 

empresário Desforges enviou um comunicado aos jornais no qual afirmava a segurança 

do novo teatro da cidade como tendo sido certificada por responsáveis que haviam 

analisado as estruturas. No entanto, essas informações foram contestadas pelo O Século, 

que escreveu: 

 

[...] O sr. Ernesto Desforges, emprezario do theatro da Avenida dirigiu-nos uma extensa 

carta acerca das condições de segurança d‟aquelle theatro, que foi examinado por um 

engenheiro das obras publicas, um architecto tambem d‟aquella repartição e o inspector 

geral dos incêndios, os quaes o acharam em estado de poder ser aberto ao publico. 

Diz o sr. Desforges que a platéa do theatro tem sete sahidas, o balcão três, que o theatro 

tem uma varanda espaçosa para a Avenida, que no palco existe uma chaminé de 

tiragem para o fumo, etc. 

A carta do sr. Desforges, que só por ser muito extensa não podemos publicar, mas que 

foi publicada em vários jornaes, sem commentarios, obriga-nos no entanto a uma 

observação: 

Em face das repetidas insistências da imprensa, que pede que os theatros sejam 

immediatamente examinados, cada empreza de per si procura evidenciar que o seu 

theatro está nas condições mais desejáveis para que o publico possa salvar-se no caso 

de um sinistro. Comprehende-se este afan das emprezas theatraes.[...] 

Não somos engenheiros nem architectos, nem inspectores de incêndios, repetimos, mas 

desagrada-nos ver aquelles corredores e aquellas escadas estreitas e perigosas, do 

theatro Avenida, como nos desagrada a collocação dos camarins e o restaurante por 

baixo da platea. 
86 

 

Segundo a análise de Rui Leitão
87

, os teatros inaugurados nas últimas décadas do 

século XIX na zona envolvente à Avenida da Liberdade que foram o Teatro Alegria, o 

Coliseu dos Recreios, o Teatro da Avenida e ainda o Teatro da Rua dos Condes 

(reestruturado em 1888) reflectem a “apetência que esta zona evidenciava em finais do 

século para acolher este tipo de actividade”. No entanto, de acordo com Sousa Bastos, 

esta era ainda uma zona periférica e à qual o público tinha alguma dificuldade em 

afluir,
88

 o que coincide com a informação citada por Rui Leitão, relativa ano de 1890, 
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segundo a qual o Teatro da Avenida era ainda visto como estando “fora de todo o 

movimento da capital”. 
89

 

Sousa Bastos dá-nos, no seu Diccionario do Theatro Portuguez, uma das poucas 

indicações concretas sobre a criação do Avenida e os primeiros intervenientes na sua 

dinamização. Em 1888, ano da abertura das portas desta nova casa de espectáculos, 

surgiu a primeira empresa responsável pelo teatro e que correspondia aos promotores da 

sua edificação. Foram eles João Salgado Dias
90

, que cedeu o terreno, e ainda, Alexandre 

Mó e Ernesto Desforges
91

 que “emittiram um certo capital em acções do valor de 

10$000 réis, levantaram a credito outras quantias e levaram a cabo a obra.”
92

 Durante 

um curto período de tempo, o teatro ficaria apenas a cargo de Ernesto Desforges. Depois 

de hipotecado e vendido em “hasta publica” foi adquirido por Daniel Tavares.  

A inauguração ficaria a cargo do emprezario Alves Rente. Mais tarde, aquando a 

Exposição Industrial da Avenida, a companhia de Sousa Bastos explorou o teatro ao 

longo de dois meses. “Seguiu-se um tal Drummond que alli teve companhias francezas, 

hespanholas e portuguezas. Teem explorado o theatro depois as emprezas de Cyriaco de 

Cardoso, Edmundo Cordeiro, Cinira Polonio, Barata, Salvador Marques, Taveira, Pepa, 

Sousa Bastos, José Ricardo, D. José Saraga e ultimamente Luiz Galhardo.”
93

 Sobre 

alguns destes empresários ainda não foi reunida informação suficiente para determinar a 

importância da sua actividade embora seja de notar que eram bem conhecidos no meio 

teatral da época.  

Quando Ciríaco Cardoso se estabeleceu em Lisboa e apresentou no Teatro da 

Avenida a opereta O Burro do Sr. Alcaide, com música da sua autoria e texto de de D. 

João da Câmara, Gervásio Lobato, marcou um dos primeiros grandes sucessos desta 

casa de espectáculos.
94

 Com a Companhia Sousa Bastos o Avenida conheceu outro 
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período de sucesso, em especial, entre 1900 e 1903, como foi possível determinar nesta 

investigação.
95

  

A 11 de Fevereiro de 1888, O Século anunciava a inauguração do novo teatro 

situado junto à Avenida da Liberdade. Do espectáculo de abertura fizeram parte as 

comédias De Herodes para Pilatos de Guilherme Celestino e o Tio Torquato de Alfredo 

de Ataíde. Na mesma data eram anunciadas as festividades de Carnaval que teriam lugar 

nesse espaço “a primeira recita carnavalesca, com espectáculo e baile de mascaras, e á 

meia noite dançar-se-há uma vertiginosa quadrilha – Les gamins de Lisbonne, que deve 

causar furor. Os bailes mais esplêndidos deste anno são os do Theatro Avenida, porque 

no publico reina grande enthusiasmo em ver o theatro de que tanto se tem fallado, e para 

o qual se envidaram esforços sobrehumanos.”
96

 Como seria de prever, o ano de abertura 

ficou marcado pelo factor novidade e por apelar à participação do público nas 

festividades de Carnaval.  

No entanto, o sucesso não aconteceu desde o primeiro momento, como 

comprova a notícia de 1 de Outubro de 1890, citada por Rui Leitão, e publicada na 

Gazeta Musical de Lisboa, na qual se afirma precisamente que o teatro tem tido até ao 

momento altos e baixos e que mesmo não conseguindo alcançar fortuna tem conseguido 

manter-se activo e “alegrinho”. 
97

 Esta situação poderá explicar-se pela concorrência 

entre os teatros e a localização ainda periférica do Avenida. Por este motivo foram 

grandes os esforços para cativar espectadores. Segundo o Diário Illustrado, os 

empresários abriram as portas aos primeiros espectáculos, concedendo bilhetes aos 

subscritores por um preço mais reduzido “não só para gosarem um magnifico 

espectáculo como para admirarem o theatro que está um perfeito «bijou».”
98

   

Da análise das publicações na imprensa que relatam a actividade do teatro, 

durante o ano de 1888, pode constatar-se que o repertório apresentado é muito variado. 

Subiram ao palco pequenas peças como monólogos, cançonetas mas também peças 

marítimas em 5 actos, óperas cómicas, zarzuelas. Pode-se também assinalar algumas 

festas artísticas e os bailes de máscaras carnavalescos.  
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No período da viragem do século, sobre o qual a presente dissertação pretende 

estabelecer uma panorâmica, a questão do repertório do Teatro da Avenida é premente 

para a compreensão do seu funcionamento. Nos primeiros anos, entre 1900 e meados de 

1903, foi a Companhia Sousa Bastos explorou quase ininterruptamente este espaço e a 

questão do repertório não pode dissociada da companhia nele estabelecida. Sousa 

Bastos tinha em carteira uma série de obras que marcaram grandes sucessos, quer pelas 

interpretações dos artistas que empregava e que se destacaram em determinados papéis, 

quer pelos dramaturgos e pelas obras em repertório, algumas da autoria do próprio 

Sousa Bastos, que durante anos fizeram sucesso em teatros de Lisboa, Porto e Brasil.  

Numa tentativa de categorização do repertório, podem estabelecer-se dois tipos 

de obras apresentadas no Avenida: repertório de autores e compositores portugueses; e 

repertório de importação traduzido. Os géneros, por seu lado, são muito diversificados, 

entre revistas, óperas burlescas e cómicas, operetas, mágicas, farsas líricas, vaudevilles, 

e bailados, e géneros híbridos com designação, por exemplo, vaudeville-opereta. No 

conjunto de obras importadas, mantêm-se como grandes sucessos de opereta e ópera 

cómica, com a Grã-duqueza de Gerólstein, O Tambor dos Granadeiros, Boccaccio, 

Perichole, A Mascotte, A Boneca, A Bisson, A Noite e o Dia, O Gallo de Ouro e a Filha 

de M.
me

 Angot. Entre as traduções que foi possível identificar contam-se as da autoria de 

Eduardo Garrido, Sousa Bastos, Francisco Palha, Salvador Marques e Bruno Miranda. 

Também foram apresentados vaudevilles, tais como, A bola de neve, O Hotel do Livre 

Cambio, Os 28 dias de Clarinha (designado vaudeville-opereta). Algumas destas obras 

mantinham-se no repertório há algumas décadas, como A Grã-duqueza de Gerólstein 

que desde a sua estreia no Teatro do Príncipe Real, em 1868, somou centenas de 

representações e continuou, no início do século XX, a ser uma das obras de destaque 

desta companhia. Este sucesso está, em certa medida, ligado ao facto de a actriz 

principal, Palmira Bastos, estar intrinsecamente associada ao repertório de opereta, 

sendo os seus desempenhos largamente apreciados. Das interpretações em que mais se 

destacou, são citadas na sua biografia, “A Boneca, Tição Negro, Galo de Oiro, Tim-Tim 

por Tim-Tim, Solar dos Barrigas, A.B.C., Burro do Sr. Alcaide, Sal e Pimenta, Cigana, 

Gata Borralheira, Noite e dia, Perichole, Barba Azul e todo o repertório de operetas 

vienenses”.
99
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Porém, é notória uma presença bastante forte de obras portuguesas. Na ópera 

cómica e opereta, contam-se exemplos como O Solar dos Barrigas, Doze mulheres, O 

Burro do Sr. Alcaide, O Testamento da Velha, A Pera de Satanaz, O Rapto de Helena; a 

peça fantástica A Filha do Inferno. Na revista há Tim Tim por Tim Tim, Tutti-li-Mundi, 

Talvez te Escreva, A Família Piranga, Alí.... Á Preta, Nicles, a mágica Cabo da 

Caçarola, e a Zarzuela Verbena de la Paloma. Entre os autores – fossem eles 

dramaturgos e compositores – destacam-se os nomes de Sousa Bastos, Ciríaco Cardoso 

(cujas óperas cómicas permaneciam no repertório há cerca de dez anos demonstrando de 

que forma o repertório português era apresentado em simultâneo com o repertório 

importado), Gervásio Lobato, Acácio Antunes, Augusto Machado e Filipe Duarte. Este 

último nome vem demonstrar que um nova geração, posterior a Ciríaco Cardoso, já 

estava activa no domínio da opereta e revista e que o Teatro da Avenida apostava no 

trabalho de valores mais jovens.  

 

    Figura 6, Teatro da Avenida (fachada) in BASTOS, Diccionario..., cit., p. 319. 
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Capítulo II 

Em torno do centenário de Gil Vicente: Tição Negro 

 

2.1. O IV Centenário de Gil Vicente: a efeméride 

 

A efeméride a propósito do IV Centenário de Gil Vicente, em 1902, 

comemorou a primeira apresentação do Monólogo do Vaqueiro, também designado 

por Auto de Visitação. Segundo referia a revista Occidente, por altura do nascimento 

do príncipe D.João, filho de D. Manuel e D. Maria, e futuro rei D. João III, Gil 

Vicente visitou o palácio e “na segunda noite desse parto […] entrou na câmara da 

rainha […] em trajo de Vaqueiro, […] exhibiu um monólogo, seguido da entrada de 

uns trinta fidalgos, também vestidos de porcariços e vaqueiros, que vieram apresentar 

as duas offertas á rainha”.
100

  Com o objectivo de exaltar a figura de Gil Vicente e de 

celebrar “a data da fundação do teatro português”,
101

 em 1902 foram organizadas 

diferentes iniciativas que envolveram estudiosos e artistas, maioritariamente, 

pertencentes ao círculo do teatro ou com algum tipo de afinidade com esta actividade.  

O Conselho de Arte Dramática
102

 associado ao Conservatório Real de Lisboa e 

presidido por Eduardo Schwalbach, decidiu comemorar o centenário de Gil Vicente 

como umas das suas iniciativas primordiais. Dedicou totalmente à efeméride um 

número da Revista do Conservatório e encabeçou a organização das  comemorações. 

Para tal, a Câmara dos Deputados aprovou um projecto de lei – que tinha tido como 

impulsionador o jornalista e antigo deputado Urbano de Castro – através do qual foi 

concedido um subsídio de 1000$000 réis. No discurso do escritor Carlos Malheiro 

Dias, proferido perante a Câmara dos Deputados a 18 de Fevereiro de 1902, o orador 

elucidou os representantes sobre as razões que motivaram o pedido de aprovação da 

celebração do centenário e foi unanimemente aplaudido. A fundamentação deste texto 

assenta na vontade de recordar um dos momentos de glória na história de Portugal e 
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celebrar Gil Vicente como o fundador do teatro moderno, não só no panorama 

português mas, como um “nome universal”.
103

  A data proposta para as 

comemorações foi dia 8 de Junho de 1902. Contudo, houve divergências entre a 

proposta do Conselho de Arte Dramática e outra, da Academia das Ciências de 

Lisboa, por esta última instituição discordar da fixação do centenário nesse ano. 

Segundo o conselheiro da Academia, José de Sousa Monteiro, as celebrações 

deveriam ser programadas para 1905 ou 1908, já que a fundação do teatro português 

deveria corresponder à data de estreia de uma obra escrita em português e não em 

castelhano. Em resposta, Urbano de Castro apresentou uma memória esclarecendo 

que: 

O que o Conselho de Arte Dramática se propõe celebrar não é o centenario da 

primeira representação de uma obra portuguesa, mas, remontando á sua origem, o 

centenario do Theatro Português, com forma litteraria, e especifica forma litteraria, 

para fazer distincção dos momos, entremezes e outras representações anteriores.
104

 

  

O problema da língua era assim secundarizado face à ideia de “literatura 

dramática”.
105

 Urbano de Castro cita ainda diversos estudiosos que se haviam 

dedicado ao estudo da obra de Gil Vicente, numa tentativa de fundamentar a escolha 

do Monólogo do Vaqueiro como o marco das comemorações. Segundo a introdução 

que acompanha a primeira edição, esta marcou uma “couza nova” por ser a primeira 

obra que Gil Vicente fez e representou em Portugal sendo, por essa razão, aceite por 

“consenso unanime dos críticos”
106

 como referência fundacional do teatro vicentino. 

Também Barreto Feio e Gomes Monteiro, no Ensaio sobre a vida e obra de Gil 

Vicente, argumentam que “os primeiros ensaios dramáticos do nosso poeta datam de 

1502 (...)” e Teófilo Braga havia-lhe dedicando um volume no qual nos remete para a 

origens do teatro em Portugal.
107

   

Os dois pilares que sustentaram a comemoração desta efeméride estavam 

ambos profundamente impregnados da tentativa ideológica de recuperação e 

exaltação das glórias nacionais e foram: “recordar quem foi Gil Vicente e assignalar a 

honra e gloria que d‟elle adveio para Portugal [e] lembrar a culminancia da sua obra 
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na historia da litteratura universal [...].”
108

 E, por outro lado, o estabelecimento de 

uma ligação entre a figura de Gil Vicente e “o cyclo da epopeia marítima, do fausto 

manoelino, da hora, sobre todas feliz, que soou na historia do mundo para 

Portugal[...]”. Assim sendo, seguindo as premissas positivistas de “evocação e 

glorificação de uma figura nacional através de um culto cívico”,
109

 é expressa a 

determinação comum a outras comemorações deste género de reafirmar a identidade 

da nação, como uma necessidade cada vez mais premente.  

A revista O Occidente apresenta na primeira página da edição de dia 10 de 

Junho de 1902, num número dedicado apenas a Gil Vicente, um texto em torno da 

efeméride.
110

 No mesmo número, D. João da Câmara elucida-nos sobre as motivações 

subjacentes a esta celebração, enuncia os impulsionadores e intervenientes. Por fim, 

em tom de cronista, elabora uma descrição dos acontecimentos nos diferentes espaços 

da cidade de Lisboa, esclarecendo, que as festas e os eventos organizados foram 

distribuídos pelo Conservatório, pelo Teatro D. Maria e pelo Teatro D. Amélia. A 7 

de Junho o Teatro D. Maria II celebrou o centenário com o Auto da Alma e a Farsa de 

Inês Pereira, num programa que incluiu, também, o 3ºacto de Peraltas e Sécias de 

Marcelino Mesquita
111

 e a declamação de versos de D. João da Câmara, Guedes 

Teixeira, Costa Godolfim, Gomes Leal, Forte Gato, Lopes de Mendonça, Mayer 

Garção e Luís de Magalhães.
112

 

Esse ano foi também marcado por outro acontecimento relevante para a 

história do teatro português: a trasladação de Garrett para o Mosteiro dos Jerónimos. 

Maria Lopes analisa este acontecimento em associação com as comemorações 

vicentinas, a partir do retrato do jornal A Paródia, no qual está patente o modo como 

Rafael Bordalo Pinheiro o percepciona e caricaturiza:
 
do telhado do Teatro Nacional 

D. Maria II espreitam Almeida Garrett e Gil Vicente observando duas figuras 

populares, Zé Povinho e a Maria, que falam sobre os “Biscentes e os Garrettis”. É 

evidente a caricatura ao iletrismo vigente nas classes mais baixas da população 
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portuguesa do início do século XX e ao desconhecimento destas duas figuras 

fundamentais à história do teatro em português.
113

  

 

          Figura 7, A Paródia, 4 de Junho 1902.  

 

Esta autora procura ir de encontro ao conhecimento existente na época sobre a 

figura de Gil Vicente que “continuava a ser um nome que ritualmente se recordava, 

sem que contudo houvesse um real conhecimento da sua figura e da sua obra”
114

. A 

mesma ideia foi expressa por Carlos Malheiro Dias que terminou o seu discurso na 

Câmara dos Deputados, afirmando que “o povo mal conhece Gil Vicente; e ao povo, 
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entretanto, elle pertence”.
115

 Tal constatação está patente no retrato satírico de 

Bordalo Pinheiro que nos coloca “em face do normal”, como se lê no título. Este 

aspecto é recorrente e está também presente num texto publicado no jornal O Século, 

que comenta os acontecimentos, pondo em evidência o intuito de “radicar no povo o 

sentimento da nacionalidade pelo testemunho de publica gratidão prestado pelo 

Estado aos grandes vultos que illustraram a patria, servindo assim de estimulo ás 

gerações presentes.”
116

 Pretendia-se um movimento de exultação das glórias 

portuguesas que, no que concerne ao teatro, seguiu os passos do dramaturgo 

considerando-o o modelo para a geração contemporânea. Num impulso para reavivar 

o teatro em Portugal, a solução encontrava-se alguns séculos atrás, na memória das 

obras arcaicas da história do nosso teatro. Assim, na edição comemorativa do 

centenário e baseando-se na obra de Teófilo Braga, o Monólogo do Vaqueiro é 

considerada a primeira obra de Gil Vicente e, por conseguinte, aquela que dá início ao 

teatro português.
117

  

Coloca-se então a questão de saber qual o conhecimento e a visão que os 

intelectuais e políticos do final do século XIX teriam do dramaturgo que 

consideravam ser o criador do teatro português. Na viragem do século XX pode 

constatar-se a publicação de obras avulsas (em especial pela editora Três Bibliotecas) 

e revistas que demonstram um interesse crescente sobre assuntos vicentinos.
118

 

Observando o catálogo de obras depositadas na Biblioteca Nacional deparamo-nos 

com outras provas desta afirmação pois, nos anos que envolveram as comemorações 

do centenário, é notável o interesse por Gil Vicente, evidenciado pela publicação de 

várias das suas obras e de alguns estudos sobre a sua época da autoria de estudiosos 

da literatura, filologia e etnologia (como Henrique Lopes de Mendonça ou José Leite 

de Vasconcelos).
119

 Daí emergirá um movimento de ressurreição da obra de Gil 
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Vicente, procurando um renascimento literário que se reconhecesse nesse legado, o 

qual levou a que vários literatos se dedicassem a aprofundar diversos assuntos com 

ele relacionados e demonstrassem admiração e reconhecimento de grande valor à obra 

do dramaturgo.  

Pela editora As Três Bibliotecas, presidida por Urbano de Castro e Álvaro 

Pinheiro Chagas, foi publicado um volume intitulado Gil Vicente: quarto centenário 

do theatro portuguez, impresso em 1902
120

. Nele constam alguns trechos de obras que 

preencheram o programa recitado no Conservatório e representado no Teatro D. 

Amélia, nessa data, pelo facto de os editores considerarem ser do interesse do público 

familiarizar-se com essas obras. Alguns excertos são acompanhados pelo nome dos 

artistas que os representaram, entre os quais se pode mencionar nomes sonantes da 

cena dramática como Delfina Cruz, Augusto Rosa, Rosa Pais e Taborda, entre outros. 

Apenas o Monólogo do Vaqueiro foi publicado completo. Trata-se de um documento 

informativo e de divulgação, de modo a permitir o acesso por parte dos espectadores 

aos autos e farsas vicentinos.
121

 

A figura de Almeida Garrett é uma referência determinante na compreensão 

do interesse por Gil Vicente, no início do século XIX.
122

 Com o desígnio de reavivar 

o teatro nacional, Garrett empreende em 1836 uma reforma, não só no que concerne à 

elaboração e apresentação de repertório, mas também, no domínio da legislação e das 

instituições de ensino, nomeadamente o Conservatório e na edificação do projecto 

Teatro Nacional. Em 1902, são de novo empreendidos esforços seguindo esta 

premissa e parece ter sido este ímpeto o que motivou Henrique Lopes de Mendonça e 

Augusto Machado na concepção de Tição Negro. O entusiasmo em torno de Gil 

Vicente manteve-se durante a primeira década de 1900 e, tal como afirmava 

Braamcamp Freire, a 12 de Dezembro de 1912
123

: 
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Teem ultimamente posto de novo em voga a pessoa e as obras de Gil Vicente, ora 

estudando as particularidades da vida do poeta e narrando-as, ora facilitando a 

apreciação das suas produções dramáticas, trazendo-as ao palco, como que 

popularizando-as. Com simpatia tem sido o movimento acompanhado por todas as 

pessoas de bom gosto que aplaudem e folgam de auxiliar estas tentativas de 

divulgação de um género bem digno de aprêço da nossa tão rica e tão esquecida 

literatura quinhentista.  

 

A biografia deste autor continuava a ser largamente desconhecida, sendo este, 

um dos tópicos que levantava dúvidas aos estudiosos. Entre eles, Sousa Viterbo e 

Leite Vasconcelos teriam o propósito de sintetizar o que “á hora actual, está assente 

sobre esta figura primacial da nossa historia literária, de modo a dar os elementos 

indispensáveis a quem ler a sua obra para uma melhor intelligencia e comprehensão 

della”.
 124

  

Teófilo Braga, que lhe dedicou um volume da História da Literatura 

Portuguesa
125

, publicado com quatro anos de antecedência sobre as comemorações do 

centenário (1898), refere que até ao século XIX foram publicadas quatro edições 

completas da obra do dramaturgo, com um distanciamento de quase 300 anos entre as 

duas primeiras edições, publicadas no século XVI, e as 3ª e 4ª edições, na primeira 

metade do século XIX.
126 

Em 1907, no prefácio de uma nova edição, é acentuado o 

carácter popular dos “seus quadros” no sentido de reafirmar o olhar acutilante de Gil 

Vicente sobre a sociedade do seu tempo. A tradição popular é particularmente referida 

pois considerava-se que “um dos maiores encantos desta admirável obra é, sem 

duvida, a integração que nella fez o poeta de romances e vilancicos, cantigas, 

chacotas, folias, que ou seriam sobejamente conhecidos e até recitados de cor, como 

acontece sempre que a alma popular os inspira, ou teriam, pelo menos, a consagração 

dos espíritos superiores que os ouviam.”
127

 Mesmo sabendo-se hoje que alguns desses 

géneros musicais pertenciam claramente a um repertório de corte.  Todavia, foi esta 

ideia de “popular” que foi incorporada na nova obra de Lopes Mendonça e Augusto 

Machado. 
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A imprensa da época atribui uma importância significativa às comemorações, 

dedicando algumas páginas com notícias que informavam sobre as datas e os espaços 

dedicados a estas festividades; no entanto, são também vários os textos que incluíram 

outro tipo de considerações acerca de Gil Vicente. Com o intuito de divulgação da sua 

obra foram publicados em folhetim “Os Autos de Gil Vicente”
128

, para além de outros 

assuntos relativos a sua terra natal Guimarães. Relativamente às comemorações 

vicentinas, são mencionados diversas ovações aos intérpretes que subiram ao palco. 

Entre eles, o actor Taborda que marcou o acontecimento com a sua presença e 

representação, aclamada nas páginas de O Occidente após o espectáculo que teve 

lugar no Teatro D. Amélia, onde o público teve a oportunidade de o ouvir recitar um 

excerto da obra vicentina Juiz da Beira. O jornal afirma que foi a “presença do nosso 

grande artista n'aquella comemoração [que] valeu mais do que todos os subsídios que 

o governo pudesse prestar”.
129  

Também Rafael Bordalo Pinheiro colaborou nos trabalhos de preparação do 

centenário, cabendo ao artista a decoração do Conservatório e das suas dependências. 

No dia anterior, A Vanguarda publicou o programa completo da sessão solene do 

Conselho de Arte Dramática, que se realizou no dia 8 de Junho de 1902 no Salão do 

Conservatório Real de Lisboa.   

 

Primeira parte: 

1º Adagio da Abertura em Ré – orchestra, F. Guimarães; 

2º Leitura  do officio da Academia Real das Sciencias; 

3º Gil Vicente e o Drama Moderno, L.Mendonça; 

4º A- Villancico do Natal a 5 vozes – (côro) do compositor do 

seculo XVII, A. M. Lesbio; 

B – Cantiga – Côro com acompanhamento de orchestra, A. 

Machado. 

 

Segunda parte: 

1º Escala diactonica (scherzo) – orchestra, F. Gazul; 

2º Paraphrase de uma canção popular portugueza – orchestra, 

J.Neuparth; 

3º Recitação de trechos de obras de Gil Vicente pela actriz Delfina 

Cruz e os actores F. Taborda, e H. Alves; 
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4º Vilancete por Julio da Camara e côro feminino, acompanhamento 

de orchestra, F. Duarte; 

5º hymno, A. Machado.
 130

 

 

O alinhamento do programa revela que Lopes de Mendonça e Augusto 

Machado estiveram muito próximos das comemorações. O seu envolvimento e 

interesse por Gil Vicente tinha-se mostrado evidente logo no início do ano, com a 

estreia de Tição Negro, num momento em que as comemorações estavam ainda em 

projecto e o respectivo subsídio era discutido no parlamento era já evidente a 

discussão de questões fundamentais relativas ao teatro nacional. Por outro lado, 

ambos estavam ligados ao Conservatório integrando o Conselho de Arte Dramática e 

o Conselho de Arte Musical. O texto redigido por Henrique Lopes de Mendonça, no 

volume já citado e dedicado a esta efeméride, intitula-se “Gil Vicente e o Drama 

Moderno” e coloca o dramaturgo português ao nível dos grandes nomes da literatura 

internacional como Shakespeare, Molière e Goethe, atribuindo a Gil Vicente um 

destaque que, na sua opinião, a história da literatura ainda não lhe havia dado.
131

 Esta 

não era porém a primeira vez que Lopes de Mendonça se empenhava na celebração da 

efeméride de outras figuras importantes da História de Portugal, tendo integrando as 

comissões dos centenários de Colombo e Vasco da Gama.
132

 

A direcção musical da sessão solene coube a André Goffi que dirigiu a 

orquestra da Academia Real de Amadores de Música. O coro reunia alunos do 

Conservatório e foi ensaiado por Guilherme Ribeiro. O programa era diversificado e 

incluiu momentos musicais, de reflexão ensaística, e de recitação de trechos das 

obras. Nota-se a inclusão de elementos musicais que podem estar relacionados com 

um ideal de recuperação do repertório antigo, que se traduz na introdução de obras 

musicais como o Villancico do Natal de Marques Lesbio (1639-1709) ou a 

reapropriação de géneros musicais do passado, no caso do vilancete da autoria de 

Filipe Duarte. Por outro lado, a introdução de canções, uma delas de Augusto 

Machado e uma canção popular portuguesa, arranjada por Júlio Neuparth, demonstra 

que este programa foi delineado numa perspectiva de incluir referências diversas que 
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se identificavam com o que na época consideravam o veículo para evocar sentido de 

identificação com um possível essência da música portuguesa. A referência a 

compositores do passado privilegia uma ideologia de restauração para legitimar a 

recuperação e evocação de Gil Vicente.  

Recentemente, em 2002, celebraram-se os 500 anos de Gil Vicente. Numa 

referência à apresentação do Monólogo,
133

 voltou a ser realçado que este foi o ponto 

de partida da produção para teatro de Gil Vicente, “e também, por envolvimento, de 

tudo o que possa considerar-se como Teatro Português, entendido numa perspectiva 

de tradição e de continuidade sistemática”.
134

 Foi neste sentido de evocação de uma 

tradição ou impulso para esse desenvolvimento, que a celebração do centenário de 

1902 recordou Gil Vicente e evidenciou alguns reflexos do momento histórico e de 

produção artística, em especial no teatro, que podem elucidar-nos sobre o ambiente da 

época. Terá sido por um lado, motivado pelos estudiosos e investigadores, 

representando a etapa consecutiva ao interesse manifestado por Almeida Garrett, 

quando o elegeu como referência para a publicação de Um Auto de Gil Vicente. 

Garrett declara no prefácio que: “O que eu tinha no coração e na cabeça – a 

restauração do nosso teatro – seu fundador Gil Vicente – seu primeiro protector el-rei 

D. Manuel – aquela grande, aquela grande glória – de tudo isto se fez o drama.”
135

 A 

evocação de Gil Vicente de novo no palco, através da recordação dos tipos que 

representam as personagens vicentinas, revividas em Tição Negro por Henrique Lopes 

de Mendonça e Augusto Machado, representa um certo sentido de recuperação desse 

passado. As comemorações terão sido motivadas pela produção teatral, pelos autores e 

necessidades sentidas nos palcos portugueses, nomeadamente, aqueles em que era 

apresentado teatro em português, pela referência à “Reforma do Theatro Normal”.
136

 

Também Henrique Lopes de Mendonça havia numa conferência abordado o tema da 

crise do teatro português, em 1901, sobre a qual não podemos precisar o conteúdo por 

falta de fontes.
137

 Alguns dramaturgos haviam demonstrado tendência para um 

caminho de renovação da produção nacional, nomeadamente de originais portugueses, 

que contivessem aspectos que fossem identificados pelo público como tal. 
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Certamente, uma reforma menos institucional e revolucionária do que a garrettiana 

mas uma reforma que resultava da procura no teatro de uma ideia de “nacional”. 

Numa outra perspectiva, a comemoração deste centenário não é certamente 

comparável em termos de mobilização, do ponto de vista político e do Estado, a 

comemorações anteriores. Contudo, denota semelhanças ideológicas com as mais 

pomposas comemorações de efemérides antecedentes, sobretudo as Comemorações 

Camonianas de 1880. O Centenário de Gil Vicente emergiu e foi comemorado pelo 

empenho e impulso de homens de letras, jornalistas, profissionais do teatro, músicos, 

levada a cabo pelo mundo dos intelectuais.  

 

 

 

2.2. A recepção da opereta portuguesa Tição Negro 

 

Tição Negro é designado por farsa lírica sobre motivos de Gil Vicente e a sua 

estreia aconteceu a 18 de Janeiro de 1902, no Teatro da Avenida. Na imprensa da 

época foi anunciada como uma obra para a qual se previa um grande êxito, 

consequentemente, as suas representações estiveram em palco ao longo de várias 

semanas sucessivas, somando um total de mais de cinquenta representações até 30 de 

Abril de 1902. Houve outras apresentações, nomeadamente pela Companhia Sousa 

Bastos, que a levou à cena em benefícios
138

 alguns meses mais tarde, até 1903. Em 

1905, por ocasião da estreia de Vénus, peça fantástica de Augusto Machado e Acácio 

Antunes, a farsa lírica subiu ao palco do Teatro D. Amélia, apenas por algumas 

récitas. Foi relembrada relativamente ao sucesso que havia alcançado três anos antes e 

apresentada neste teatro, segundo o propósito da empresa em funções, que pretendia 

alcançar no seu programa todos os géneros da literatura dramática e na “opera-

cómica”.
139

 Representou-se assim Tição Negro por uma “companhia portugueza de 

drama, comedia, opereta e peças de grande espectáculo”. Nesta reposição existe a 

referência ao número de intérpretes de orquestra, constituída por 32 professores e coro 

composto por 36 figuras.
140
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Sendo a estreia de Tição Negro, um factor que aumentou a expectativa para os 

festejos de Carnaval de 1902, permitiu também chamar um maior número de público 

para os bailes do Teatro da Avenida, que foram considerados entre os melhores de 

Lisboa.
141

 Diversos títulos na imprensa da época anunciaram a première da nova 

opereta do compositor Augusto Machado e do dramaturgo Lopes de Mendonça. 

Parecia indispensável fazer notar e reforçar que a nova peça “portuguesa” teria como 

inspiração o velho teatro de Gil Vicente: “E‟ um espectáculo que está despertando 

viva curiosidade, pois, o que se sabe de antemão é ser o «Tição Negro» uma peça 

genuinamente portugueza, moldada no theatro antigo, com personagens e scenas de 

Gil Vicente.”
142

  

A crítica do Diário Illustrado refere-se à estreia atribuindo destaque a certos 

elementos que a caracterizam e que poderão ter impulsionado a sua produção artística, 

segundo as premissas expressas na citação anterior. Por um lado, o mote das 

comemorações do centenário, no sentido de reavivar o teatro português, por outro, a 

afirmação de uma “peça genuinamente portugueza” (como impulso para a 

recuperação de uma referência do teatro português no sentido de renovação do 

repertório). Os autores parecem ter procurado o contraste com o imenso repertório de 

comédia dos teatros secundários de Lisboa que, durante várias décadas, tinham 

dedicado grande parte da sua programação à reposição de adaptações e a novas 

produções de peças do repertório francês. A obra não deixou de ser apreciada pelos 

críticos e, na récita que Sousa Bastos dedicou aos jornalistas e homens de letras, o 

teatro encheu-se de personalidades. 
143

 

O panfleto que publicita a obra apresenta com especial cuidado a produção de 

Tição Negro realçando alguns pormenores e intervenientes, que fazem a diferença 

relativamente às estreias das restantes obras apresentadas no Teatro da Avenida.
144

 A 

Vanguarda explica: 

Os cartazes-annuncios, de que temos um exemplar á vista, são muito artísticos e 

constituem uma reproducção da ortoghraphia e illuminuras das renascença; 

impressão a vermelho e preto em papel de linho; composição com letras ornadas a ss 
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longos; estylo apropriado. [...] Recommendam-se pela originalidade esses avisos da 

arte nova – copia d’uma arte muito velha.
145

 

 

Para o sucesso contribuiu a reunião de um elenco de representação e de 

profissionais do teatro cuja notoriedade era já consagrada na época. “No qual auto 

tomarão parte muitas figuras, as principais das quaes serão representadas pelas 

cómicas Palmyra Bastos, Jesuina Marques e G[abriela] Lucey e pelos cómicos 

Alfredo Carvalho, Gomes, Correia, Sá e Roldão.”
146

 É importante assinalar que os 

actores são apresentados como “cómicos”, elemento essencial para a análise da obra. 

Tição Negro é definido como um original de Henrique Lopes de Mendonça, com 

música de Augusto Machado, constituída por “3 deliciosos actos de uma ingenuidade 

de enredo quasi pueril, coalhada de motivos de Gil Vicente, que lhe dão uma 

apparencia de farça, de verdadeira farça (…).”
147

 É dado relevo ao trabalho de 

cenários, pela sua qualidade, que se destacava do panorama habitual destes teatros, e 

também o desempenho dos intérpretes que reunia “coros afinados, [...] deliciosa 

musica de Machado, trechos lyricos ungidos de delicado rythmo e de delicada 

suavidade.” O mérito é também assinalado pelo facto de os artistas demonstrarem 

uma prestação louvável, sobretudo, porque sabiam as suas partes, o que segundo a 

crítica não era muito comum.
148

  

Júlio Neuparth no Occidente deixa-nos um texto descritivo onde esboça a sua 

opinião sobre a nova opereta de Augusto Machado e Lopes de Mendonça:  

Com maior prazer registamos o pleno sucesso d‟este trabalho accentuadamente 

portuguez em que dois dos nossos melhores escriptores theatrais viram coroados os 

seus esforços com um êxito de excepção. [...] 

Mercê de Deus, chegou agora o momento de, compositor e librettista, triumpharem 

em toda a linha. Alliados a um emprezario intelligente, que venceu com galhardia 

todas as dificuldades que se multiplicavam com a realização de um ideal; contanto 

com um habilíssimo ensaiador musical – Filippe Duarte – que empregou esforços 

verdadeiramente heróicos para uma excepção digna do maior applauso, os auctores 

de Tição Negro podem gabar-se de terem alcançado um êxito brilhante com um 

trabalho digno d‟isso sob todos os aspectos. 

Augusto Machado, compositor que já em obras de maior fôlego tem revelado quanto 

vale o seu engenho e o seu saber, escreveu agora musica fácil e despretensiosa, mas 

que por ter taes qualidades, não será talvez menos valiosa do que a que se apresenta 

em meios mais completamente artísticos. Em qualquer dos nossos theatros de 

operetta, os recursos são sempre restrictos. Se dispomos de uma artista de rara 
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intuição, como Palmyra Bastos, temos de luctar com um grupo coral que não 

supportaria difficuldades; se Filippe Duarte é um dos nossos músicos mais 

intelligentes, a sua orchestra não dispõe nem do numero sufficiente, nem dos 

recursos de que haveria mister para o compositor não se preocupar com isso. 

Eis porque a facilidade do género e a simplicidade dos meios faz em accumular as 

preocupações do compositor, difficultando-lhe a tarefa. 
149

 

 

O texto precedente foi citado quase na totalidade por reunir um conjunto de 

factores indicativos do tipo de produção, das condições e condicionantes encontradas 

pelos autores nos teatros secundários evocando, em especial, a qualidade dos 

intérpretes e músicos disponíveis. Fica confirmada a noção dos recursos reduzidos na 

orquestra apesar de esta ter à sua frente um maestro de destaque, ele próprio também 

compositor deste tipo de repertório. A partitura não parece levantar grandes 

dificuldades técnicas para os instrumentistas, assunto que será tratado mais adiante. A 

crítica dá-nos também a sua apreciação do coro, que não teria possibilidades de 

acompanhar uma parte vocal muito complexa. Neste sentido ficamos a perceber em 

certa medida, as limitadas qualidades dos 24 coristas que fariam parte da Companhia 

Sousa Bastos. Pelas críticas deixadas à produção de Tição Negro pode concluir-se que 

houve especial cuidado na composição, nos ensaios e produção do espectáculo, o que 

também destaca esta obra relativamente ao restante repertório cantado em português 

nos teatros secundários.  

Na sequência dos eventos citados, outras discussões despontaram, 

nomeadamente, em torno do “theatro nacional”, como reflexo directo das 

preocupações que motivaram esta celebração, tal como exposto na secção anterior. 

Numa das críticas surge a contraposição da estreia de Tição Negro face ao panorama 

do repertório dos outros teatros. O referido gosto pelas “avariadas peças do repertório 

francez, gasto e pervertido, com resaibos de velhos vícios, reticencias que dizem mais 

do que phrases inteiras, can-cans desenfriados, situações equivocas, personagens 

cheios de rugas precoces e de uma moralidade dúbia.” É assim tipificado o repertório 

que se tinha tornado recorrente nos palcos dos teatros e que, subentende-se, 

continuava a agradar o público. No entanto, está subjacente uma necessidade de 

alteração, com vista à exploração de novos rumos “sem ser preciso fazer-lhe cócegas 

por intermédio da obscenidade.”
150

  Esses rumos, segundo a crítica, eram sempre 
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demarcados em relação ao repertório estrangeiro na tendência da necessidade de uma 

reforma do teatro português: 

No “Theatro Avenida”, Sousa Bastos n'uma hora feliz, levou á scena o “Tição 

Negro”, farça lyrica de Henrique Lopes de Mendonça com musica de Augusto 

Machado. Estavamos, benza-os Deus, já tão fartos das operas-comicas sem graça, 

defeituosas e provocantes, do dito equivoco, dos enredos estafados, dos “couplets” 

sempre idênticos, que uma aura nova, portugueza de lei, nos trouxe consoladores 

extasis, deliciosos quebrantos, novas alegrias. Positivamente, a ressurreição dos 

nossos costumes, dos nossos typos, das nossas predilecções, dos nossos ódios, todo o 

carácter fatalista e amoroso, ingenuo da nossa raça, exigia um manobrador, um 

folhetinista, um dramaturgo que, cheios de revolta e de asco, pusessem em debanda 

esses repertorios francezes, em fuga essa bambochata de estrangeirices sem nexo, 

que prevertem, arrazam e desmolarizam.
151

 

 

Este é um dos textos que, de forma mais vincada, mostra a vontade de um 

novo tipo de comédia, a procura de um novo modelo do cómico. Tição Negro 

proporcionou ao público serões de entretenimento aos quais, pelo que se depreende 

dos testemunhos lidos e analisados, não faltou o riso. Momentos que, em oposição aos 

que são descritos nas citações precedentes, ganhavam por incorporarem elementos de 

“identificação” portugueses. No texto intitulado “Theatro Nacional – a propósito de 

Tição Negro – Gil Vicente um exemplo a seguir” a obra é identificada com um 

regresso ao passado, um passado que por oposição à “hora presente” marcada por 

manifestações no teatro que “não falam à alma nacional”.
152

 O discurso em torno da 

“música nacional” foi também associado à obra Tição Negro, fruto da influência 

decorrente do avolumar de manifestações deste género. 

 

 

 

 

2.3. Abre o pano no Teatro da Avenida: a Companhia Sousa Bastos 

 

A estreia da opereta portuguesa, Tição Negro, coincide com o período de 

permanência da companhia Sousa Bastos no Teatro da Avenida, por volta de 1900,
153
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e, nesta medida, é essencial no âmbito desta dissertação compreender a história desta 

companhia e a sua dinâmica intrínseca: quais os intervenientes, os meios e recursos, 

do ponto de vista material e artístico, envolvidos na estreia e récitas subsequentes.  

Na temporada de 1898-1899, a Companhia Sousa Bastos geria o Teatro da 

Trindade,
154

 mas passou-se em seguida para o Teatro da Avenida.
155

 Durante a sua 

permanência nesse teatro outras companhias passaram pelo Avenida neste período, 

entre elas a Companhia Taveira que intercalou a programação. Também o empresário 

Francisco Alves Rente,
156

 para além do sucesso que teve no Porto, colaboradou com 

Sousa Bastos em várias peças em Lisboa.
157

  

Diversos empresários de teatro tinham anteriormente sido actores, 

dramaturgos ou músicos e, muitas vezes, a sua actividade estendia-se a diversos 

domínio em simultâneo. António Sousa Bastos (1844-1911), para além da companhia 

que dirigiu, foi autor de peças que levou à cena e escreveu diversos livros que são 

uma fonte importante de informação sobre a história do teatro em Portugal no século 

XIX.
158

 Entre eles contam-se Cousas de Teatro (1895), A Carteira do Artista (1898) e 

o Dicionário do Theatro Portuguez (1908).
159

 Nestas obras Sousa Bastos procede à 

reunião de informação que advém do forte envolvimento pessoal e da intensiva 

actividade que desenvolvia no mundo do teatro. Eles são, por isso, relativamente a 

muitos assuntos, a fonte bibliográfica mais importante publicada na época, e um 

recurso fundamental no âmbito desta dissertação relativamente a muitos assuntos da 

história do teatro em Portugal.  

O jornal O Século referia-se a ele nos seguintes termos:   
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N‟esta decadente e depauperada raça em que o predomínio da indolência anniquila 

todas as energias, (...) o nome de Sousa Bastos, simultaneamente auctor dramático e 

emprezario de «troupes» completas e tão unas que formam um todo harmónico e 

inconfundível, impõe-se immediatamente e inevitavelmente à nossa admiração, à 

nossa estima, ao nosso respeito. Nunca repousando dos loiros colhidos na sua 

vastíssima carreira tão fadigosa e tão thriumphante, procurando sempre, com um 

ancião de verdadeiro apostolo, attingir o «maximum» de gloria, tendo de empregar o 

«maximum» do esforço, este homem infatigável, que tem visto reboar em volta de si 

os applausos mais atroadores e tem conhecido as alegrias maiores do triumpho real 

em palcos portuguezes e brazileiros, não cessa nunca de trabalhar […].
160

 

 

Todos os louvores atribuídos nesta crítica mostram a actividade prolífera que 

desenvolveu no teatro e a preponderância do seu sucesso no repertório ligeiro de 

teatro declamado e musical, visto como um modelo, face à ideia de decadência neste 

período, relativamente ao teatro em Portugal.  

Na sua “troupe” reuniu artistas com talentos diversos, que enquadravam as 

temporadas de vários teatros de Lisboa, onde teve a oportunidade de dirigir diversos 

espectáculos. Relativamente à criação da companhia, não é possível identificar, até ao 

momento, o ano preciso da sua fundação. Sabe-se que a sua produção para teatro se 

intensificou no início da década de 1870, momento em que exercia actividade como 

jornalista para jornais teatrais. Tendo começado na década de 1860, em O Palco 

(1863), passou depois a escrever em O Espectador Imparcial (s.d.), A Arte Dramática 

(1875-1878) e Tim Tim Por Tim Tim (1889-1893), dos quais foi fundador.  

No ano da estreia de Tição, Sousa Bastos é descrito como um empresário com 

grande experiência teatral, tanto em Portugal como no Brasil, tendo montado 

“dezenas de peças – comedias, operetas, revistas do anno” mas, principalmente, como 

alguém que dirigia “com um superior criterio uma companhia de opera-comica, que 

pode justamente ser considerada a primeira do nosso paiz, a mais completa, a mais 

solidificada por bellos laços de camaradagem, a mais rica de vozes, e á frente da qual, 

no elemento feminino, se destaca com todo o vigor de uma agua forte a gentilissima 

figura de Palmyra Bastos[...]”.
161

   

Da sua obra para teatro fazem parte mais de vinte revistas, e ainda, dezenas de 

outras obras, entre dramas, mágicas, operetas originais e traduzidas, comédias.
162

 A 
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sua importância na vida teatral lisboeta pode ser medida pelo facto de, nesse ano de 

1902, ter alugado o Palácio Foz na Avenida Liberdade, para transformar os jardins 

interiores num “magnifico theatro moderno”.
163

 A zona da Avenida parecia ganhar 

cada vez mais prestígio na cidade e ser rentável para um empresário teatral como 

Sousa Bastos. 

Como era comum acontecer em casos semelhantes, a Companhia Sousa 

Bastos tomou o nome de empréstimo ao seu empresário. A sua récita de estreia no 

Teatro da Avenida deu-se a 10 de Outubro de 1900. Ao longo de dois anos e meio, 

aproximadamente, a companhia manteve neste teatro alguma diversidade de 

repertório para os espectáculos que programou. Sendo a produção escrita de Sousa 

Bastos prolífera, no que respeita à diversidade de géneros a que se dedicou, os 

espectáculos que desenvolvia reflectiam essa faceta que, por sua vez, se enquadrava 

perfeitamente na dinâmica dos teatros secundários como o da Avenida. Neste período 

de trabalho foram desenvolvidos projectos artísticos distintos
164

, embora, o grupo de 

intérpretes e actores fosse relativamente estável e, consequentemente, representassem 

vários papéis ao longo da temporada.  

Pelos anúncios publicados na imprensa depreende-se que a Companhia Sousa 

Bastos permaneceu neste teatro por um período de dois anos. No entanto, poderá ter 

havido pequenas interrupções na sua actividade como, por exemplo, aquando a 

digressão da companhia para o Porto, durante o mês de Março de 1902, sendo 

substituída pela Companhia Taveira, que dirigia o Teatro da Trindade nesse ano. No 

jornal O Século foram publicados anúncios de todos os espectáculos e récitas com 

algum destaque, nomeadamente, pela publicação de desenhos dos figurinos e dos 

actores que os representaram. Na edição de 31 de Março de 1903 é dada a informação 

da despedida da Companhia Sousa Bastos, com a apresentação do êxito A Boneca
165

, 

obra de estreia da companhia no Teatro da Avenida, e excertos da peça fantástica A 

                                                                                                                                            
Mam’zelle Nitouche. Comédias: Taborda no Pombal, À procura dos Ministros, Não Há Fumo sem 

Fogo  
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Filha do Inferno
166

. Segue-se-lhe a Companhia do Teatro Carlos Alberto do Porto, 

empresa de Alfredo Miranda segundo o anúncio em O Século.
167

 

A 17 de Março de 1902, O Século tinha publicado a notícia de primeira página 

que anuncia a mudança da companhia Sousa Bastos para o Porto, depois do sucesso 

que obteve no Teatro da Avenida. Esta mudança faz realçar um aspecto fundamental 

da dinâmica de funcionamento destes grupos. A componente itinerante é uma 

característica indissociável da actividade de todos os teatros no século XIX. Em 

especial as casas de espectáculos que dedicavam a sua programação ao repertório de 

teatro musical. Da mesma forma, as companhias passam com alguma frequência por 

diferentes teatros e cidades. Pelo Teatro da Avenida
168

 passou pelo menos uma 

companhia de opereta francesa, no Teatro da Trindade estiveram também companhias 

estrangeiras, nos teatros do Porto é possível identificar diferentes companhias que 

representaram no Teatro do Príncipe Real e outros.
169

 No caso da Companhia Sousa 

Bastos deslocou-se entre Lisboa, Porto e diferentes cidades do Brasil.
170

 

 O facto de as companhias viajarem em digressões no estrangeiro levou a que, 

consequentemente, companhias estrangeiras permanecessem em diversas temporadas 

nos teatros portugueses. Neste caso a predominância de companhias de teatro francês 

foi determinante na importação dos seus modelos no desenvolvimento do repertório 

teatro declamado, de opereta e revista. O facto de serem companhias itinerantes 

reforça um certo lado efémero que identificava o repertório que praticavam, no 

sentido de que, excluindo os maiores sucessos da tradição de opereta francesa e 

vienense que se espalharam pela Europa, as obras compostas para estes teatros 

raramente conseguiam estatuto de obras de repertório, tal como acontecia com a 

ópera. É o caso das revistas, que relatavam os acontecimentos de um ano recente e 

cuja repetição posterior perderia o sentido de actualidade característicos. 
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 Sousa Bastos reuniu um leque variado de actrizes e actores de boa qualidade, 

como Palmira Bastos, Jesuína Marques, Rosa Pais, Alfredo Carvalho, Gomes, Correia 

e Roldão. O jornal O Século elencava, em 1902, toda a companhia: 

 

Actrizes: Palmyra Bastos, Jesuina Marques, Rosa Paes, Elvira Mendes, Gabriela 

Lucey, Carolina Santos, Elvira de Jesus, Francisca Martins, Consuelo, Julia Correia, 

Virginia Mendonça, Beatriz Santos.  

Actores: Alfredo Carvalho, Gomes, Correia, Antonio Sá, Roldão, Santos Junior, 

Eusebio de Mello, Humberto Amaral, Armando de Vasconcellos, Ricardo e Rebocho.  

Ensaiador: Salvador Marques 

Maestro: Filippe Duarte. 

Mestra do corpo de baile: Stella Bordonetti, 1ª bailarina Maria Villa, do Theatro Scala 

de Milão. 

Contra-regra Alves Sequeira, ponto Antonio Couceiro, aderecista Eduardo Valdez, 

guarda-roupa Carlos Cohen, machinista João Monteiro, cabelleireiro António José 

Coelho, fiscal Julio Nunes,  

24 coristas de ambos os sexos. 

Cenógrafos: Luigi Manini, Rovercall, Carrancini, Augusto Pina, Eduardo Reis, 

Eduardo Valdez e Luiz Salvador.
 171

 

 

Actores experientes, com carreira sólida no teatro declamado, alguns tinham 

iniciado o seu percurso nos palcos do Teatro D. Maria II. Pode citar-se o caso da 

actriz Jesuína Marques, que iniciou os estudos de declamação no Conservatório Real 

de Lisboa estreando-se na comédia. Nascida em 1850, para além de actriz foi 

bailarina na companhia de Amélia Vieira. Com algum tempo de carreira no Teatro D. 

Maria passou, posteriormente, pelo Teatro Ginásio. Gervásio Lobato, em 1877, 

considerava Jesuína Marques uma actriz distinta, “com as variadas aptidões […]. Tem 

talento, tem vocação, vontade, docilidade, e modéstia.”
172

 A sua carreira incluiu 

algumas digressões pelas províncias e pelas ilhas, tendo actuado também nos teatros 

Trindade e do Rato. 

Na maioria dos actores e actrizes nomeados na notícia publicada pelo O 

Século conclui-se que estavam familiarizados com o repertório cómico, no geral. Por 
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outro lado, faz parte do currículo de quase todos, a representação de personagens de 

teatro musical nos diversos géneros, pelo que se depreende das pequenas notas 

biográficas disponíveis. A passagem por vários teatros de Lisboa e Porto é o elemento 

transversal a todos actores. No entanto, só em muito poucos casos há referência de 

algum tipo de formação ao nível musical. Sendo assim, conclui-se que, de uma forma 

genérica, seriam actores com algumas competências vocais, embora não trabalhadas a 

nível profissional como já foi referido a propósito dos intérpretes anteriormente.  

A excepção é o actor Jorge Roldão, nascido em 1859. O seu percurso foi 

especial pois, iniciou a sua actividade como músico num regimento da infantaria. Na 

sua relação com o teatro desempenhou funções de músico de orquestra, no Teatro da 

Trindade, mais tarde, como ponto e, por último, como actor. A partir de 1896, Roldão 

começa a distinguir-se no teatro, só então descobrindo que possuía uma inclinação 

muito especial para a comédia, farsa e revista.  Subiu aos palcos do Teatro D. Afonso 

no Porto, do Príncipe Real, Rua dos Condes e da Trindade, em Lisboa,
173

 em papéis 

de destaque nas óperas cómicas Barba Azul, Grã Duquesa de Gerolstein, Gata 

Borralheira, Solar dos Barrigas, Perichole, e Tição Negro, e ainda, na revista. 

Roldão destacou-se pelo seu trabalho e atenção que deu ao movimento associativo da 

classe de actores, fundando a Caixa de Reforma dos Actores, do Grémio dos Artistas 

de Teatro e da Associação dos trabalhadores Teatrais.
174

 

Alguns actores já consagrados pelo público destacavam-se pelas suas 

capacidades vocais. Esta afirmação vai de encontro à ideia de que a Companhia Sousa 

Bastos se distinguia pela qualidade vocal dos seus actores. Entre estes artistas, 

salientava-se o trabalho de Palmira Bastos (1875-1967), esposa do empresário. Ela 

era, sem dúvida, a estrela da companhia: vários benefícios, festas em sua honra 

tiveram lugar no Teatro da  Avenida, longas páginas dos jornais da época, recitaram 

elogios vários ao seu talento.
175

 Palmira Bastos estava habituada a cantar como 

corista
176

, iniciou o seu percurso como actriz desde bastante jovem e representou 

alguns papéis no Teatro da Rua dos Condes, onde se estreou, e também no Teatro do 

Rato, onde teve a oportunidade de desempenhar papéis principais em revistas, 
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sobressaindo pelos seus dotes na representação. Foi integrada na companhia do Teatro 

da Avenida onde, segundo Sousa Bastos, mostrou o valor do seu talento em peças 

como Grã-Duquesa [de Gerolstein], Direito Feudal, Burro do Sr. Alcaide, 

Madgyares, Jovem Telemaco, Georgianas.
177

 Continuou a sua carreira pelo Brasil e, 

mais tarde, pelo Teatro da Trindade. Como Sousa Bastos afirma é suspeito por falar 

do seu valor artístico, sendo Palmira sua esposa. Contudo, o seu percurso denota uma 

carreira preenchida pelos teatros de Lisboa, que reúne um repertório maioritariamente 

popular e ligeiro, no qual,  foi aplaudida pelo público e pela imprensa. A figura de 

Palmira Bastos tem para Tição Negro um relevo especial por diversos factores 

determinantes na compreensão da obra. Nas primeiras páginas dos exemplares 

manuscritos e impressos da obra, em depósito na Biblioteca Nacional de Portugal, 

surge a homenagem à actriz dedicando-lhe a farsa lírica. A ela foi destinado o papel 

principal de padeirinha Cecília, cuja elaboração melódica se destaca de outras vozes, 

como será possível perceber na secção dedicada à análise musical da obra. 

Em variadíssimos casos, a carreira destes actores começava no Trindade que 

funcionava como um trampolim para um percurso profissional de sucesso. Entre eles 

podem referir-se dois casos que integraram a Companhia Sousa Bastos. Rosa Pais 

estreou-se no Teatro Trindade e subiu ao palco do Avenida e o Teatro D. Amélia mas 

abandonou a carreira pelo casamento. Segundo Sousa Bastos, destacava-se por uma 

“alegria communicativa” e conseguiu em pouco tempo “mais do que muitos que alli 

passam a vida inteira”.
178

 Outro caso é o de Alfredo de Carvalho, requisitado por 

diversos empresários dos Teatros da Trindade, Ginásio, Rua dos Condes, Avenida 

pois, segundo o testemunho de Sousa Bastos era “muito útil na comedia, impagável 

nas magicas e insubstituivel nas revistas.”
179

 Igualmente com um percurso pelos 

teatros secundários de várias cidades, o actor José Maria Corrêa subiu ao palco com 

grande versatilidade para representar teatro de variedades, mágicas, dramas e 

paródias. Entre Porto, Lisboa e Brasil, sempre requisitado passou pelo Avenida 

noutras variadíssimas ocasiões que antecederam o Tição Negro.   

Começa a perceber-se que uma das facetas transversais à carreira destes 

actores consistia no facto de estarem familiarizados e serem muito apreciados no 

repertório de comédia. Nem o Teatro da Avenida, nem o Ginásio, nem tão pouco o 
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Teatro Trindade, prescindiam da sua faceta de entretenimento. Os pequenos teatros 

dedicavam a sua atenção a géneros mais populares e cómicos, no sentido de uma 

maior acessibilidade para um público heterogéneo. Eram maioritariamente actores, 

com algumas capacidades vocais que em alguns casos são descritas com grande 

louvor mas, que se adaptavam a um tipo de repertório muito diversificado. 

A recolha de dados biográficos dos intérpretes da companhia Sousa Bastos é 

bastante condicionada pelas fontes disponíveis, na sua maioria da época, com 

informação reduzida e pouco precisa, longe de qualquer reflexão académica. Isso 

levou a que, para alguns dos nomes, não tenha sido possível sequer reunir 

informações. Em relação aos outros, deduz-se que são aqueles que mais se 

destacaram. Podemos além disso concluir que, não obstante a diversidade de 

percursos e de formações, este conjunto de actores fazia parte do mesmo circuito 

teatral. São, sobretudo, artistas que estavam familiarizados com o repertório cómico 

associado a estes teatros e de uma forma genérica com mágicas, revistas, comédias, 

paródias, óperas cómicas e operetas. Eram, geralmente, actores que possuíam talento 

como cantores, na medida em que, poderiam desempenhar estes papéis. É perceptível 

também o intercâmbio de digressões com o Brasil, em particular, pelas notas que 

Sousa Bastos vai deixando sobre as suas produções da companhia na Carteira do 

Artista. As companhias que se deslocavam entre Lisboa e o Porto levavam na mala o 

repertório que representavam regularmente nos teatros. Neste caso poderiam ser os 

mesmos actores da companhia que ficariam responsáveis por garantir papéis de 

personagens distintas ao longo das temporadas. Tal aconteceu no ano em que foi 

apresentado Tição Negro, a Companhia Sousa Bastos mudou-se para o Porto e levou 

consigo os artistas e as peças que faziam parte do leque de escolhas e produções 

montadas em Lisboa. O que poderá significar, em certa medida, que o circuito de 

teatros secundários do Porto não satisfazia completamente o público dessa cidade, 

havendo mercado para a apresentação das companhias de Lisboa. 

A companhia reunia também um corpo de baile, oriundo do Teatro de Milão, 

cuja permanência em Portugal, não é possível balizar. Para além, dos actores, 

bailarinos e maestro, havia pessoas que facultavam algum suporte técnico e, também, 

de cenografia. Neste última valência, destaca-se o cenógrafo Luigi Manini (1848-

1936), conhecido pelo seu trabalho em vários teatros de Lisboa, em especial, no teatro 

São Carlos. O trabalho deste cenógrafo italiano era fortemente apreciado e nesta 
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medida este terá constituído um investimento significativo na componente visual, que 

será aprofundado mais adiante.  

O maestro da companhia, Filipe Duarte (1855-1928), foi aluno do 

Conservatório, participou na sociedade de Concertos de Ocarinas, estreou-se no 

Teatro Trindade e passou também pelo Teatro S. Carlos. Dedicou-se a géneros de 

teatro musical, tais como operetas, comédias musicadas, mágicas e revistas, em 

português.
180 Segundo Luis Francisco Rebelo, Filipe Duarte marcou a sucessão da 

geração de Gervásio Lobato e Ciríaco Cardoso, escrevendo diversas operetas.
181

 

 

 

2.4. Libreto de Tição Negro e as farsas de Gil Vicente 

 

O libreto de Tição Negro tem como referência a obra de Gil Vicente, a partir 

da qual, se reelabora uma nova farsa lírica.
182

 Tição Negro recupera motivos 

vicentinos num enredo que se desenvolve em torno de personagens distintas, 

provenientes e representativas dos diversos estratos sociais da sociedade portuguesa 

de meados do século XVI. Estão presentes os fidalgos (D. Gonçalo, sua sobrinha D. 

Branca e o castelhano D. Iñigo), o escudeiro (Aires), o Alcaide, os Beleguins, os 

artesãos (a padeirinha Cecília e a padeira/feiticeira Genebra, Giralda e o Ourives), os 

criados (Apariço, Brites e Fernando/Diabo, apelidado de Preto) e o clero (Padre 

Bastião). Outras personagens aparecem em cena como figurinos: gente povo, 

padeiras, vendilhões e músicos. É um enredo elaborado em torno de triângulos 

amorosos, casamentos por conveniência e cenas de feitiçaria que se enquadram na 

peça com a função de intermediárias, capazes de solucionar problemas amorosos. A 

padeirinha Cecília encaminha o desenrolar da acção controlando as personagens 

segundo a sua vontade. Apesar de apaixonada por Apariço, um simples criado do 

escudeiro Aires, vê-se impelida pela mãe a aceitar casar com D. Gonçalo, o fidalgo 
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que vive de aparências e que, para solucionar as suas dívidas, pretendente casar a 

sobrinha (D. Branca) com o fidalgo castelhano (D. Iñigo). A figura do Negro, que 

dará o nome à peça, é um elemento essencial no desenrolar da história e das 

peripécias cómicas que a sua personagem provoca. A peça inicia-se com o Prólogo, 

personificado à semelhança das farsas, que interrompe o prelúdio de orquestra e 

introduz ao público a farsa lírica. 

 

O Prólogo................................................................ Palmira Bastos 

D. Gonçalo de Lemos – fidalgo português.............. Alfredo de Carvalho 

Aires Rosado – escudeiro........................................ Gomes 

D. Iñigo de Aguasfuertes – castelhano.................... Sá 

Apariço – criado de Aires..................................... Correia 

Fernando – preto................................................... Roldão 

Pero Piteira – ourives............................................ Santos Jr. 

Padre Bastião – capelão de D. Gonçalo................ Amaral 

O Alcaide.............................................................. Ricardo 

Um Beleguim........................................................ Rebocho 

Um músico............................................................ Vilas 

Cecília – filha de Genebra.................................... Palmira Bastos 

Branca – sobrinha de D. Gonçalo......................... Gabriela Lucey 

Genebra – padeira e feiticeira............................... Jesuina Marques 

Brites – aia de Branca........................................... F. Martins 

Giralda – padeira.................................................. Beatriz 

     Tabela 1, Personagens e actores da estreia de Tição Negro. 

O quadro anterior enumera todas as personagens da obra e os intérpretes da 

estreia, em 1902. Para a compreensão do enredo
183

 apresenta-se de seguida uma 

sinopse da acção que decorre ao longo de 3 actos, em Lisboa da época de D. João III. 

 

A acção inicia-se ao final do dia e prolonga-se até anoitecer. Durante o 1º acto, 

segundo as fotografias de cena publicadas pela revista Brazil-Portugal,
184

 a acção 

desenvolve-se num cenário de exterior. As indicações deixadas pelo libretista 
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remetem para uma praça irregular de Lisboa. No cenário à esquerda está representada 

a casa de D. Gonçalo, um andar e arquitectura apalaçada, com quintal. A janela e a 

porta são praticáveis. À direita a casa e padaria de Genebra, com porta para a praça e 

janela voltada para os espectadores, ambas praticáveis. A casa é baixa e tem uma 

trapeira no telhado. 

Cecília distribui pão aos homens e mulheres à porta da padaria. Depois, 

Apariço entra em cena e, a sós, falam do casamento. Queixam-se das intenções de 

Genebra, a padeira mãe de Cecília, que a quer casar com alguém que tenha “massa” 

para a padaria porque, assim, poderia deixar o negócio dos “bruxedos” que está a 

tornar-se cada vez mais perigoso.  

Apariço pede a Cecília ajuda para juntar o seu amo, o escudeiro Aires, com a 

menina Branca pois, a vida que leva “é cantar, é tanger, é pentear… E jejuar 

também!...”  “Mas de noite desforra-se [...] anda por ahi de bocca aberta a vomitar 

trovas”. A certa altura, ouve-se uma guitarra e Aires aparece junto deles. Em 

conjunto, montam um plano para raptar Branca. O seu maior problema é o facto de 

existir outro pretendente, escolhido por D. Gonçalo para a sua sobrinha, Branca. Ele é 

D. Iñigo de Aguasfuertes, o fidalgo castelhano, que se apresenta em cena com a 

pronúncia viciosa de um espanhol que quer falar português. Pretende casar com D. 

Branca mas, ela não lhe concede atenção e, por isso, Cecília aconselha-o a procurar a 

bruxa Genebra na ribeira, que pode tornar a “Branquinha macia que nem veludo”.  

O outro triângulo amoroso da obra desenrola-se entre D. Gonçalo que declara 

o seu amor pela padeirinha Cecília, que por sua vez está apaixonada por Apariço. O 

fidalgo afirma para si próprio: “bem sei que é o meu physico que lhe deu nas vistas, 

mas eu não desgostava que ella me visse também a alma, e um homem sem vintém é 

um corpo sem alma.” Por isso, aproveita a presença dos credores Pero Piteira e o 

Padre Bastião e acaba por convencer o ourives que irá ficar muito rico depois do 

casamento da sua sobrinha. Desta forma consegue convencê-lo a aceitar e encomenda 

de uma salva para impressionar o castelhano. A sua verdadeira intenção é oferecê-la 

como presente à sua padeirinha, contudo, este objecto será usado como pretexto para 

diversas peripécias dramáticas. 

Entretanto, escureceu e há a indicação de luar. Na preparação dos esconjuros, 

entre Genebra e Fernando, este reclama que “quer rinheiro!”, pois, para ele “Tudo é 
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canseira mardita!”.  Perante, tal insistência a feiticeira acaba por consentir pagar-lhe 

dois reais para que ele participe nos seus ofícios, disfarçado de Diabo. Na cena 

seguinte, Pero entra com a encomenda do fidalgo e Fernando convence-o de que o 

fidalgo tenciona fugir quando lhe for entregue a salva. Fernando ajuda Pero a subir o 

muro para espreitar a quinta de D. Gonçalo e comprovar que ele irá fugir. Quando 

Pero lhe passa a salva para as mãos ao tentar subir, este foge com ela.  

 

Este acto inicia-se com um cenário diferente, que retrata um ambiente interior 

da padaria onde Genebra irá recriar o ritual de feitiçaria. Na cena introdutória do 2º 

acto, Cecília espera a chegada de Apariço que demora. Por coincidência, D.Gonçalo 

aparece assobiando à porta da padaria e, em simultâneo, Apariço chega tocando 

pandeiro. D.Gonçalo está disfarçado para não o reconhecerem.  

Mais tarde, enquanto Genebra aguarda que o preto Fernando apareça para 

prepararem o esconjuro dessa noite, Apariço bate à porta e a feiticeira diz-lhe 

imediatamente “Sume-te, rascão!”. Quando Fernando aparece Genebra pergunta-lhe 

porque a irmã não está com ele, enquanto, Cecília aproveitando a situação infiltra D. 

Gonçalo disfarçado de preta. À parte, confronta Fernando com a acusação do roubo 

da salva e ameaça contar tudo o que sabe se ele não continuar às suas ordens.  

Aires e Branca entram em cena, de repente, como um par de amantes 

atrapalhados e vêm pedir refúgio a Genebra, “anjo de guarda em activo serviço”. 

Escondem-se na chaminé quando chegam as padeiras, Giralda e Cecília, 

acompanhadas por D. Gonçalo/Catalina Furunanda. Genebra fala dos planos para 

salvar os dois apaixonados e o fidalgo furioso, ouve tudo sem conseguir fazer nada, 

pela situação comprometedora em que se encontra. 

Finalmente, chega D. Iñigo para consultar a bruxa dos males de amor e, nesse 

momento, dá-se início à cena de esconjuro e evocação das fadas marinhas pelo diabo, 

Fernando que entram em coro formando a roda infernal. A cena é interrompida pela 

chegada do Alcaide e dos Beleguins que procuram o ladrão da salva. Examinam D. 

Gonçalo disfarçado de preta mas logo percebem que é um homem e acusam-no pelo 

assalto. O fidalgo tenta sair despercebido mas, quando abre a porta, Fernando salta 

disfarçado de diabo. 
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No último acto, o cenário é de novo o do 1º acto. O disfarce do fidalgo é 

descoberto e este desculpa-se com razões de amor para tal situação. Depois de se 

retirarem os beleguins ouvem-se músicos que cantam para a amada de D.Iñigo. 

Entretanto, Aires trepa até à janela onde se encontra Branca, enquanto Apariço distrai 

D. Iñigo mas, de repente, surge o diabo no telhado: “Pleto fugiu chaminé arriba… 

dormiu no telhado tora noite e agora acordou ao baruio de beijocas…”. 

Há novamente uma troca de identidades e D. Gonçalo acaba por ser preso 

outra vez. Entretanto, Cecília escondeu o diabo no quintal e o castelhano numa 

câmara com Brites (a velha surda) fazendo-o acreditar que era Branca. 

Genebra surge abrindo a porta da padaria apavorada e gritando: “tenho a 

minha pobre muchacha com o diabo no corpo!”. Ouve-se uma voz oculta do diabo 

escondido no poço que fala nas últimas cenas de ensalada e exorcismo de Cecília. No 

final, D. Gonçalo encontra D.Iñigo na câmara escura e este confessa: “encafuaron en 

uma camera… com su sobrinha… y ella se dejó vencer de mis attractivos…”. Depois, 

puxando Brites descobre que afinal quem esteva com ele era a aia velha. D. Gonçalo 

muito admirado, afirma em tom sarcástico que isso acontece por ainda não ter olhos 

nas mãos, apercebendo-se que o casamento tinha sido desmanchado. Todo o diálogo 

termina com a interrogação: Mas afinal onde estava a sua sobrinha? Aires e Branca 

ficam juntos e D. Gonçalo acaba por consentir o casamento sob ameaça do diabo. No 

final dançam descantes à maneira de Gil Vicente formando caracol. 

 

O facto de Lopes de Mendonça recorrer a motivos da obra de Gil VIcente, 

parece ter diversos propósitos e condicionantes, no seguimento do que tem sido 

tratado nesta dissertação. O seu interesse por temas históricos portugueses já estava 

patente em obras anteriores, assim como, em colaborações no âmbito do teatro ligeiro. 

Havia demonstrado em obras da sua autoria um modelo de aproximação ao passado 

no discurso e imaginário que evoca. Nas memórias do cinquentenário da sua morte é 

destacada a “sua consciência democrática e republicana” que inspirou os versos do 

hino nacional e, por outro lado, o culto de um “modelo de narração evocativa, 

baseado em minuciosa informação de topografia, linguajar, trajos, armas, costumes, 
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tendo sobretudo em vista o encarecimento de casos exemplares de valentia 

patriótica”
185

 que está presente em Tição Negro.  

Segundo a crónica publicada no Occidente
186

 é possível identificar que a 

vontade de elaborar uma obra em torno de Gil Vicente já inquietava Augusto 

Machado alguns anos antes. D. João da Câmara confessa que, num dos encontros com 

o compositor, este lhe terá demonstrado vontade de compor uma ópera sobre libreto 

adaptado a partir de Um Auto de Gil Vicente, de Garrett. Para isso, seria fundamental 

que o libreto fosse trabalhado por um português que conhecesse bem a época de D. 

Manuel.
187

 Neste sentido, a colaboração com Lopes de Mendonça terá ido de encontro 

a essa intenção. Por isso, depreende-se que Lopes de Mendonça se tenha identificado 

com este projecto de Augusto Machado.
188

 Na última página do manuscrito original 

do libreto surge a assinatura do compositor que denota, seguindo o tom cómico do 

libreto, ter sido escrito “1/2 pelo Diabo”
189

. Este facto levanta dúvidas relativamente à 

autoria dos textos. Note-se que, nas restantes fontes, o nome de Lopes de Mendonça 

se encontra sempre referido como autor das “palavras”. Não obstante, está patente 

uma colaboração mais próxima entre o compositor e o dramaturgo, na medida em que 

Augusto Machado terá colaborado idealização e escrita do texto.  

 A referência a Gil Vicente não aparece em Tição Negro como mera colagem e 

adaptação dos enredos das farsas deste autor. Porém, várias personagens em Tição 

Negro são perfeitamente identificáveis em diversas obras de Gil Vicente tanto pela 

sua caracterização, como pela sua designação. São incluídos pequenos trechos 

correspondentes a excertos de cenas extraídas dos enredos vicentinos, que surgem 

reformuladas e adaptadas mediante o contexto dramático de Tição Negro.  

As críticas da época assinalam as farsas e as personagens que haviam sido 

criadas por Gil Vicente e que reaparecem alguns séculos depois, no enredo de Tição 

Negro: 

[…] Contam-se n‟elle os amores e as aventuras do escudeiro Ayres Rosado e do seu 

creado Apparicio, com todas as peripécias cómicas que a intercorrência d‟outro 

pretendente castelhano e as ridículas pretensões d‟um fidalgo, já maduro, põem no 

previsto enlace final dos ennamorados. Vem este escudeiro e seu creado Apparicio 

da farça de Quem tem farelos, como o castelhano fanfarrão do chamado Auto da 
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Índia; como da farça do Almocreves o velho fidalgo de muito pouca renda e de 

grande estado, pois tinha capellão seu e ourives seu, aos  quaes nunca pagava; como 

a scena da feiticeira, com o seu alguidar e feitiços dentro do sacco preto, vem do 

Auto das Fadas; como Genebra Pereira é personagem d‟outra; como Cecília que 

n‟esta gentil padeirinha, também apparece demoninhada juntamente com o negro 

ladrão, no Clérigo da Beira; e assim pelos três actos, cuidadosamente agrupados e 

repartidos […].190
  

A esta descrição e correspondência das personagens com as respectivas obras 

é necessário acrescentar alguns dados. Surgem ainda personagens de outras obras, 

como o velho namorador que a moça disfarça de preta, vindo da Floresta dos 

Enganos, e ainda o “endemoninhado” que é reenquadrado neste enredo a partir do 

Auto dos Físicos.
191

 

O quadro seguinte apresenta uma correspondência entre as personagens 

identificadas nas obras de Gil Vicente e as personagens Tição Negro. 

Obra de Gil Vicente Personagem em Gil Vicente Personagem em Lopes de Mendonça 

Quem Tem Farelos? 

(1505) 

Escudeiro - Aires 

Criado - Apariço 

Isabel 

Escudeiro – Aires 

Criado - Apariço 

 

Auto da Índia 

(1509) 

Castelhano  

 

Castelhano - D. Iñigo de Aguasfuertes 

Auto das Fadas 

(1511) 

Genebra Pereira 

Diabo 

Fadas Marinhas 

Genebra – Padeira e Feiticeira 

Diabo 

Fadas Marinhas 

Auto dos Físicos 

(1524) 

Clérigo 

Blanca  

 

Cecília 

Branca - Sobrinha de D. Gonçalo  

Farsa dos Almocreves 

(1526) 

Fidalgo 

Ourives  

Capelão 

Pero Vaz 

Fidalgo D. Gonçalo 

Capelão (Bastião) 

Ourives 

Pero Piteira 

Farsa do Clérigo da Beira 

(1526) 

Cecília "endemoninhado” 

Almeida moço do paço 

Gonçalo  (filho de lavrador) 

Negro Ladrão 

Velha 

Cecília - Padeirinha 

 

 

Fernando 

Floresta de Enganos 

(1536) 

Doutor disfarçado de preta Fidalgo D. Gonçalo 

Tabela 2, Correspondência entre personagens de Tição Negro e personagens das obras de Gil 

Vicente. 
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Gil Vicente é revisitado em Tição Negro de uma forma peculiar pois, algumas 

das personagens acima citadas, assim como os trajes que caracterizam a época, são 

encaixadas num elenco que irá protagonizar uma nova história. Não renunciando ao 

carácter jocoso é privilegiado um forte sentido satírico face aos estereótipos da 

sociedade aqui representada. Essa sátira advém de Gil Vicente pois os traços de 

identidade de cada personagem são semelhantes em muitos aspectos à idealização dos 

tipos vicentinos. Desta forma, tentaremos estabelecer um paralelo com as farsas e 

autos que inspiraram o elenco de personagens em Tição Negro, identificando as 

semelhanças e as divergências. Não obstante, considera-se que este aspecto é 

determinado pela localização da acção na época de D. João III e por elementos que 

evocam um certo arcaísmo, que acaba por obter um efeito de distanciamento propício 

à crítica. Isto parece ir de encontro não só do “propósito da reconstituição 

arqueológica, mas antes da consciência de que «os grandes vultos históricos do 

passado, quer pela negrura, quer pela formosura moral, todos nasceram da situação 

social do país, foram o resultado e o resumo desta, e por ela somente se podem 

compreender, avaliar e explicar»”. Em Tição Negro dá-se “o encontro, sobre as tábuas 

do palco, de Lopes de Mendonça [novamente] com a história de Portugal”.
192

 

Da farsa Quem tem farelos?
193

 fazem parte Apariço e seu amo, o escudeiro 

mancebo Aires Rosado, que “tangia viola e a esta causa, ainda que sua moradia era 

muito fraca, continuadamente era namorado”.
194

 Tal como Gil Vicente retratou este 

jovem escudeiro, também Lopes de Mendonça recorre à descrição da personagem que 

vive apaixonado e lança trovas à sua amada, sem se preocupar com mais nada. 

Apariço queixa-se que vive mal pois o amo é um escudeiro “falido” que vive das 

cantigas e do amor que o alenta. A donzela Isabel por quem é apaixonado em Quem 

tem farelos? passa a ser D.Branca, em Tição Negro. Mesmo as personalidades mais 

sérias nesta obra são enquadradas em situações cómicas. A título de exemplo, o 

momento romântico e idílico em que Aires, o escudeiro, canta à janela de Branca é 

completamente desconstruído pela introdução de elementos cómicos. Assim, numa 

posição perfeitamente ridícula, Aires canta para uma casa vazia pensando que Branca 

se encontra lá dentro. Cecília e Apariço, sabem que o que se passa e, por isso, troçam 

cantando “Ah! Ah! Ah! Tem ausente a sua amada”. Ouve-se o ladrar dos cães que o 
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interrompem e, logo de seguida Cecília e Apariço reagem com gozo: “Ladrem mais! 

Ladrem, canitos, Catrapus!”. As interjeições são um elemento essencial para esta 

caracterização, pois reproduzem o riso “Ah! Ah! Ah!” mas também, o ladrar dos cães 

que os protagonistas imitam repetidamente “Beu! Beu! Beu! Beu! Beu!”.
195

 Em Gil 

Vicente, vários animais interrompem as trovas do escudeiro, em primeiro lugar os 

cães (interjeições “Hão! Hão! Hão! Hão!”) e depois cães e gatos, galos.  

Do Clérigo da Beira
196

 é recriada a cena do assalto e proporciona várias 

peripécias. Esse assalto feito por Fernando (Tição) que consegue roubar a salva a Pero 

Piteira é desmistificado por Cecília, a padeirinha, que aproveita a situação para 

manipular Fernando. Em Gil Vicente a cena do roubo correspondia à acção do moço 

do paço, Almeida, que rouba uma lebre ao filho do lavrador, Gonçalo. Em ambas as 

obras existe uma personagem chamada Gonçalo, no entanto, em Tição Negro ele é um 

fidalgo. Na referida obra vicentina Cezília é acompanhada de uma velha mas, como 

está “demoninhada” é exorcizada, tal como Cecília no acto III de Tição Negro. Há 

também um negro de atitude semelhante a Fernando, na medida em que as falas são 

quase idênticas, tal como se verifica nos seguintes excertos: 

Clérigo da Beira  Tição Negro  

 

Dirá turo canseira 

senhor grande canseira 

home prove canseira 

muiere fermoso canseira 

muier feo canseira 

negro cativo canseira 

senhoro de negro canseira 

vai misa canseira 

pregação longo canseira 

 crérigo nam tem muiere canseira 

[...] 

nam vamo paríaso grande grande 

grande canseira 

vira resa mundo turo turo é canseira.
197

  

Turo é canseira mardita, 

Canseira grande siôr, 

Canseira muier bonita, 

Canseira se mette horror. 

Canseira filhos de mama, 

Maior se os não pode ter, 

Canseira padre sem ama, 

Canseira aturar muier. 

 

Turo é canseira mardita, 

Canseira tudo é mardita! 
198

 

 

 

No Auto das Fadas
199

 a feiticeira teme ser presa pelo exercício do seu ofício e 

decide queixar-se ao rei mostrando as razões da necessidade dos seus feitiços. 
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Apresenta-se como feiticeira que todos dizem ser, mas que nunca fez mal a ninguém. 

Tal como Gil Vicente havia caracterizado Genebra, em Tição Negro a feiticeira vive 

com medo dos corregedores e é acompanhada por um Diabo Negro, que tal como em 

Clérigo da Beira a acompanha nos feitiços. Fadas é marcada pelas figuras das fadas 

marinhas ou sereias que cantam durante os bruxedos e fadam el-rei e família real:  

 

Qual de nós vem mais cansada 

nesta cansada jornada 

qual de nós vem mais cansada? 

Em Tição Negro, a estrofe anterior é citada na cena de feitiçaria (N.º12) na 

secção de Bailado das Fadas Marinhas.
200

  

O Auto da Índia
201

 conta a história de uma mulher casada cujo marido tinha 

embarcado para a Índia. De Gil Vicente é mantida a personagem do Castelhano que 

adquire em Tição Negro um apelido sonoro: D. Iñigo de Aguasfuertes. À semelhança 

do Castelhano, D. Iñigo vem a Portugal para encontrar uma mulher mas, já com a 

intenção de casar com a sobrinha de D. Gonçalo. No Auto da Índia o Castelhano sabe 

que um marido havia partido e deixado a Ama sozinha e  afirma que “vengo aquí en 

busca mía / que me perdí en aquel día / que os vi hermosa y honesta.”
202

  

O tipo de linguagem das personagens tem um papel fundamental em Tição 

Negro pois, é um veículo importante do cómico. D Iñigo é destacado pelo uso do 

castelhano mas, de uma forma distinta relativamente ao Auto da Índia. Aqui é 

acentuado o carácter cómico, pelo facto, de ser um castelhano que mistura nas suas 

frases algum português, mas, mesmo assim, ficando sempre muito longe da sua 

intenção de falar correctamente, o que é motivo de riso. O Castelhano e D. Iñigo, têm 

um discurso de homens apaixonados, fazendo-o de uma forma que enaltece as suas 

qualidades, as semelhanças estão na expressão: “Trayo de dentro un léon / metido en 

el corazón”. 

A Ama do Auto da Índia planeia um encontro com o Castelhano mas, quem 

aparece é Lemos o “cativo”. Ao mesmo tempo, chega o Castelhano que atira uma 

pedrinha à janela e obrigada a Ama a disfarçar dizendo que são crianças. Esta cena de 

encontro inesperado de dois pretendentes poderá ser o modelo para a cena em que 
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Cecília recebe Apariço e D. Gonçalo, em simultâneo. Desta forma, percebe-se que 

não existe apenas relação do ponto de vista da identificação das personagens, na 

medida em que, o enquadramento de determinados momentos da acção, por vezes, é 

mantido.  

O velho namorador da Floresta d'Enganos
203

 é disfarçado pela moça de preto. 

Esta cena está também representada na farsa lírica. D. Gonçalo quer casar com Cecília 

e é por ela disfarçado de preta, para se conseguir infiltrar na cena de bruxaria. O 

original vicentino é uma comédia onde participam o homem disfarçado, a mocinha e 

uma velha. O Doutor disfarçado de preta que ajuda a Moça a peneirar acompanhado 

da Velha, corresponde à cena do 3º Acto. Aí D. Gonçalo disfarçado de preta afirma 

ser Catalina Furunanda, tal como em Gil Vicente. 

No Auto dos Físicos
204

 é relembrado o Clérigo apaixonado por uma moça, a 

Branca Denisa. Ele padece, estando perto da morte, e vários físicos visitam-no para o 

curar. Este auto pode associar-se à condição do fidalgo castelhano a quem a Genebra 

acode para resolver os males de amor. Depois da presença de vários físicos, vem um 

padre a quem o clérigo confessa estar enamorado há dois anos. No final do encontro 

entre os dois, o padre afirma: “Voyme a la huerta d‟amores/Y traeré una ensalada/Por 

Gil Vicente guisada”. Segue-se a entrada de quatro cantores que cantam a referida 

peça musical. Esta nota é muito importante na medida em que é uma referência 

fundamental para compreender a ensalada de Tição Negro, definindo a procura do 

elemento vicentino a partir da música. 

Das obras que serviram de inspiração para o novo libreto surgem elementos 

muito distintos entre si, que são readaptados e transformados numa nova obra, na 

qual, o cunho vicentino continua a ser fortemente marcado através das cenas que são 

reestruturadas e recontextualizadas mas, também, pela permanência de elementos 

satíricos e cómicos.
205
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2.5. Trajes e Cenários 

 

Uma das dimensões fundamentais na concepção do espectáculo de teatro 

musical, essencial à sua compreensão, é à componente visual. Dos figurinos de Tição 

Negro permanecem diversos registos que possibilitam a identificação clara dos trajes 

e da caracterização de quase todas as personagens, publicados no jornal O Século nos 

anúncios às representações no Teatro da Avenida. Existem também registos 

depositados no Museu Nacional do Teatro que correspondem aos figurinos 

desenhados por Manuel de Macedo (1839 – 1915)
206

 para serem executados por 

Carlos Cohen para o espectáculo. Nos periódicos foram publicados os figurinos para 

Palmira Bastos no papel de Cecília a padeirinha, Alfredo de Carvalho como D. 

Gonçalo de Lemos, Gomes como D. Iñigo de Águasfuertes e, por fim, o actor Roldão 

disfarçado de Tição. Os documentos do Museu complementam estes registos pois 

acrescentam os figurinos dos três músicos, dos vendilhões e de D. Branca.
 
  

A diferença de traço é comprovada pelas assinaturas de dois autores: Macedo 

e Ayres, respectivamente, para as figuras do Museu e as figuras publicadas no O 

Século. Relativamente aos esboços dos figurinos de Manuel de Macedo, é provável 

que tivessem antecedido a obra. Pelo contrário, pensa-se que os figurinos publicados 

na imprensa tenham sido esboçados de memória pois são identificados os actores. Por 

falta de coincidência nas personagens representadas, não é possível a comparação, 

excepto o caso do figurino para D. Gonçalo. As diferenças essenciais dão-se ao nível 

da expressão e feições, pelo que se percebe que descrição de Ayres terá semelhanças 

com o actor Alfredo de Carvalho, uma figura mais esguia e com rosto 

substancialmente diferente do desenho de Manuel Macedo. A roupa mantém os 

mesmo traços embora, provavelmente, adaptada ao corpo e fisionomia do actor, por 

isso, alguns detalhes são menos acentuados como, por exemplo, a gola em torno do 

pescoço, o laço substituído por um cinto e um chapéu menos alto. As fadas marinhas 

são apenas identificadas nas imagens publicadas na revista O Occidente. 

Seguindo as indicações dadas por alguns testemunhos da época coloca-se a 

questão de saber em que medida estes figurinos se aproximam de uma realidade 

portuguesa e se será possível situá-los temporalmente, no sentido de, construir um 
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cenário “histórico”. Por outro lado, será que é possível estabelecer uma análise na 

perspectiva de uma reconstituição dos trajes renascentistas? Ou será necessária a 

interligação com a tradição de representação dos tipos populares portugueses na 

tradição do teatro e artes visuais?  

Por outro lado, algumas figuras da 1ª edição
207

 da obra de Gil Vicente 

publicadas na Revista do Conservatório
208

, indicam que os autores poderiam ter 

conhecimento dessas ilustrações, entre elas, uma figura do diabo e duas figuras que 

poderiam corresponder ao fidalgo e Branca. No entanto, não se pode afirmar que 

sejam reproduções desses desenhos mas, apenas aproximações.  

Toda a obra é uma evocação da tradição portuguesa que não se restringe à 

dimensão popular pois, estão representadas personagens tipo que pertencem a classes 

sociais mais elevadas. Os figurinos seguem a caracterização particular de cada 

personagem, na medida em que completam o modo de acção e interacção de cada 

uma delas.  A padeirinha Cecília, veste um traje simples consituído por um vestido e 

um avental, um traje de trabalho. A aristocracia é aqui retratada através de duas 

figuras, que representam o nobre falido que procura um arranjo para remediar a sua 

situação, e o fidalgo castelhano, fanfarrão. Ambos envergam roupas cujos detalhes 

evidenciam a pertença a uma classe abastada, especialmente, pelos padrões e cortes 

mais elaborados  - uso de capa comprida, embanhar da espada, as “golas”, o chapéu 

elaborado e as calças justas.  

Os figurinos de Genebra e do Diabo correspondem aos disfarces fantásticos 

presentes em Tição Negro. A figura do Diabo identifica-se nos seus elementos 

principais com a imagética associada a estas figuras: pelos pequenos chifres e pelo 

tridente. As Fadas Marinhas aparecem vestidas com saia constituída por uma espécie 

de pétalas. 

A imagem do cenário do 1º acto circulou impressa em postal, como é possível 

comprovar a partir do exemplar guardado na Biblioteca Nacional
209

. Esta imagem 

permite conhecer o cenário em que situamos a acção junto à porta da padaria e à casa 

de D. Branca e do fidalgo D. Gonçalo. A tela de fundo confere um efeito de 
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perspectiva criada pelo cenógrafo Vilaça que dá a ilusão de profundidade de uma rua 

imaginária. Por outro lado, não se trata de um cenário simples, existem praticáveis 

onde se vêem personagens que se movimentam em cena aparecendo à varanda, 

subindo à chaminé e mostrando-se à janela. 

A reconstituição arquitectónica poderá remeter para elementos que se 

aproximam de uma reconstrução de pequenos pormenores da arquitectura gótica e 

manuelina, nomeadamente na representação das torres em telhado piramidal que seria 

uma das características que posteriormente se generalizou. Também, pensando nas 

cidades medievais, a referência às muralhas constituiu um elemento chave. Nesta 

primeira imagem pode observar-se junto à margem esquerda o que parece ser, 

claramente, uma muralha. 

 

   Figura 8, Tição Negro - Cenário do 1º acto in Brazil-Portugal, n.º 73 (1 de Fevereiro de 

1902). 

 

As cenas que se desenrolam num espaço fechado – como a dos esconjuros e 

feitiços que Genebra leva a cabo na padaria, situam-se no 2º acto. O interior aparece 

repleto de pequenos objectos cuja função se associa ao ritual mágico que marca esta 

cena. O figurino atribuído a Cecília passa do simples vestido de padeirinha para outro 

escuro, comprido que cobre todo o corpo, com mangas são longas e caídas quase até 

ao chão. Usa um género de capuz que cobre a cabeça e as vestes caídas com mangas 

largas conferem uma dimensão quase fantasmagórica conferindo intensidade 
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dramática à feitiçaria. Esta é a imagem que está impressa na primeira página da 

partitura, pelo que, representa um dos elementos-chave da obra.
210

 Também o Diabo 

está representado na capa, identificado entre as duas personagens centrais da obra. Por 

outro lado, convém acentuar que existe uma dualidade fortemente demarcada pela 

figuração e cenário, que se encontra entre o elemento sério e o cómico. A 

intertextualidade de registos, figuras mágicas, feitiçaria, que encenam uma cena 

dramática e de grande densidade.  Por outro lado, o uso da expressão “encenam” é 

aqui propositado porque tudo se trata de um fingimento, que o espectador conhece, 

que é seguido e interpretado com grande seriedade pelo castelhano. Este registo 

posiciona o público num lugar privilegiado de controlo da acção, mesmo sem 

interferir.  

 

Figura 9, Tição Negro - Cenário do 2º acto in Brazil-Portugal, n.º 73 (1 de Fevereiro de 

1902). 
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Figura 10, Esboço de Luigi Manini para o cenário do 2ºActo – Tição Negro. 

A imagem anteior permite observar um conjunto de objectos que parecem 

estar relacionados com a prática da feitiçaria e que podem direccionar a leitura para 

um plano simbólico. Existe um mocho que poderá estar associado à feitiçaria e ainda 

uma ave (garça). No tecto estão suspensas faixas com figuras muito semelhantes às 

iluminuras presentes no panfleto publicitário anteriormente referido.
211

  

O cenógrafo Luigi Manini (1848-1936) foi o responsável pela tela para o 2º 

acto. A sua autoria comprova-se a partir do esboço que integra o espólio deixado por 

Manini.
212

 Nele estão desenhados os elementos fundamentais para a constituição do 

cenário apresentado na ilustração anterior. Manini foi um arquitecto, pintor e 

cenógrafo italiano que, depois de ter iniciado a sua carreira como cenógrafo no Teatro 
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Sociale di Crema, cerca de 1870, e Teatro alla Scala de Milão, a partir de 1873,
213

 se 

radicou em Portugal. Em 1879 veio para Lisboa onde se estreou no Teatro São Carlos, 

assinando contrato com empresário Freitas Brito até 1884. Até essa data a cenografia 

portuguesa tinha sido marcada por outros dois artistias italianos – Giuseppe Cinatti e 

Achille Rambois – também de formação milanesa.  O percurso de Manini é 

caracterizado “pela procura de uma policromia sentimental, orientada para a 

percepção e valorização da realidade interior da cena, misteriosa, orientada para a 

percepção e valorização da realidade interior da cena, misteriosa, indistinta, profunda 

e sugestiva, que se presta mias à evocação, à ilusão, à efabulação do que à 

narração.”
214

 O seu legado relativamente à cenografia nos teatros de Milão, Turim, 

Roma, Marselha, Lisboa, Porto, Funchal, Évora e Viana do Castelo
215

 foi importante, 

sendo apontado como a “figura da modernidade portuguesa” na cenografia em 

Portugal.
216

 

A ligação ao libretista e compositor da farsa lírica Tição Negro remonta a um 

conjunto de colaborações anteriores, em diferentes teatros. A primeira colaboração de 

Manini com Augusto Machado aconteceu na ópera Lauriane (1883-4) para a qual 

pintou seis cenas. Posteriormente, colaborou com outros compositores portugueses, 

nomeadamente, Francisco Freitas Gazul Frei Luís de Sousa (1891) para São Carlos, 

posteriormente, Alfredo Keil em Dona Branca (1888) para o mesmo teatro e ainda 

Irene, obra na qual evoca uma atmosfera medievalista característica do estilo de 

Manini.
217

  Reuniu um leque participações em obras escritas por Henrique Lopes de 

Mendonça: O duque de Viseu (1885-1886), A morta (1890-1891), Serrana. Foi 

sobretudo a tendência para o naturalismo historicista
218

 que contribuiu para o sucesso 

do seu trabalho em Portugal. Neste ponto, pode estabelecer-se um paralelo com o 

panorama ideológico português que marcou a última década do século XIX, já 

discutida em capítulo anteior. Será possível enquadrar este interesse pelas “as peças 

portuguesas e particularmente nacionalistas [que] foram objecto de aturado estudo e 

                                                 
213
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pesquisa de Manini e Carlos Cohen”? Ambos integraram o projecto da obra Tição 

Negro e este interesse reflecte-se também na concepção visual da obra.  

Por outro lado, a coincidência temporal deste projecto com a idealização da 

Quinta da Regaleira poderá demonstrar presença de elementos maçónicos nos 

cenários que compunha. Em Tição Negro há elementos presentes na cena de feitiçaria 

que poderão possuir este significado, como o “olho” desenhado na esquina de uma 

das colunas, o símbolo maçónico dos Illuminati. Todavia, até ao momento, não foi 

possível aprofundar estes aspectos. 
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Capítulo III 

Análise Musical e Dramatúrgica 

 

3.1. O modelo de Offenbach na opereta portuguesa: Augusto Machado  

 

O modelo das operetas de Jacques Offenbach esteve largamente presente nos 

teatros secundários de Lisboa, em oposição ao Teatro São Carlos, tradicionalmente 

ligado à ópera italiana, e ao Teatro D. Maria II, dedicado essencialmente ao teatro 

declamado. Nos palcos destes teatros as apresentações das obras do compositor 

francês, após a estreia no Teatro Trindade, comportaram várias adaptações à cena 

portuguesa.  

As tipologias adoptadas por Augusto Machado na designação dos números em 

Tição Negro e a sua estrutura correspondem ao modelo da opereta, na tradição de 

Offenbach, que estava presente em Portugal pelo menos desde a estreia de Grã-

Duquesa de Gerolstein, em 1868, no Teatro da Trindade
219

. Em La Grand Duchesse 

de Gerolstein
220

 encontramos coros, couplets, chansons, trios, duetos e uma serénade, 

que intercalavam com cenas declamadas, tal como em Tição Negro. Pela informação 

que foi possível reunir através dos periódicos da época, a Grã-Duqueza de Gerolstein 

(como era conhecida entre nós), continuava a ser apresentada no início do século XX, 

nomeadamente, pela Companhia Sousa Bastos no Teatro da Avenida
221

. Não é 

possível determinar qual teria sido a versão apresentada mas, uma característica 

comum entre todos os espectáculos deste teatro é o facto de manterem o português 

como língua cantada ou declamada. Passavam quase quatro décadas sobre a estreia do 

género em Lisboa e pode afirmar-se que este repertório continuava muito presente nos 

palcos secundários da cidade. Contudo, era também notável a presença de algum 

repertório de compositores e libretistas portugueses.
222

 Uma das questões que se 

coloca consiste em perceber de que forma este modelo foi aplicado por Augusto 

Machado.   
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Um dos elementos fundamentais na definição estética destas obras assenta na 

caracterização do cómico e das estratégicas dramatúrgicas a ele associadas. A 

comicidade está presente nas operetas de tradição de Offenbach e é ela que confere a 

singularidade do género e da crítica perspicaz da sociedade, um outro tópico 

elementar à concepção dessas obras. A crítica da sociedade por Offenbach é feita 

contemporaneamente.
223

 Lopes de Mendonça, cuja obra teatral se tinha desenvolvido 

até à época no âmbito do drama histórico, empreende um esforço de recuperação de 

uma referência considerada “geradora” de um impulso regenerador do teatro. A 

colaboração com Alfredo Keil, terá sido determinante no seu envolvimento nesta 

corrente de afirmação “portuguesa” no âmbito do teatro musical. Segundo Rui 

Ramos
224

, “perante a ocupação dos palcos naquela que foi a idade dourada do teatro e 

da ópera em Lisboa”  o autor refere-se ao “renascimento que se vai operando neste 

país”.
225

 Apesar da crítica que Lopes de Mendonça e Augusto Machado empreendem 

à sociedade se fazer através dos tipos arcaicos retratados por Gil Vicente, pode 

considerar-se que não é de todo desactualizada. Os estereótipos retratados nesta obra, 

estavam ainda, de certo modo, presentes na cidade de Lisboa do início do século XX, 

sobretudo, pela diferença acentuada entre as classes mais abastadas e da elite, 

comparativamente às classes mais baixas, ou das famílias de negros que 

desempenhavam diversas funções. Os estereótipos retratados podem aplicar-se de 

uma forma genérica associando-as com as diferentes classes sociais: clero, nobreza e 

povo e a nova burguesia emergente. Apesar destes pontos de contacto, o intuito não 

assentaria na crítica directa a personalidades contemporâneas. O tipo de crítica de 

carácter mais geral, assenta no jogo de clichés readaptados por via das personagens 

vicentinas. 

Augusto Machado no início do século havia adquirido a sua notoriedade como 

compositor, mérito da sua produção operática e para teatro musical. É necessário 

notar que, em 1902, Machado havia já composto quase todas as suas óperas, quer as 

mais ligadas à tradição francesa, quer as incursões à italiana, com a excepção de La 

Borghesina (1909). Até ao final da sua vida, no âmbito do teatro musical iria compor 

apenas obras de teatro  ligeiro. Para além de Tição Negro (1902), apresentou outras 

                                                 
223

 LAMB, op. cit.  
224

 Rui RAMOS, O Cidadão Keil, Alfragide, Publicações D. Quixote, 2010,  p. 35. 
225

 RAMOS, op. cit. 



 86 

obras consideradas entre as mais significativas, tal como O Espadachim do Outeiro 

(1910), também com libreto de Henrique Lopes de Mendonça. 

A sua ligação ao teatro musical em português está patente no interesse que 

demonstrou ao escolher para as suas obras temáticas portuguesas. O tema das 

efemérides marcou o pensamento político e cultural das últimas décadas do século 

XIX, e pode dizer-se que a obra deste compositor se aproxima em diversos momentos 

destas temáticas. Fundamentalmente, pelo impulso das comemorações do centenário 

de Camões e, posteriormente, pelo abalo político do Ultimatum a afinidade de 

Augusto Machado revela que os problemas da actualidade não lhe eram indiferentes e 

que a música estava muito próxima destas comemorações e manifestações. Desta 

forma deparamo-nos com obras para a afirmação de momentos e figuras 

representativas das glórias portuguesas. Neste sentido a Ode Sinfónica a Camões 

integrou as comemorações da efeméride.
226

 Conserva-se na Biblioteca Nacional um 

exemplar impresso do Hymno Marcha para comemorar o 7º Centenário de Santo 

António, com letra de D. João da Câmara e que, segundo a informação da edição 

impressa, foi “oficialmente adoptado pela grande comissão de festejos”, em 1895. 

Apesar de não ser a obra mais significativa do compositor, revela a proximidade com 

este tipo de efemérides, tal como acontece em Tição Negro (1902). 

Estas preocupações transpuseram-se para a sua produção de teatro musical de 

carácter histórico como, por exemplo, nas obras Maria da Fonte, Tição negro, 

Espadachim do Outeiro. 

Muito embora se possa estabelecer esta distinção, é claro que o investimento 

na opereta, ópera cómica, ópera burlesca e farsa lírica, se distingue da sua produção 

operática no ponto mais evidente, a língua. No âmbito do teatro musical desenvolveu 

actividade próxima a alguns dos mais representativos dramaturgos contemporâneos 

do teatro, tais como: o já citado Henrique Lopes de Mendonça, D. João da Câmara, 

Eça Leal, Alfredo Ataíde, Acácio Antunes e o empresário Francisco Palha. 
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3.2. Modelos de Comicidade 

 

Para proceder à avaliação e análise aprofundada do cómico presente em Tição 

foi necessário recorrer a modelos e ensaios que contextualizassem os processos de 

criação e de acepção desse elemento. É superficial considerar as situações cómicas em 

si mesmas, sem proceder a uma desconstrução dos elementos que as compõem e dos 

processos de criação da significação do cómico.
227

 Tal como Bergson nos deixa 

implícito no seu Ensaio sobre a significação do cómico, não é possível ignorar que o 

riso/cómico acompanha “as exigências da vida em comum”.
228

 Para compreendermos 

o riso temos de o repor no seu meio natural, que é a sociedade; temos sobretudo de 

determinar a sua utilidade de função, a sua função social.”.
229

 

Desta forma, importa perceber de que forma o reavivar de Gil Vicente, passa 

pela recuperação de modelos cómicos: modelos de sátira e crítica que aparecem 

recontextualizados e redireccionados para um novo momento histórico. Até que ponto 

Gil Vicente podia ainda ser actual no início do século XX? E qual o trabalho de 

reelaboração que Henrique Lopes de Mendonça despendeu e tencionou retratar em 

Tição Negro? Até que ponto os modelos de cómico aqui utilizados provêm de Gil 

Vicente ou são criados a partir do repertório de opereta do séc. XIX?  

Estão presentes diversos níveis de comicidade, pelo que pode considerar-se 

essencial a compreensão da relação entre texto e música, intercepção do trabalho de 

elaboração dramática e qual a preponderância da música sobre enredo ou vice-versa. 

Será a música que serve o drama ou será esta obra um exemplo do contrário?   

A música segue nesta obra, como já vimos, o modelo da opereta, género 

marcado pela comicidade a ele inerente. No entanto, esta obra explora a sátira da 

sociedade e costumes da actualidade em tom diferente, em Tição Negro são evocado 

as farsas antigas vicentinas, adquirindo um tom arcaico. A designação de farsa lírica 

demonstra a necessidade de inovação e de evocação de modelos antigos, o que pode 

ser interpretado como uma nova exploração daquele que pretende ser o modelo de 

cómico (da farsa) para este género de teatro musical. 
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Minois, na sua História do Riso
230

 (embora esta não seja uma reflexão 

concreta do caso português), apresenta, relativamente ao século XIX, um tópico que 

intitula “As discussões sobre o riso, do grotesco ao absurdo” onde explora o facto de 

o século XIX ser uma época particularmente conturbada no sentido em que “a hora 

não era para hilaridades. E no entanto o riso existia – principalmente na sua forma 

satírica, o riso de combate, como vimos. Esse riso seduzia, causava perplexidades, 

desorientava e provocava cólera ou indignação.” O tom português inclui neste enredo 

uma trama à volta das personagens tipo, cuja a actualidade do retrato está presente 

relativamente ao início do século XX. Coincide temporalmente com a fase final da 

monarquia, em que a aristocracia se encontra em decadência e os ideais republicanos 

preconizavam o surgimento de uma nova ordem social. Entre as diferentes classes, 

clero, nobreza e povo, as peripécias são retratadas no século XVI.  

Algumas ideias podem ser extraídas da citação de Minois de forma a 

estabelecer uma comparação com a descrição da sociedade do século XVI feita por 

Lopes de Mendonça, de forma a que possamos compreender em que medida existem 

pontos de contacto. No legado de obras dramáticas de Lopes Mendonça encontra-se 

referência a temas históricos mas, também textos em que o autor exerce uma crítica à 

sociedade. Exemplo disso é a obra O Azebre, de 1909, que retrata “em contraste um 

meio boémio e desregrado, mas generoso e espontâneo, e uma burguesia hipócrita, 

escorada na moral e na religião, pronunciando-se contra esta e a favor daquele.”
231

  

Segundo Bergson, é “cómico todo o arranjo de actos e acontecimentos que nos 

dá, inseridos uns nos outros, a ilusão da vida e a sensação nítida dum arranjo 

mecânico”.
232

   O mesmo autor apresenta esta situação através da metáfora do jogo 

dos bonecos articulados e talvez este seja o exemplo mais presente na elaboração 

dramática da obra de Lopes de Mendonça e Augusto Machado. Cecília é a 

personagem que manipula todos para levar avante os seus intentos e as situações em 

que se envolve podem ser enquadradas neste tipo de cómico. Por exemplo, recomenda 

a D. Iñigo que recorra aos conselhos de uma feiticeira para que Branca se apaixone 

por ele mas, essa feiticeira é sua mãe e os feitiços não passam de encenações para as 

quais contrata o preto Fernando, para fazer de Diabo nos esconjuros e feitiçarias. Em 

seguida passa essas informações a Genebra para que toda a ilusão seja construída à 
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volta do ritual. Possuindo este controlo, Cecília faz de D. Iñigo a sua marioneta, 

fazendo-o acreditar que irá resultar. Toda a construção deste cenário dentro da acção 

dramática acaba por adquirir um carácter cómico na medida em que o Diabo e 

Genebra discutem honorários, em que a suposta irmã de Fernando surge no último 

momento e que, no fundo, não passa de D. Gonçalo disfarçado de preta, sob 

indicações de Cecília. Ela é o condutor dramático do cómico, que controla os bonecos 

articulados no sentido de Bergson. 

Como tudo o que é intrínseco à sociedade, o riso tem uma “significação 

social” e, neste sentido, Bergson questiona-se sobre a rigidez de algumas acções 

perante a sociedade. Categoriza também o cómico segundo diferentes padrões, 

resultantes do efeito de rigidez do corpo, do “traje” ou da actividade humana. Assim, 

“toda a rigidez de carácter, de espírito ou até de corpo, será por isso suspeita à 

sociedade, porque ele é o sintoma possível duma actividade que adormece, duma 

actividade que se isola, que tende a fugir do centro comum em volta do qual a 

sociedade gravita, duma excentricidade, enfim.”
233

 

Uma das categorias desenvolvidas por Bergson diz respeito ao cómico de 

situação que, em Tição, aparece ilustrado inúmeras vezes, num tom de humor simples 

e “fácil”. De entre as cenas de troca de identidades e enganos entre personagens, há 

uma que exemplifica este tipo de situação cómica e que reúne outros elementos como 

a linguagem. Na cena 10, do 1º Acto, Fernando e Pero Piteira encontram-se, e o negro 

convence-o de que D. Gonçalo pretende fugir com a salva que ele lhe tinha 

concedido. 

 

Pero – Cá trago a encomenda do fidalgo! Que remédio! Isto de freguezes pelintras 

são como as pias! [...] 

Fernando – Ladrão! Negro furta! Pato Nosso! Aba Malia! (Benze-se) Mi ser amigo. 

Mi querê preveni boso. 

[...] Negro conhecê tora gente. Boso é ourives da Rua Nova. Firalgo d‟ari devê muito 

a boso. 

P.- Deve, sim… E depois? 

F. – Depois… vae fugi. 

[...] 

P. – (aparte) Se eu apanhasse o caloteiro n‟essa empreza, ou escarrava p‟ra‟alli o 

dinheiro, ou restituía as alfayas… Espera ahi, preto do inferno! Como demónio 

queres tu que eu trepe áquellas alturas? 

F. – Mi ajudá boso! Sem ganhá nara! Tudo por arma! 

P. – Homem, não fales mais em arma, assim à noite faz arripios! Diabo do muro, é 

alto como a breca! [...] 
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Sobe para o muro com ajuda de Fernando espreitando a quinta de D. Gonçalo, onde 

está tudo à escuras! 

P. – (continuando a observar o quintal) Não vejo bioa! O demónio do homem faz 

tudo às escuras. Que te parece, preto? Tem raça de mocho, o maldito. Mas cá 

estamos nós à espreita… Heim! Que dizes tu, tição negro? (olha para o interior da 

scena e vê-se sozinho) Ai! Que o patife esgueirou-se! Com o meu embrulho! A 

minha rica salva! Estou roubado! Estou roubado! (gritando) Aqui d‟el-rei! Socoro! 

Socorro! Aqui d‟el-rei! (faz esforços baldados para descer do muro. Ouvem-se 

borborinho fora, rumor de vozes, janellas que se abrem, etc.)  

 

 

O cómico nesta cena é tratado de forma simples, introduz uma situação 

inesperada para Pero Piteira que, indiciado a controlar o fidalgo que iria fugir com a 

salva de prata, acaba por ser enganado quando precisamente tenta evitar ser roubado. 

Há uma estratégia aqui veiculada através de Fernando que, fingindo ter boas 

intenções, dissimula a vontade de o roubar e acaba por fugir. 

A linguagem do negro é caracterizada de forma específica, de acordo com a 

tradição literária de caracterização desta personagem tipo, como irá ser tratada mais 

adiante. Fernando, o negro retratado na obra, vê adicionada à sua personagem um 

pouco de preguiça, que faz com ele se queixe do trabalho que lhe dão, da “canseira de 

vira”. No diálogo seguinte, entre Genebra e Fernando, estão presentes algumas destas 

características: 

 

G. - Quando faço os esconjuros, nunca appareces a tempo!  

F. – Farta de marufo!  

[...] 
G. – E ainda achas pouco um real branco por cada diabrura? 

F. – Pleto não ser já riabo a menos de dois reaes. 

G. – Ih! Jesus! Que me arruínas! Há vinte annos que trabalho pelo officio, e nunca 

tive um diabo por similhante preço! Está tudo pela hora da morte! Ainda me 

lembro, em tempo do sr. D. Manuel, que Deus haja em gloria! Isso é que eram 

tempos! Vinha cada pretalhão da china! E arranjava-se um inferno inteiro por dez 

reis de mel coado. Era mesmo um céu aberto! Tem para amoras, como diz o sr. 

Padre Bastião. 

F. - Pleto quer rinheiro. 

G. – Vá lá! Que remédio! [...]. 

 

Também relativamente a D. Iñigo é explorada esta particularidade, numa outra 

perspectiva. Um castelhano que tenta falar português é retratado como personagem 

cómica nos seus discursos pois, no seu esforço de enaltecer as suas qualidade 

pessoais, tenta falar correctamente mas, sem sucesso, provocando o riso. Genebra 

espera a chegada de D. Iñigo mas, este chega cedo: 
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G - O mafarrico está com pressa! Entre, senhor castelhano, entre vossa mercê! 

I. – Caramba! El ayre frio sale de mis pulmones en trovones! Que espera de 

desesperar! 

G. – Perdôe-me vossa mercês, mas… 

I. – Entonces, usted es bruja? 

G. – Se esbrugo? Ás vezes, quando apanho um bom osso. 

I. – Por Diós! Os pregunto se usted es… como se dice em português?... bru… bru… 

(espirrando) xa! Que diablo de lengua que se habla en espirros!(cena do 

comentário de que português é uma língua que se fala com espirros) 

 

O comentário da personagem D. Iñigo acaba por condensar o elemento cómico 

desta cena, quando ele próprio referindo a dificuldade da língua acaba por usar uma 

comparação ao espirro como efeito cómico. 

Na obra há uma personagem que do ponto de vista dramático exerce apenas 

uma função cómica, a velha surda Brites que repetidamente ouve mal. Sempre que lhe 

dirigem a palavra responde como se tivesse compreendido algo diferente. A excepção, 

que torna esta personagem ainda mais cómica, é relativamente à comida pois, sempre 

que é mencionado algo relacionado com comida ela passa a ouvir bem. Pelo exagero, 

os defeitos surgem amplificados e dominam certas personagens. 

Analisando estas situações presentes na obra percebe-se que vão de encontro à 

noção de riso explorada por Bergson. No sentido em que a rigidez de cada 

personagem se desenvolve na perspectiva oposta à sociedade, o riso é o mecanismo 

que permite equilibrar e revelar esse desvio, essa rigidez. 

 

 

 

3.3. O Prólogo 

 

A opereta em análise nesta dissertação, também designada por farsa lírica, vai 

ser apresentada seguindo as indicações de abertura do espectáculo como foi posto em 

cena, em 1902. À maneira das farsas e autos de Gil Vicente aqui surge em palco a 

figura do prólogo, representado por Palmira Bastos, que interrompe o prelúdio da 

orquestra e declama o seguinte texto:
234
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Eh tangedor!  

Tende mão no decho da Zanguizarra! 

Calae-vos mestre folião!  

Não sou pêca nem charra 

Que me negueis attenção! 

 

Voltando-se para o publico: 

Senhores meus, escutae… 

Interrompendo-se, em tom de afflicção ingenua: 

Ih! Jesus! Que mó de gente! 

Faz-me vergonha… 

Como quem toma uma resolução: 

Lá vae!  

Ora sabei que meu pae  

Houve nome Gil Vicente. 

 

Não tinha o mofino Gil 

Nem ceitil; 

Mas tirava ouro de lei 

Do seu engenho subtil, 

Com que fez autos a el-rei. 

Pois um poeta caturra 

Foi-se á burra 

Que tantas riquezas guarda, 

E eis agora vos empurra, 

Entre o seu cobre, ouro em barda. 

 

Nos miudos do tal vate 

Não repareis, que isso é pó; 

Para o que luz olhae só, 

Porque fora disparate 

Dar elle ponto sem nó. 

Elle vestiu-nos, aos filhos 

D‟essa creação eterna, 

Com certos novos cadilhos, 

E deitou-nos uns polvilhos 

Da nossa lingua moderna. 

 

Mas com isto não disfarça 

O que há de alegre improviso 

N‟essa velha e rude farça, 

Que as bôccas a miudo  esgarça 

Nas convulsões de um bom riso. 

Fôra acaso mais de geito  

Dar-vos um auto perfeito; 

Mas teme que um tal requinte 

Não seja mui bem acceito  

Em pleno seculo vinte. 

 

Em vez de lindas chacotas, 

Prazer de vossos avôs, 

Um amador de gavotas 

Sobre os seus versos compoz 

Um foguetório de notas. 

Entre chascos e modilhos, 

Olho em alvo, rir contente, 

Burlões, ladinos, casquilhos, 

Vos apparecem os filhos  

Do grão-mestre Gil Vicente. 

 

Propicia lhes seja a sorte 

Na alegre ressurreição 

Como diante da côrte  

De Manuel, feliz e forte, 

E do terceiro Joâo. 

P‟ra não lhes dar maleita, 

Em vosso zêlo me louvo, 

Encadernados de novo, 

Que topem boa a colheita 

Em clero, nobreza e povo. 

 

Taes os recados que fez 

O vate das bugiarias, 

Mais o autor das musiquias, 

Que ousam a Vossas Mercês 

Mostrar as velhas folias. 

E pois que o alcaide de agora 

Escassas horas nos dá, 

E‟ forçoso que eu me vá… 

Ao regente da orchestra: 

Tangedor, tangei embora! 

Ao publico, com uma venia: 

Vós, senhores, até já! 

(Entra no palco e continúa o preludio.)” 

 

 

O prólogo lança o mote para o início da farsa e, em tom de introdução, 

apresenta ao público as características peculiares do espectáculo. Esclarece que não se 

trata da reposição de alguma obra de Gil Vicente mas, remete para os autos 

vicentinos. Essa referência patente na expressão “filhos d'essa creação eterna”, 

expressa que o modelo será o teatro vicentino, ao qual foram acrescentados “uns 

polvilhos da nossa lingua moderna”. Está subjacente a este discurso a identificação de 

Gil Vicente como parte de cânone dos grandes mestres do teatro, uma sugestão que 

permanecerá como referência basilar. Nesta farsa lírica é proposta uma revisitação da 
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obra dramática vicentina como inspiração e modelo que permitirá revigorar o teatro 

moderno. Em certa medida, tal como foi mencionado anteriormente, esta é pretexto 

para uma refundação da reforma de Garrett. A referência aos modelos arcaicos dos 

“autos perfeitos” acentua a intenção de recuperação do mérito e “requinte” desses 

momentos áureos. Neste sentido, aquando das críticas aos espectáculos de Tição 

Negro surgem diversos textos de referência ao “theatro nacional”
235

  que discutem e 

apelam a essa renovação, no sentido de um nacionalismo assente na valorização da 

produção portuguesa, num momento de transição e, até certo ponto, saturação dos 

modelos estrangeiros, sobretudo do teatro francês.  

Não obstante, este esforço de criação de uma obra original portuguesa, a 

revolução não foi completa. Nesta análise pretende-se demonstrar quais os elementos 

de distinção relativamente ao repertório de opereta e quais os elementos que 

permanecem de uma prática no âmbito dos teatros secundários fortemente 

influenciada pelos modelos de Offenbach.
236

 Por conseguinte, em que medida esta 

influência se mantém como modelo, ainda que, a intenção fosse a criação de um 

“ressurgimento” do teatro português.  

 

 

3.4. Números Musicais e Tipologias Vocais 

 

Observando o conjunto de números reunidos nos três actos que compõem esta 

obra, há vários aspectos que devem ser apresentados e analisados neste capítulo, 

nomeadamente, no que respeita às tipologias formais e vocais, questões de 

dramaturgia musical e de contextualização do enredo ou caracterização das 

personagens em termos musicais. Como se pode observar através do quadro seguinte, 

a dimensão de cada acto não é idêntica entre si, dado que, o 1º e 2º actos, com sete 

números musicais são mais longos, em oposição, ao 3º acto que possui apenas cinco 

número musicais (excluindo-se em ambos os casos a Introdução). Este não é, segundo 

indicações na partitura,
237

 a repetição de um número anterior que dá início a cada acto 

e à mudança de cenário. Existe a indicação de Entreacto
238

 que, seguindo o 
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significado dessa designação, corresponde a uma secção de transição. A função era, 

essencialmente, a de acompanhar a mudança de cenário e segue, à semelhança da 

tradição de Offenbach, os exemplos La Belle Helène e La Grande Duchesse de 

Gerolstein. 

 

Acto I 

Prelúdio e Prólogo 

Nº 1 Coro e Cecília  

Nº2 Serenata e terceto  

Nº3 Coplas  

Nº4 Sexteto  

Nº5 Terceto dos Credores  

N.º6 Cantiga do Preto  

N.º7 Final  

Acto II 

Introdução  

N.º8 Coplas  

N.º9 Coplas  

N.º10 Duetto  

N.º11 Coro de Mulheres e D.Gonçalo  

N.º11bis Musica de Cena  

N.º12 Cena de Bruxaria  

N.º13 Final  

Acto III 

Introdução  

N.º14 Musica de Cena  

N.º15 Alvorada, Aires  

N.º16 Duettino das Matinas  

N.º17 Cena do exorcismo 

N.º18 Final 

 Tabela 3, Números musicais de Tição Negro. 

 

A tipologia de números divide-se entre números solísticos, números de 

conjunto e “música de scena”
239

, seguindo a designação da partitura. Entre os 

números a solo contam-se as coplas de estrutura estrófica que, naturalmente, 

constituem momentos em que a acção está suspensa, em que as personagens cantam 

sobre si, apresentando-se ou reflectindo sobre um determinado momento da acção 

dramática. Não são apenas os números com esta designação que podem ser 

identificados com este modelo, pois a Cantiga do Preto e a Alvorada cantada por 

Aires também se enquadram nesta identificação. Os números de conjunto apresentam 

formas mais variadas, assim como diferentes conjuntos de intervenientes. Em Tição 

Negro as designações variam entre sextetos, tercetos, duetos e duettinos, e ainda, os 

números dedicados às cenas de bruxaria, incluindo esconjuros, evocações, exorcismo, 

que aparecem no 1º e 2º actos. Caracteristicamente, são números musicais fechados 
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que se enquadram num determinado momento do enredo. Representam acção, 

contrariamente aos números a solo, em que a música serve o momento dramático 

como, por exemplo, na primeira cena de bruxaria (n.º12), toda ela construída com 

música, tal como será tratado aprofundadamente numa secção seguinte deste capítulo. 

A designação “musica de scena” surge em dois momentos distintos da obra. 

No 2º acto (com a anotação de que corresponde ao bis do n.º11) precede a cena da 

bruxaria e a sua função está de acordo com a definição de Sousa Bastos, que a define 

como um “fragmento shymphónico de caracter mysterioso”
240

 pois, pretende 

estabelecer um contraste de ambiente para a cena seguinte. No 3º acto há indicação de 

repetição da música na secção da introdução, identificada como n.º14. 

No conjunto a obra reúne dezoito números musicais, com algumas repetições 

de secções; e um número variável de cenas dentro de cada acto, respectivamente, 11, 

17 e 13 para o 1º, 2º e 3º actos. 

As tipologias vocais não são definidas pelo compositor, dado que, as 

indicações na partitura são quase sempre ambíguas porque todas as partes vocais são 

escritas em clave de sol. Em alguns momentos da obra, nomeadamente, nas secções 

de coro surgem indicações sobre a forma como se distribuem as personagens, 

contudo, nem sempre é claro.  

 

3.3.1. Coplas de Fernando: Cantiga do Preto  

 

A personagem Fernando é identificada como o “Preto” que aparecerá 

disfarçado de Diabo (nº12) mas, é também designado “Tição” que significa alguém 

com a tez muito escura ou muito suja. Distingue-se pela linguagem que usa, por ser 

indicativa da descendência de família de negros, e a pronúncia do português de 

negro
241

 que lhe confere um carácter muito particular.  

No século XVI, segundo Maria José Palla, havia cerca de 10.000 negros na 

capital tendo os seus modos e hábitos influenciado certamente as personagens de Gil 

Vicente. À excepção de um deles, todos têm o nome Fernando. Tal como acontece em 

Tição Negro, as características que os distinguem são bastante vincadas, sobressaindo 

a aparência e o traje mas, sobretudo, o facto de falarem “língua de preto” (a excepção 
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está em Fadas, texto vicentino no qual o Diabo é identificado através da língua 

picarda).
242

 No século XIX, a figura do negro era ainda comum nas ruas lisboetas, 

Francisco Câncio faz referência ao número significativo de “pretos e pretas” que 

desempenhavam vários ofícios na cidade.
243

 Um dos exemplos que apresenta é a preta 

da fava-rica cujo “pregão era característico, com a pronúncia própria da gente de 

côr”.
244

 O reforço da tipificação da linguagem dos negros tem vestígios antigos
245

 na 

associação a estas personagens no teatro, incutidas pela tradição dos escravos negros 

enviados das colónias, cuja linguagem se foi moldando ao português.
246

 Como é 

possível observar no quadro que se segue, as diferenças do português de negro 

residem na dificuldade de articulação e troca de consoantes, identificáveis tanto nas 

obras de Gil Vicente como em Tição Negro. Ocorrem também alguns erros de 

concordância como, por exemplo, no texto da Cantiga do Preto: “Chovêra muito 

massada” e “canseira ser no Guinê”. 

 

mardita maldita (l) 

siôr senhor (nh) 

muier mulher (lh) 

turo tudo (d) 

vira vida (d) 

home homem  

prove pobre 

Huerras guelras 

Tabela 4, Linguagem do Negro. 
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A figura do negro não aparece com exclusividade nesta obra. Era comum no 

século XIX a caracterização dos negros na comédia e revista como, por exemplo, no 

espectáculo Ali há Preta.
247

 Pode afirmar-se que não é uma invenção deste século 

pois, desde o século XVI, se conhecem fontes de um repertório
248

 alusivo às 

manifestações dos negros em Lisboa. “Os vilancicos religiosos em português de 

negro” são uma fonte de referência, pela tentativa de recriação dos “cantos e [d]as 

danças”,
249

 reflexo da expansão e colonização no território continental, dos escravos 

trazidos para Portugal.
250

 O livro Os Negros em Portugal de José Ramos Tinhorão, 

constitui um dos poucos estudos que referencia o papel dos negros no teatro e trata a 

sua presença nas comédias, paródias, espectáculos de feiras e revistas, representados 

muitas vezes por actores brancos.
251

  Segundo o autor, “os pretos [estavam] 

incorporados na vida e na economia das camadas mais baixas [...]  passavam a 

aparecer nos palcos apenas quando os autores precisavam de um «tipo» capaz de 

funcionar como gracioso-exótico perante a plateia de brancos.”
252

 Maria José Palla 

foca o aspecto jocoso e cómico, que considera ser “um exemplo da integração 

desajeitada do Negro quando Fernando da Nau ... pronuncia uma «Avé Maria» 

burlesca e insólita.”
253

 

As coplas de Fernando em Tição, enquadram-se no enredo no momento em 

que, com Genebra, se preparam para a feitiçaria. Genebra fala-lhe de um castelhano 

riquíssimo que precisa dos seus serviços e, sozinho em cena, canta de uma forma 

muito particular a Cantiga do Preto. Depreende-se que o cantor deveria possuir um 

registo de tenor e considerando a oitava em que a melodia é escrita este número 
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exigiria que este cantasse num registo bastante agudo (entre mi3 e fá4 (si4 falsete)). 

Fernando tem poucas intervenções musicais na obra, aparece nas coplas e ao longo da 

peça voltará a cantar apenas disfarçado de Diabo, nas duas cenas de feitiçaria (N.ºs 12 

e 17) e no número final do 3º acto. A Cantiga do Preto segue uma estrutura estrófica, 

definida em duas secções, estrofes (A) e refrão (B), segundo o esquema ABA, com a 

passagem da tonalidade inicial, lá m, na secção A, para a sua homónima Maior, na 

secção B. 

Na versão manuscrita do libreto existe a anotação de tango para as coplas. No 

entanto, essa indicação não reaparece em nenhuma outra fonte, impressa ou 

manuscrita, o que poderia ser indicativo de a intenção original ter sofrido alterações 

ou ser apenas uma perda de informação no processo criativo. Na partitura, observando 

o acompanhamento, percebe-se que o ritmo pontuado no primeiro tempo do c. 5, que 

se mantém em ostinato depois de uma pequena introdução em tercinas, sugere o 

acompanhamento próprio do tango. Uma das características que define este tipo de 

danças é o facto de seguir uma métrica binária (2/4) com ritmo pontuado. (cf. ex.1) 

Em especial, no que se refere ao acompanhamento, a indicação de tango, 

apesar de omitida, é realçada pela escrita musical que mantém características dessa 

dança. Por outro lado, a relação estabelece-se entre a Cantiga do Preto e a perspectiva 

de Béhague,
254

 quando este afirma que durante o século XIX o termo era utilizado em 

alguns países, como Espanha e outros da América Latina, para designar danças, 

canções e festividades, sendo que, a sua origem africana era apontada por algumas 

definições da época. Assim, a música surge em função do elemento dramático na 

medida em que realça, acentua e expõe as características de determinada personagem 

enfatizando alguns dos elementos particulares, enquadrando-a num conjunto de 

associações identificáveis pelos ouvidos do século XIX.
255

 Isto verifica-se no 

acompanhamento presente nas cordas, timbales, trompas e cornetim piston (pp), e 

fagote na primeira secção, correspondente à estrofe (cc. 5-38). Nas cordas, os violinos 

                                                 
254

 Gerard BÉHAGUE, “Tango”, in Standley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 25, London, Macmillan, 2001, pp. 73-75. 
255

 “During the 19th century in Spain and several Latin American countries the term designated various 

types of dances, songs and communal festivities. Fernando Ortíz and others claim the word is of 

African origin with the general meaning „African dance‟. Others believe it is of Castilian origin, 

derived from the old Spanish word tañer (taño; „to play‟ an instrument). Rossi and Vega stated that the 

term „tango‟ was used by black slaves in the La Plata area (Argentina and Uruguay) from colonial 

times to designate their percussion instruments (particularly drums), the locale of the dance and the 

dance itself. By the first decades of the 19th century the meaning was extended to black comparsas, 

festive carnival groups in Montevideo also known as candombe.” in BÉHAGUE, “Tango” cit., pp. 73-75. 



 99 

e violas o efeito sonoro col legno, os violoncelos e contrabaixos em pizzicato 

permitem a concepção de uma textura com sonoridade mais exótica e, ao mesmo 

tempo, pouco densa por se tratar de um número a solo. Exótica na medida em que 

sugere, pela aplicação do col legno, a associação às percussões características da 

música africana, realçado pelo contraste tímbrico nas cordas. 

 

            ex.1 (cc.1-7) 

Este efeito remete-nos para uma possível origem da designação tango como 

algo relativo a certos instrumentos de percussão utilizados pelos negros americanos, o 

que poderá estar relacionado com as reuniões festivas em que cantavam e 

dançavam.
256

 Os timbales reforçam este efeito e os instrumentos de sopro, em 

especial, os fagotes por serem os únicos de madeira e preponderantes nas cenas de 

feitiçaria, o que poderá ser já um elemento que prenuncia esse aspecto do disfarce de 

Diabo.  
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  ex.2 (cc.1-19) 

 

O ritmo pontuado dissolve-se na secção B, pela sobreposição de 

acompanhamento em divisão binária e melodia da voz em tercinas. A linha da voz 

mantém-se ao longo de todo número em estilo silábico mas, passa nesta secção a ser 

mais linear, seguindo quase sempre por graus conjuntos, por vezes próxima de um 

estilo recitativo. 

 

  

   ex.3 - (cc.39-41) 

 

Para além da já referida tipificação da linguagem de negro, que actua como 

veículo de comicidade, é acrescentado um pormenor musical que, pelo extremo e 

contraste, se torna cómico: o momento no final da frase em que surge a indicação de 

falsete para o cantor, na secção A. Esta representa uma dificuldade técnica que não 

resulta da tentativa de demonstrar alguma virtuosidade vocal. A intenção é 

simplesmente a de um efeito sonoro que, colocado no final de frase em suspensão, 

acaba por ser um elemento inesperado e, por isso, surpreender e provocar o riso. É 

cómico por se tornar inadequado à personagem e a todo o número musical, na medida 

em que sugere um contexto vocal distinto, uma técnica típica do repertório italiano, 

com toda a carga de distinção social que lhe era associada e até de um certo nível de 

erudição. No início da secção B, com a modulação, há um contraste que se segue ao 

falsete e que acentua o carácter cómico da personagem e jocoso da letra: “Na vira 

canseira ser turo canseira mas neste canseira de turo o mais mau. É ser home prove ter 
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muita lazeira e guéras mais seccas do que um carapau”. Para além desta 

caracterização que define a imagem tradicional do negro, a única nota longa, à 

excepção da nota em falsete, é colocada sobre a palavra “lazeira” seguida de uma 

suspensão que intensifica a expectativa sobre a expressão que se segue, “mais magro 

que um carapau” e marca ainda mais o carácter cómico desta secção.  

 

 

    ex.4 (cc.8-12) 

 

O exemplo anterior diz respeito ao motivo nas flautas, reforçadas pelo flautim, 

que se traduz na repetição consecutiva de semicolcheias que acrescentam mais um 

elemento de caracterização de Fernando anunciando o carácter de personagem 

demoníaca, tal como aparecerá em números posteriores. É contudo, uma ambiguidade 

entre todo o jogo cómico em torno da personagem do Preto e esse carácter de Diabo 

que irá ser explorado. 

 

3.3.2. Coplas de Cecília 

 

O número a solo de Cecília, a padeirinha, abre o 2º acto e é interessante do 

ponto de vista do enquadramento das tipologias vocais usadas, assim como, dos 

modelos formais aplicados. É também o primeiro momento em que Cecília se 

apresenta a solo. “Anda n‟um corropio” pois, encontra-se numa situação de triângulo 

amoroso com Apariço, por quem está apaixonada e deseja casar, e D. Gonçalo, o 

pretendente “rico” que agradaria e convinha para melhorar a sua situação. 
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De construção simples e estrófica enquadra-se no esquema dos couplets, tal 

como o Cantiga do Preto e as Coplas de D. Iñigo. Como em secções semelhantes, 

existe rima o que torna a assimilação pelo público ainda mais fácil. Por outro lado, 

essa rima poderá estar relacionada com uma forma de veicular o cómico, pois, apela 

ao mecanismo de repetição de vocábulos, incluindo a onomatopeia que pretende 

estabelecer um contraste entre os dois pretendentes: o fidalgo usa o assobio “pio, pio” 

e Apariço toca pandeiro “pan, pan”. O jogo da rima é usado também como metáfora 

musical. Este é um expediente recorrente, que Mozart, por exemplo, utiliza no 

Duettino “Se acaso madama la notte ti chiama” do 1º acto de Le Nozze di Figaro para 

caracterizar o Conde e a Condessa. 

 

Se a caso madama 

la notte ti chiama:  

din din, in due passi  

da quella puoi gir. 

Vien poi l'occasione 

che vuolmi il padrone: 

don don, in tre salti  

lo vado a servir. 

 

Porém, em Tição, o “pio, pio” parece ser outra imagem de preguiça, pois, 

pretende indiciar ser um fidalgo que não faz mais nada para além de assobiar. Esta 

associação nas coplas reforça a dualidade da situação intensificando o efeito jocoso da 

cena.  

Com um andamento Allegretto pode considerar-se que este número segue a 

estrutura de canção estrófica com uma secção que se repete. Depois do primeiro texto 

no início da secção “Se pró lado vou dos pios [...]” há uma segunda parte que começa 

Anda n‟um corropio 

Moça louça 

Que tem mais de un galan! 

Que desvario! 

Os dois a fio,  

Terníssimo assobio, 

Pandeiro talisman. 

D‟um lado pio, pio! 

E d‟outro pan, pan! 

Se p´ró lado vou dos pios 

Eu terei ricos briaes, 

Rendas, jóias, atavios, 

E soberbos enxovaes; 

Mas se a honra não claudica, 

Como d‟antes tudo fica, 

Que a paixão d‟um velho é rica 

De assobios e nada mais. 

 

Se me volto p‟ró pandeiro, 

Isso já é outro cantar. 

Se o pan pan não dá dinheiro, 

Deixa força para amar. 

Não terei luxos sobejos, 

Mas abraços, festas, beijos, 

Muito além dos meus desejos 

Não me devem de faltar. 
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com “Anda n‟um corropio [...]”, entre as duas partes existe uma pequena secção de 

ponte instrumental que faz a transição para a repetição do esquema anterior. 

A construção melódica é também delineada com bastante simplicidade. O 

âmbito vocal das coplas situa-se entre mi3 a fá4, sendo limitado relativamente à 

tessitura que o papel – escrito para Palmira Bastos e, por isso, certamente espelhando 

as características desta actriz – apresenta em toda a obra (ré3 a lá4). É assim 

perceptível que a tessitura mais confortável para Palmira estivesse entre sol3 e ré4 

dado que a melodia se desenvolve maioritariamente neste âmbito. Cada estrofe tem 

apenas dois motivos melódicos que se repetem sucessivamente duas vezes, dividindo 

cada estrofe em duas secções (a a‟ b b‟). O motivo ponteado no acompanhamento, 

segue o balanço melódico da parte vocal, que mantém o mesmo ritmo (ou ritmo 

aproximado).  

 

 ex.5 (cc- 1-38) 

 

A estrutura deste número na partitura de orquestra está organizada de maneira 

diferente na edição da redução para piano. Em primeiro lugar surge a secção do refrão 

com texto “Anda n'um corropio” e depois as duas estrofes. Isto acontece pelo facto 

de, a publicação de números se dirigir a um público bastante vasto, muitas vezes sem 

conhecimentos musicais, o que obriga a uma simplificação dos textos musicais. Existe 

uma anotação de repetição que inclui o assobio e o ottavino em simultâneo com a 

melodia da voz, como um reforço do registo agudo. 
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Seguindo a sugestão directa do texto, o assobio é acrescentado musicalmente 

em algumas das partes onde é referido, duplicando motivos melódicos em simultâneo 

às flautas e alternando sempre com o pandeiro. Trata-se de reforço do jogo cómico 

entre os vocábulos “pio, pio” e “pan, pan” transferido para a escrita orquestral, 

acompanha os solos nas madeiras com trompas e assobio. Se analisarmos os motivos 

curtos com apogiaturas e os pequenos movimentos de escalas ascendentes e 

descendentes (em valores mais curtos) é possível perceber uma sugestão do 

movimento de balanço ou rodopio. O assobio que é referido no texto associado ao 

fidalgo D. Gonçalo surge incorporado na partitura orquestral. É um elemento 

dramatúrgico interessante, na forma como se integra nesta secção musical realçando a 

caracterização do momento em que a padeirinha, desprevenida, se encontra perante os 

dois amantes que a chamam em simultâneo.  

  

     ex.6 (cc.17-21) 
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Cecília esperava Apariço e D. Gonçalo mas, ambos tardaram em chegar. 

Quando exclama: “O Apariço ainda não appareceu! Nem o outro! E devem ser quase 

nove horas!” ouve-se um pandeiro, que anuncia o Apariço mas, no instante em que 

corre para a porta ouve-se também um assobio, que anuncia D. Gonçalo. Sem saber 

para onde se “virar” canta expressando a sua aflição. A aproximação em termos 

musicais da ideia de desorientação traduzida pela música neste número contribui de 

forma bastante evidente para acentuar o sentido que o texto expressa. Para além da 

dualidade já exemplificada entre o assobio e o pandeiro, há também a sugestão de 

movimento dada pela melodia da voz, reforçada na secção instrumental de transição 

com motivos sucessivos “ondulantes”, ascendentes e descendentes, como demonstra o 

ex.6. 

A situação de Cecília complica-se pois apesar de apaixonada por Apariço, vê-

se obrigada a seguir dando esperanças ao fidalgo, iludindo-o de que pretende casar 

com ele. Quando se encontram diz a Apariço que vem “em má hora” pois, pode 

arruinar o engenho com D. Gonçalo, se este se aperceber. Este queixa-se “por via da 

trela que tens de dar ao fidalgo.” E Cecília comenta “Descansa! A trela é curta! E está 

na tua mão encurtá-la ainda mais.” Nas coplas é estruturada uma ligação com o texto 

para retratar a dualidade em que se encontra Cecília, aparecendo os assobios do velho 

rico mas, que nada tem para lhe oferecer e o pandeiro, cujo o pan pan não lhe dará 

dinheiro, apenas amor. 

 

 

3.3.3 Perfil vocal de Palmira Bastos 

 

No âmbito desta investigação, determinar o perfil vocal de Palmira Bastos tem 

por objectivo compreender algumas características que possam permitir uma 

aproximação às qualidades e atributos vocais desta actriz-cantora. A razão pela qual é 

dado destaque a esta intérprete, reside no facto de a obra Tição Negro lhe ser 

dedicada, o que levanta algumas questões relativamente à grande probabilidade de a 

escrita vocal de Cecília, estar de acordo com as capacidades ou limitações da sua voz, 

mas sobretudo pelo destaque que o compositor pretendeu dar à actriz. Por outro lado, 

a pertinência do seu desempenho no teatro musical de revista e opereta, citada 

diversas vezes pelo seu enorme sucesso, poderá estar, em parte, em perceber de que 
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forma a sua voz se adaptava a este repertório e até que ponto o seu desempenho 

contribuiu para o sucesso da obra. 
257

 Não havendo forma de determinar até este 

momento se existiram versões adaptadas aos cantores dos teatros de Lisboa, a 

comparação será levada a cabo a partir do repertório original de Offenbach e de 

Augusto Machado, que Palmira Bastos representou e cantou.  

Nos Couplets du Sabre de La Grande-Duchesse de Gerólstein 
258

 o âmbito 

vocal situa-se entre si2 e fá4, em La Périchole 
259

 – Ah! Que les Hommes sont Bêtes – 

o registo vocal feminino situa-se entre dó3 e mi4. Em termos melódicos, há 

semelhanças no esquema estrófico, entre estes exemplos e as Coplas de Cecília, que 

está de acordo com a tipologia do couplet. No caso de La Périchole apresenta uma 

melodia um pouco mais elaborada pois tem saltos maiores, no entanto, continua a ser 

silábica. Em La Grande Duchesse melodicamente não demonstra elementos 

contrastantes, nem em termos de dificuldade nem de extensão. 

Relativamente ao repertório português, poderiam citar-se diversos autores e 

adaptações, no entanto, esta reflexão incidirá apenas sobre o repertório escrito por 

Augusto Machado dedicado e representado por Palmira Bastos. Incluem-se portanto, 

duas obras Tição Negro (1902) e Vénus
260

 (1905) nas quais a actriz representou os 

papéis principais. Vénus é uma adaptação de Acácio Antunes de uma peça de Pasqué 

e Blumenthal, estreada no Teatro D. Amélia,
261

 novamente com colaboração de Sousa 

Bastos, e também Augusto Rosa.
262

 Em Tição Negro Palmira Bastos, no papel de 

padeirinha, contribuiu para o sucesso da obra e, consequentemente, Augusto Machado 

terá ficado bastante agradado com o seu desempenho pois, atribuiu-lhe na peça 

fantástica o papel principal de Vénus. No excerto da Romanza da Rosa,
263

 que à 

semelhança das coplas de Cecília, circulou impressa na redução para piano, é possível 

detectar algumas semelhanças em termos de escrita que poderão ser indicativas das 

características vocais de Palmira. Relativamente ao âmbito, no papel de Cecília estará 

entre ré3 e um lá4, e no de Vénus entre ré 3 e fá#4 (romanza). Em todos os exemplos 
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258
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259
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260
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261
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262
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Visconde de S. Luís Braga, também designado D. Amélia. Cf. Augusto ROSA, Recordações de Dentro e 

Fora da Scena, cit., p. 301.  
263

 Cf. Anexo. 
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analisados a escrita segue o tipo silábico. Nas coplas de Cecília e na Romanza da 

Rosa em Vénus, não há intenção de alcançar qualquer tipo de escrita virtuosística.  

Em ambos os casos são melodias bastantes lineares na medida em que não 

existem intervalos muito amplos e os andamentos não são acelerados, Alegretto e 

Andantino. Na parte da evocação do Diabo n.º12 a melodia é bastante mais elaborada 

e o desenho melódico tem mais variações entre o registo mais grave e agudo, mais 

alterações cromáticas e, sobretudo, conjuga um andamento mais rápido.  

 

       ex.7 (cc.74-80) 

 

O movimento melódico sugere o efeito de encantamento associado às palavras 

“Abacadabra” que é acompanhado, em termos harmónicos por uma sequência entre 

um 1º grau e um 2º grau abaixado, que sugere uma cor tonal relativamente diferente. 

Do ponto de vista vocal, estes arpejos não são todavia fáceis de realizar, requerendo 

segurança e destreza auditiva.   

O registo grave não é muito explorado nestes exemplos citados, sendo a nota  

mais grave um mi3. Neste aspecto há diferenças relativamente ao repertório de 

Offenbach no qual a tessitura vocal das personagens femininas se estende até si2. 

Há outras secções em que Cecília, cantada por Palmira Bastos, toma parte em 

números de conjunto, genericamente, mais complexos que os couplets, 

nomeadamente, as cenas de feitiçaria nas quais canta a evocação do diabo (n.º12). A 

linha melódica é aqui bastante mais elaborada, apesar de a extensão vocal não diferir 

da que encontramos no número nº8.  

 

3.3.4. Coplas de D. Iñigo: o castelhano  

 

As coplas de D. Iñigo de Aguasfuertes não são um número a solo na medida 

em que há mais três personagens em cena, Cecília, Branca e D. Gonçalo, que cantam 

em segundo plano. Apesar disso, o carácter desta secção mantém um registo 

contemplativo, de pausa na acção, para que este castelhano se apresente ao público e 

às personagens do enredo que o desconhecem.  
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  ex.8 (cc.47-54) 

 

É ele o bom partido que D. Gonçalo pretende casar com a sobrinha, um 

fidalgo castelhano rico. É um homem “cru” cuja voz causa “e's calafrio” pois, como 

ele próprio diz: “trayo un leon en el corazon./ Sé tengo inimigo,/ Se luchan comigo,/ 

Todo es perdición.” As suas coplas caracterizam-se, como é normal, pela estrutura 

estrófica, marcada por uma cadência sobre a exclamação “Ah!” que determina o final 

da primeira secção. Esta cadência apela musicalmente e identifica-se com a 

personagem castelhana. O desenho melismático em torno da nota mi, no c. 37, 

estende-se a um intervalo de 3ªm (mi-sol) e no compasso seguinte alarga-se a um 

intervalo de 4ª (mi-lá). Este recurso pretende caracterizar o castelhano por se associar 

tipo de ornamentação característica do flamengo, da zona da Andaluzia.  

 

 

ex.9 (cc.37-39) 

 

As outras três personagens têm uma preponderância essencial nesta cena pois 

introduzem novos elementos a diferentes níveis. Analisando o texto é perceptível que 

os três, Cecília, D. Branca e D. Gonçalo, respondem sem excepção a cada estrofe de 

D. Iñigo, repetindo o final. Analisando musicalmente o tratamento do texto percebe-

se que, a repetição da secções finais de cada frase correspondem à repetição musical. 

Pode afirmar-se assim que estas intervenções funcionam como eco, dando ênfase às 

suas palavras através da simulação da reverberação. No entanto, esta reverberação 

tem um sentido adicional na articulação entre texto e música. É através do eco que os 

três ridicularizam e fazem troça entre si de D.Iñigo. O prolongamento, conseguido 

através deste efeito, é o mecanismo que transforma todo este número numa cena de 

riso. A forma mecânica como este recurso é explorado e repetido, resulta numa a 

comicidade que se torna espontânea, sobretudo, porque os três partilham um espaço 
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distinto de D. Iñigo. Nesse sentido, há efeito de distanciamento do público 

relativamente à personagem do castelhano, provocado pela repetição em eco. 

 

 

 

 

 

3.3.5. Cena de Bruxaria  

 

A primeira cena de bruxaria corresponde ao nº12, do 2º acto. Esta secção 

musical é antecedida pelo nº11 bis, designado Música de Cena em virtude da 

necessidade de estabelecer um contraste com um novo ambiente e preparar a 

feitiçaria. Os números 12 e 17, que correspondem às cenas de bruxaria, são mais 

longos e, tal como acontece com outros números de conjunto, não existe uma 

construção estrófica bem definida pois, representam momentos de acção que incluem 

as diferentes etapas do ritual de bruxaria. Constituem assim as secções mais 

elaboradas da obra e são igualmente importantes do ponto de vista dramático por 

serem as personagens envolvidas nas feitiçarias que manipulam a acção e o desenrolar 

da história.  

Na cena de bruxaria (nº 12) são definidas três fases do ritual, que 

correspondem a três secções musicais definidas na partitura: “Esconjuro”, 

“Evocação” e “Bailado das Fadas Marinhas”. Estas denominações ocorrem por 

influência directa de Gil Vicente que, no Auto das Fadas, apresenta secções de 

feitiçaria e do qual são retiradas as rezas declamadas por Genebra, no início do 

esconjuro: 

 

Alguidar, alguidar, 

Que feito foste ao luar, 

Debaixo das sete estrelas, 

Com cuspinhos de donzelas 

Te mandei eu amassar. 

 

Gato preto, negro é o gato, 

Bode preto anda no matto, 

Negro é o corvo, negro é o pez. 

Negro é o rei do enxadrez. 

Negra é a vira do sapato. 

Negro é o saco que desato. 
264

 

                                                 
264

 Coplas da farça lyrica em 3 actos sobre motivos de Gil Vicente – O Tição negro Tipografia e Lit. - 

Costa Sanches 38, Calçada do Sacramento, 50 Lisboa, p.22 
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Contudo, apesar do contexto de bruxaria, Genebra Pereira no Auto das Fadas 

apresenta-se perante o Rei e a Rainha, infantes e infantas, pedindo auxílio para 

continuar o seu ofício. Progressivamente, vão entrando em cena o Diabo, os Frades 

Infernais e Fadas Marinhas mas, não existe subdivisão do ritual. Em Tição Negro, a 

cena de bruxaria de Genebra reenquadra o texto vicentino numa nova acção em que, 

apesar das semelhanças textuais, os feitiços são motivados por razões distintas. 
265

  

Segundo Andrés López
266

, as crenças e práticas mágicas em inícios do século 

XVI surgiam em consequência de uma “concepção mágica do Universo”. Foram 

retratadas na literatura, e Gil Vicente é um caso exemplar na tradução escrita dessas 

práticas populares, de tradição oral. Não obstante a influência de Gil Vicente e das 

práticas que retrata, a figura da bruxa não desaparece até ao século XIX. A figura da 

bruxa, associada a rituais de feitiçaria está presente na história do teatro, da literatura 

e da música e, consequentemente, marcou algumas das grandes obras do século XIX: 

a Sinfonia Fantástica de Berlioz; e no universo da ópera Der Freischutz de Weber, 

Macbeth de Verdi ou Fausto de Gounod. Gil Vicente deverá ter sido a inspiração para 

as cenas de bruxaria e para a figura do diabo em Tição mas, essa referência enquadra-

se nos ideais dos século XIX. 

Observando e analisando o caso concreto da cena de bruxas no 3º acto da 

ópera Macbeth
267

 de Verdi, deparamo-nos com semelhanças na estrutura que se 

revelam importantes na compreensão do modelo da opereta de Augusto Machado. O 

número musical inicia-se com uma pequena secção introdutória, em Andante, 

marcada por dois acordes em suspensão que intercalam a primeira declamação de 

Genebra junto ao alguidar recitando os versos já transcritos. O segundo acorde, sobre 

ré# é um acorde 7ªdiminuta em suspensão estabelece a tensão dramática necessária ao 

início dos feitiços. Nos violinos, violoncelos e violas, consecutivamente, aparece um 

motivo que irá ser recorrente ao longo do número, repetido nos sopros pelo fagote, 

clarinete e trompas. Caracteriza-se por ser desenhado em torno do I e V graus, da 

tonalidade inicial lá m.  

 

                                                 
265

 CAMÕES, op.cit., pp. 229-256. 
266

 Andrés LOPEZ, Revista da Biblioteca Nacional - Leituras, n.º11 (Outono de 2002) p. 121. 
267

 Philip GOSSETT (ed.), The Works of Giuseppe Verdi - Macbeth, série 1, vol.10, The University of 

Chicago Press/Ricordi Milano, 2005. 
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ex.10 vln. (cc.1-3)  

 

No esconjuro de Genebra a declamação em estilo próximo ao recitativo é 

presenciada por D. Iñigo pois, é a favor dos seus amores que vão ser feitas as 

feitiçarias. Contudo, há uma modulação a Mi Maior, entre os cc. 27-38 que se segue à 

resposta cómica de D. Iñigo a Genebra que diz: “isto é forçura de sapo que está neste 

guardanapo”, ao que o castelhano responde: “Gracias por el convite, no tengo 

apetite”. Sucede-se o momento de exorcizar, de amaldiçoar, de evocar gatos, corvos, 

bodes, porcas, ratos e o galo, que canta no final do esconjuro. Consequentemente, há 

um retorno à tonalidade de lá menor, que antecipa o cantar do galo. Na orquestra, as 

cordas mantém um ostinato em pizzicato que confere um carácter misterioso ao 

acompanhamento da linha vocal recitada por Genebra, à excepção dos violinos que 

mantém o motivo inicial, tal como, a linha do fagote.  

Em termos harmónicos no final do esconjuro, o que corresponde ao momento 

em que Genebra termina as enumerações dos animais e abre o saco dos feitiços, soa 

um acorde de 7ª diminuta que realça a tensão dramática. Nos violinos e oboé ouve-se 

um motivo de 3ª menor descendente que se segue ao som do galo e marca o prenúncio 

de algo sinistro.  

 

ex.11 (cc.41) 

 

Na evocação o papel principal é delegado a Cecília com as seguintes palavras: 

“É a hora! Cachopinha, /P‟ra trazer o demo azinha, /Canta, canta o esconjuro!”. Nesta 

transição há uma mudança de ambiente com a indicação na partitura de solemne, para 

a orquestra, num Andantino. A textura também muda, o que confere ao momento da 

evocação uma tensão dramática preparada pelos trémulos dos violinos em pp – p que 

oscilam entre duas notas à distância de meio tom (mi – fá). O recurso a este intervalo 

repetido diversas vezes em pequenas secções é recorrente em toda a cena de bruxaria, 

em especial, na transição entre secções.  
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O clarinete em lá (a solo) antecipa a melodia de Cecília (cf. ex.7) que, sobre o 

acompanhamento de trémulo das cordas, irá cantar: “Quem lume traz aos olhos da 

menina e do rapaz? Quem lume traz? Satanaz!” 

 

 

ex.12 (cc.60-65)  

 

 Os motivos da melodia de Cecília são intercalados por motivos em tercinas 

cromáticas em fusas, ascendentes e descendentes pelos violoncelos e fagotes.  

 

  

ex.13 (cc.54-56) 

 

Há também um motivo de tercinas semelhante em Macbeth, associado às 

bruxas, na secção que corresponde à cena junto ao alguidar em que Cecília invoca o 

Diabo. 

 

 

ex.14 (cc.152-154) 

 

A orquestração deste número distingue-se pelo uso de instrumentos 

transpositores, (mais graves) talvez como forma de conseguir uma sonoridade mais 

sombria: clarinete em lá, cornetim em lá e percussão (bombo, triângulo e tan-tan) e 
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ainda buzinas, os quais sublinham momentos cruciais como o da aparição do Diabo. 

Predominância de recursos a instrumentos de registo intermédio-grave, pode 

relacionar-se com a procura de uma sonoridade mais escura, associada à ideia de 

mistério e de bruxaria. Comparativamente a Macbeth, a constituição da orquestra em 

Tição Negro difere apenas no número de instrumentos para cada família, sobretudo, 

no grupo de metais.  

Há um crescendo progressivo que culmina no final da secção da Evocação, 

que vai aumentando conforme a aparição do diabo está mais próxima. “Abracadabra, 

abacadabra…!” para que surja “nas chammas do amor nossa alma..., infernal 

seductor!” até ao tutti final em que o trémulo da caixa e as batidas do tan-tan marcam 

a aparição de Fernando (Diabo) na chaminé, o que reforça o aspecto negro da 

personagem. Depois de uma escala cromática ascendente o diabo fala, marcando o 

contraste para um novo tempo maestoso e a transição de Lá Maior para ré menor. Ele 

diz que vem a correr do inferno e anuncia estar na presença de um castelhano, 

fingindo possuir esses poderes de adivinhação, e acrescenta que ele está em “Busca 

uma ronzella para matrimonio que é branca re nome más branca re cor.” 

A textura instrumental é significativamente reduzida na preparação do Tempo 

de Mazurca correspondente ao “Bailado das Fadas Marinhas”. Verdi recorre também 

a uma dança mas, distinta, uma valsa. As cordas em divisi, acompanham os solos de 

fagote e trompas com surdina. O efeito de surdina é muito importante, pois 

assemelha-se aos mesmos processo que Verdi usa na cena das aparições do 3ºacto de 

Macbeth, colocando um conjunto de instrumentos sob o palco. A fadas dançam e 

cantam em coro “Qual de nós vem mais cansada?...” e repetem as interjeições “Ah! 

Ah! Ah!”, um tópico normalmente atribuído à sereias. O canto das sereias prolonga-se 

em pp em tom encantatório e marcado por um textura que se carateriza pelas notas 

curtas. No entanto, há um crescendo que termina estridente nas interjeições “Ah! 

Ah!” e que, violentamente, é interrompido pelo barulho de alguém que bate à porta ao 

fundo: Alcaide e Beleguim. 

Em seguida a padeirinha Cecília canta, numa secção que antecede o momento 

em Maestoso, e que corresponde em Tição ao momento da aparição, tal como em 

Macbeth. Os recursos de orquestração coincidem, na medida em que, várias escalas 

ascendentes e cromáticas contribuem para intensificar a acção dramática.  As 

semelhanças de estrutura são evidentes entre as duas obras residem, para além das 
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anteriores, na cena de bailado depois da aparição da figura infernal. Em Tição 

aparecem as fadas marinhas que cantam dançando; em Macbeth há também um coro 

no final, cantado pelas bruxas que bailam. As fadas marinhas remetem novamente 

para o texto de Gil Vicente, pois na secção do “Bailado das fadas Marinhas” são 

citadas duas estrofes vicentinas: 

 

Nosso mar é fortunoso, 

Nosso viver lacrimoso 

E o chegar é rigoroso 

Ao cabo d‟esta jornada. 

 

Vós partistes caminhando  

Com lágrimas suspirando 

Sem saber como nem quando 

Terá fim vossa jornada.
268

 

 

Em termos musicais nas duas situações há uma mudança de textura, para uma 

secção menos densa, e a passagem para um tempo ternário enquanto cantam em 

Macbeth: 

 

Ondine e Silfidi 

Dall'ali candide, 

Su quella pallida 

Fronte spirate.  

Tessete il vortices 

Carole armoniche, 

E sensi ed anima 

Gli confortate. 

 

A passagem de Allegro para Allegro agitato vivo, em 6/8 na secção de 

introdução do coro das bruxas é semelhante ao que acontece no “Bailado das Fadas 

Marinhas. A harpa que em Macbeth confere um textura mais delicada e suave, em 

Tição Negro não está presente, certamente por condicionalismos da orquestra do 

teatro.  

O texto e a melodia são repetidos, em tom encantatório, tal como na cena das 

bruxas, seguindo até ao final em morrendo e decrescendo até ppp. As fadas marinhas 

ou sereias respondem a Genebra cantando: 

 

                                                 
268
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Qual de nós vem mais cansada 

Nesta cansada jornada? 

 

Através da introdução progressiva de instrumentos em crescendo (cordas, 

madeiras e, nos metais, as trompas), Verdi consegue um efeito de contraste dinâmico 

em pequenas sequências a que se segue a indicação de ppp, para o coro e as cordas. O 

mesmo efeito de crescendo é incluído na secção final do coro e no bailado das fadas 

marinhas. Simultaneamente, há uma mudança de tempo em Macbeth com uma 

primeira indicação de Allegro – Allegro agitato vivo, (que coincide com recitativo) e 

no final com indicação de stringendo. Em Tição Negro, há aceleração progressiva de 

Moderato – Andantino – Allegro (que coincide com intervenção de Cecília ad libitum 

recitado), terminando num tempo Vivo – Presto nos últimos compassos.  

Nas secções analisadas anteriormente, foi possível encontrar detalhes musicais 

que enriquecem a caracterização das personagens, sobretudo, porque vão de encontro 

aos estereótipos criados em torno dessas figuras: do negro, da padeirinha e do 

castelhano. Na cena da bruxaria há também a procura de um emblema, sobretudo 

através da aplicação de determinados recursos já utilizados por outros compositores, 

evidenciando um modelo sonoro indissociável da concepção musical das bruxas e das 

cenas de feitiçaria no século XIX.  

 

3.3.6. Cena do Exorcismo 

 

O número de personagens que intervêm nesta cena musical é bastante 

significativo. Por um lado, Cecília, o Padre e Fernando os únicos cujas intervenções 

são a solo, por outro, Genebra, Apariço, Pero, D.Gonçalo, Alcaide, Beleguins que 

cantam sempre em conjunto com o Coro. Depois de desfeita a troca de identidades 

que acontece novamente com D. Gonçalo, Genebra saindo aflita da padaria exclama 

ao fidalgo: “ai!! Sr. Gonçalo que desgraça a minha! [...] O sr. Alcaide que diga. Tenho 

a minha pobre muchacha com o diabo no corpo!”. Em cena entram Apariço e Giralda, 

moços e moças da padaria correndo, Cecilia e o povo que acorre de todos os lados, 

bem como Pero Piteira. A Cena do Exorcismo antecede o último número musical 

integrando o clímax da obra. Tal como a secção de bruxaria, analisada anteriormente, 
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este é um número dividido em três secções. Secção A, designada “Coro”, a secção B 

“Ensalada” e a secção C “Exorcismo”.  

O n.º17 inicia-se com o coro que canta: 

 

Vem ahi damnada, 

A endemoninhada, 

Fugi depressa, 

Porque essa possessa 

Não cessa 

De nos saltar. 

O demo briga 

Na rapariga, 

Resiste à figa, 

E com cantiga 

Nos quer pilhar. 

 

O coro anuncia a chegada de Cecília que, segundo Genebra, está possuída pelo 

diabo. Pela referência do coro, Cecília está descontrolada, possuída por uma força 

“damnada”. Em Allegro o coro tem um tema inicial, de linha melódica simples e que 

será repetida diversas vezes, fazendo corresponder cada repetição a dois versos da 

estrofe. O prelúdio da orquestra, introduz um acompanhamento em trémulos sobre a 

nota “si” e escalas descendentes e ascendentes em torno desta nota, numa dinâmica ff 

acentuando o carácter demoníaco deste número. Segundo Gabriela Cruz, a associação 

com a nota “si” integra a faceta demoníaca da personagem Nelusko na ópera 

L’africaine de Meyerbeer, o escravo que segue a caminho da Índia numa nau 

portuguesa. Na balada de Nelusko, é evidente a função do “si natural” que, segundo 

esta autora, está associado ao seu lado demoníaco por reforçar a evocação do 

Adamastor
269

 e revela-se como um veículo expressivo predilecto de demónios e 

assassinos na expressão operática.
270

  

No número de Tição Negro que temos vindo a analisar, a nota “si” adquire um 

papel predominante, coincidindo com a dominante da tonalidade de mi menor. O 

tema atribuído aos sopranos e contraltos no coro é construído com apenas três notas 

diferentes, revelando a predominância do “si” que é repetido sucessivamente, quase 

em recitativo.  

                                                 
269

 It imprinted into the audience's memory the sounds of command laughter and defiance - the B-

naturals - which the composer had painstakingly developed in the final stages of the scene's 

composition as an aural trace of Adamastor's mythic vocality. in Gabriela CRUZ, Laughing at History: 
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ex.15 (cc.35-40) 

 

Também as escalas ascendentes cromáticas e a nota “si” são recorrentes tanto 

na parte instrumental como na vocal. O mesmo motivo do prelúdio, em escalas, 

repete-se na secção do coro mas reduzido apenas à versão descendente, desta vez 

tocado pela flauta e pelo ottavino, instrumento também associado à esfera do 

demoníaco. 

No final da secção do coro o tema inicial é ligeiramente alterado. A frase 

inicia-se em divisi do coro como estratégia de intensificação do sentido do texto, que 

exprime aflição perante o demónio que possuiu Cecília. As interjeições “ai, ai, ai eu 

corro e fujo” e a resposta  “ai, ai, ai, que o porco sujo d'ella não sahe” coincidem 

melodicamente, à excepção do final da frase alterado por um motivo cromático 

descendente, entre fá# e si, que começa precisamente na repetição da interjeição “ai, 

ai, ai”.  

Segue-se o motivo inicial desta secção, em que o coro repete texto e motivo 

melódico “Vem ahi zenindo” “Vem ahi a damnada”, “Vem ahi a endemoninhada.” Há 

um fp no final da intervenção do coro que marca uma mudança de registo acentuada, 

pela entrada do Padre que recita “Passou-lhe a furia! Agora ature a quem cá ficar para 

a escutar n'uma lamuria que vae cantar.” Em recitativo com acompanhamento 

reduzido às cordas ouve-se o Padre que em tranquillo sugere que ouçam a  “lamuria 

que vae cantar”. 

A seguir, canta-se uma “ensalada”
271

 cujo texto é extraído de Gil Vicente e a 

parte vocal é de novo atribuída a Cecília. O aproveitamento da ensalada vicentina é 

uma forma de criar, por via do texto e da música, um ambiente arcaico que, como 

vimos, pretendia ser uma das marcas caracterizadoras desta obra. A textura orquestral 

é significativamente reduzida e a Ensalada é cantada num Andantino, com uma 

                                                 
271
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primeira secção estrófica em compasso de 6/8 constituída por uma estrofe de 6 versos 

e uma quadra. Depois da mudança de compasso, para 2/4, há a indicação de “Tempo 

de Gavota”. Nesta secção os versos de Cecília parecem não fazer sentido para as 

personagens que comentam a canção estranha, que não se enquadra neste enredo, 

perante a qual o coro canta: “Que estranha confusão! Essa canção! Ninguém a 

entende, não.” 

 

 

  ex.16 (cc.1-13) 

  

Este testo foi retirado da obra de Gil Vicente. A escrita melódica parece ir de 

encontro ao seu significado e, sobretudo, à intenção dramática de retratar Cecília 

possuída pelo diabo, sem vontade própria e, por isso, proferindo palavras que não 

fazem sentido. A melodia segue uma estrutura irregular, conseguida através de 

intervalos amplos e diversificados, distribuídos por figuras rítmicas muito curtas que 

alternam rapidamente entre o registo grave e agudo. 

As referências à ensalada e à gavotte pretendem evocar uma componente 

arcaica e incorporá-la na obra musicalmente e textualmente. Reforçando a evocação 

dos autos vicentinos directamente ao público através do Prólogo, introduzindo 

elementos musicais que apelam a essa dimensão. Também no número final (nº18), é 

relembrado esse elemento quando afirmam: “Que um auto rebente n‟um baile 

fervente/ Mandou Gil Vicente que foi nosso sol/ Por isso em descantes e voltas 

galantes devemos quanto antes formar caracol Ah! Ah! Ah!”. Segundo o modelo de 

Offenbach, o último número pretende despertar no público a ideia de distanciamento, 

criando uma moldura em palco para a obra, que permita analisar o que acabou de ser 

representado. 
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No exorcismo são o Padre e o Coro que comentam, respondendo às rezas 

enunciadas. É essa a sua função, introduzir uma espécie de diálogo extra-cena, o que 

constitui uma forma de veicular o cómico em certos momentos dramáticos. Nas suas 

fórmulas o padre inicia tentando “de improviso e com boa sóva fazel'o abalar” depois 

do “Zás! Zás!” anuncia que com os seus exorcismos irá fazer desaparecer “o rei dos 

abysmos”.  

O tipo de linguagem usado por a Genebra na feitiçaria assemelha-se à usada 

pelo Padre associando a estes rituais solenes as figuras dos animais:  

 

Nome de San Cebrian! 

Esconjuro-te Satan! 

Cão tinhoso, 

Cão leproso, 

Sujo bicho, 

Torpe lixo, 

Sae do corpo melindroso, 

Onde fazes o teu nicho. 

Sou eu quem te mando, 

Reclamando 

Pela cruz de Jesus.  

Sae! Sae! Sae! 

Vae ou não vae?  

 

Ao que o coro responde “não sae, não sae, não vae, não vae” que pode ser 

interpretado como elemento jocoso, na medida em que, o coro estava numa posição 

de comentador satírico perante a postura do Padre. A linha melódica vocal evolui a 

partir de um tipo de recitativo, em p, sempre sobre a mesma nota. As secções 

musicais são interrompidas por momentos de pausa em que o texto é declamado. Na 

primeira interrupção o Padre diz: “Ah! Elle é isso ruim vasculho?... Na língua 

hebraica vou dar-te engulho...” e repete a tentativa de exorcizar dizendo: “Zet zeberet 

zerregud zebet, O filui soter. Rehe zezegot relinzet Tisal Linteser” que o coro repete 

em ppp  (não foi possível identificar o sentido desta frase). A intensidade dramática 

vai aumentando na medida em que a textura musical e as dinâmicas se desenvolvem 

nesse sentido, o padre já chegando aos extremos nos seus exorcismo “brandindo o 

cacete de um popular” diz: 

 

Com este bom arrocho 

Estafo-te, carocho, 

Com este bordão 

Desanco-te, ladrão! 

Sae! Sae! Não vae! Não vae! 
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No momento em que o padre pronuncia as palavras anteriores, Cecília 

prevendo que ele poderia cumprir essas ameaças, grita aflita “Ai! Ai! Ai! Poucos 

destroços nestes meus ossos Parae! Parae!”. Toda a ilusão da cena de posse real de 

Cecília pelo demónio se desfaz. É esse elemento que introduz o ridículo e desmonta a 

ilusão dramática provocando o riso pois, surpreende e revela toda a encenação 

construída por Cecília. 

 

3.3.7. Serenada – terceto 

 

O segundo número musical da obra é designado Serenada – tercetto, e 

corresponde à cena em que Aires canta uma serenata à janela de sua amada. Este 

número segue a convenção, definida por Julian Budden
272

, de serenade italiana desde 

o século XVIII, que corresponde a uma canção de amor endereçada à pessoa amada. 

Seguindo a tradição veneziana, deveria ser composta por versos de 11 sílabas. 

Contudo, apesar de esse elemento não estar presente verifica-se a utilização do 

compasso 6/8 e do típico acompanhamento que imita os acordes dedilhados da 

guitarra. O acompanhamento é apresentado na orquestra em Andantino, apenas nas 

cordas em pizzicato e pelo fagote, em notas curtas, dobrando a linha dos baixos. É 

simplificado apenas a colcheias e contratempo, nos momentos em que canta a voz a 

solo.  

 

ex.17 (cc.1-26) 

                                                 
272

 Julian BUDDEN, The Operas of Verdi - From Oberto to Rigoletto, vol.4, Oxford, Clarendon 

Paperbacks, 1992, p. 317. 
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A linha vocal, de Aires, é claramente escrita para um tenor com âmbito entre 

mi2 e fá3. As características melódicas parecem indicar que se trata de uma 

aproximação à escrita vocal operática. A intenção dramática que sustenta a introdução 

desta referência depreende-se pelo objectivo de criar uma ilusão dramática que é 

completamente anulada pelo ladrar dos cães e pelas onomatopeias de Cecília e 

Apariço. Por outro lado, trata-se de um mecanismo de negação da voz lírica, que não 

se enquadra.  

A encenação idílica do que poderia ser o modelo clássico da serenata acaba 

por ser desfeita pela intervenção de Cecília e Apariço, que após o ladrar dos cães, 

troçam do escudeiro que canta à janela, tentando mostrar-lhe de que não está lá 

ninguém. A referência ao ladrar dos cães alude à obra Quem Tem Farelos? de Gil 

Vicente onde se ouvem diversos animais para além dos cães, precisamente no 

momento em que o escudeiro Aires canta para a sua amada Isabel. 
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Conclusão 

 

O panorama da tradição de opereta em Portugal, nos finais do século XIX e 

inícios do século XX, na cidade de Lisboa, carece de um aprofundamento sistemático. 

Contudo, considera-se que este trabalho estabelece um primeiro contributo para a 

historiografia musical no âmbito desse género. Parte da investigação foi dedicada a 

delinear o percurso do Teatro da Avenida, desde a sua edificação (1888) até aos 

primeiros anos do século XX, visto que, não tinha sido reunida informação suficiente 

que permitisse conhecer a sua história. Este teatro era já citado como o novo epicentro 

do panorama teatral na capital, não obstante, o conhecimento sobre a dinâmica teatral 

e os seus intervenientes ser ainda pouco explorado. Compreende-se neste momento 

que o Teatro da Avenida representava, na primeira década do século XX, uma das 

estruturas com maior destaque na cena teatral lisboeta, tendo para isso contribuído a 

sua localização estratégica, na mais recente zona de sociabilidade de Lisboa. A 

inauguração da Avenida da Liberdade conduziu a uma descentralização da baixa 

pombalina, dotando a cidade de um novo boulevard, especialmente em consequência 

do alargamento do antigo Passeio Público. No seguimento destas transformações, no 

início do século, o Teatro da Avenida havia deixado de ser um teatro periférico o que 

motivou o empresário António Sousa Bastos, a fazer representar a sua companhia 

neste espaço. Sousa Bastos atingira já um patamar de sucesso reconhecido tanto em 

Lisboa, como no Porto e, em diversas cidades do Brasil reunindo alguns dos melhores 

intérpretes que desempenhavam, sobretudo, repertório cómico de entre as mais 

variadas designações: operetas, óperas cómicas, óperas burlescas, mágicas, farsas e 

revistas e, embora menos representativos, vaudeville e zarzuela. A actriz Palmira 

Bastos demarcava-se como o rosto da companhia, com uma carreira que comportava 

um leque de êxitos nos mais importantes papéis de opereta e revista.  

No percurso desta investigação, foi identificada a data das comemorações do  

IV Centenário de Gil Vicente, essencial para a compreensão da obra em estudo. Essa 

efeméride foi celebrada, alguns meses após a estreia de Tição Negro. A identificação 

desta data, permitiu um enquadramento ideológico de grande parte do discurso em 

torno da obra. Augusto Machado e Henrique Lopes de Mendonça, que participaram 

directamente nos festejos do centenário, anteciparam-se à oficialização dessa data 

quando apresentaram, no Teatro da Avenida, um peça que evocava Gil Vicente e que 
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contribuiu para despertar e fomentar os discursos em torno da necessidade de reforma 

do teatro português. Definitivamente, o interesse pela figura de Gil Vicente não surge 

isolado do panorama da elite intelectual que começava a manifestar-se, deveras 

interessada, em conhecer aprofundadamente a figura do dramaturgo. Estes 

acontecimentos foram particularmente proveitosos no panorama da opereta em 

Portugal precisamente por coincidirem com o momento de afirmação do interesse 

pela criação de um género que se identificasse com momentos e figuras, pela 

evocação do sentimento patriótico. Neste sentido Tição Negro comporta a intenção de 

recuperação de um passado que remonta às origens do teatro, no sentido de, legitimar 

e revelar a intenção de renovação face ao panorama português, absorvido nos modelos 

franceses importados. 

Por outro lado, a abordagem aqui proposta à obra Tição Negro, tenciona 

revelar algum do trabalho que Augusto Machado dedicou ao género da opereta, para 

além de, apresentar um compositor erudito cujo estilo de composição demonstra 

diferentes ambições relativamente a outros compositores de teatro musical mais 

popular, daquilo que é possível conhecer até ao momento. Este trabalho realça que, 

para além das tradicionalmente citadas, Maria da Fonte e Espadachim do Outeiro, 

houve, por parte do compositor, outras incursões aos temas portugueses, 

nomeadamente nesta obra. Desta forma, Augusto Machado vai de encontro à 

exaltação das grandes referências da História de Portugal, divulgando um discurso 

ideológico que sustentava as comemorações de efemérides, de carácter transversal à 

música e ao teatro. Sobretudo, a recepção de Tição Negro, faz  notar a necessidade, 

nos palcos dos teatros secundários, de um repertório original português que fizesse a 

contraposição ao repertório praticado na últimas décadas. Não sendo possível 

determinar em que medida esta necessidade era sentida pelo público, pretende-se 

demonstrar que esta corrente se manifestava no seio de uma elite intelectual que 

frequentava os teatros e que expressava essa vontade de renovação.  

Deste modo, fica expressa a ideia de que Augusto Machado estava 

particularmente interessado em levar a cabo uma reforma, evocando as ideias 

nacionais através da música, no campo da opereta e não como seria de esperar, no 

campo da ópera. Foi neste âmbito que as suas aproximações a temas portugueses 

foram mais claramente assumidas e ficando agora a compreender-se o enquadramento 

na sua obra da farsa lírica, Tição Negro. 
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  Contudo, Augusto Machado seguiu nesta obra, no que concerne à estrutura, 

os modelos da opereta francesa, nomeadamente, na definição dos couplets e na 

incorporação de diálogos falados que intercalavam os números musicais. A orquestra 

que reúne é idêntica à utilizada noutras obras que compôs neste período, embora 

tenha sido reforçada relativamente à orquestra que habitualmente integrava o Teatro 

da  Avenida.  

A compreensão de que a tradição de teatro musical nos teatros secundários 

englobava intelectuais, compositores e outros artistas, na sua maioria profissionais de 

renome, em cada uma das suas áreas, foi fundamental. Especificamente, no caso de 

Tição Negro, pode assinalar-se a colaboração de figuras essenciais ao panorama 

teatral que revelam um investimento superior na sua concepção.  

Uma das dinâmica essenciais à difusão deste repertório de opereta foi o 

intercâmbio de companhias, intérpretes e repertório entre diferentes cidades.  Sousa 

Bastos encaixava perfeitamente neste perfil de empresário e, na colaboração que se 

seguiu com Augusto Machado em Vénus (1905) há referência de que terá sido 

representada no Brasil. Este facto é relevante na medida em que levanta a questão 

relativa à eventual representação de Tição Negro no Brasil. No entanto, não há dados 

que confirmem esta hipótese até ao momento.  

Relativamente, às fontes visuais que ilustram os trajes dos figurinos e os 

cenários, revelam um investimento na produção da obra significativo de um empenho 

artístico superior (à média). Sobretudo, pela colaboração de Luigi Manini, que havia 

colaborado nos teatros D. Maria II e Teatro São Carlos, na elaboração dos cenários e 

de Manuel de Macedo no esboço dos figurinos. Neste ponto seria necessário 

aprofundar um pouco mais, de que forma se enquadram na concepção musical e 

dramática de Tição Negro.  
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Anexo I: 

Cartaz Tição Negro no Teatro da Avenida. 
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Anexo II 

“Alvorada” 3º Acto de Tição Negro in Brazil-Portugal, n.º73, 1 de Fevereiro de 1902. 
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Anexo III 

Esboços dos figurinos de Tição Negro por Manuel Macedo. 

Figurino Cecília, padeirinha. 

 

 

Figurino Diabo – Tição. 
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Figurino D. Gonçalo. 

 

 

Figurino D. Branca. 
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Figurinos Músicos. 

 

 

Figurinos Vendilhões. 
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Anexo IV 

Palmira Bastos como Cecília, a padeirinha in O Século, 11 de Março de 1902 

 

 

Palmira Bastos como Cecília in O Século, 15 de Março de 1902 
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Roldão como Tição Negro in O Século, 16 de Março de 1902 

 

 

Roldão como Tição Negro in O Século, 14 de março de 1902 
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Alfredo de Carvalho como D. Gonçalo de Lemo in O Século,  18 de Março de 1902 

 

 

Gabriela Lucey como D. Branca in O Século, 30 de Março de 1902 
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Sá como Escudeiro in O Século, 5 de Abril de 1902 

 

 

Gomes como D. Iñigo in O Século, 23 de Março de 1902  
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Santos Junior como Pero Piteira in O Século, 6 de Abril de 1902 

 

 

 

O Século, 10 de Abril de 1902 
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O Século, 17 de Abril de 1902 
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Anexo V 

Transcrição do libreto. 

 

Tição Negro, farça lyrica em 3 actos sobre motivos de Gil Vicente 

 

Palavras de Henrique Lopes de Mendonça 

Música de Augusto Machado 

 

 

 

1º Acto 

 

Pequena praça de Lisboa no seculo XVI. Forma irregular. Duas ruas desembocam na 

D. Alta e E. Alta. A F. é de casaria e campo. A E., desde a embocadura da rua d’esse 

lado até ao 1º plano, é tomada pela casa e pelo quintal de D. Gonçalo. A meio do 

quintal volta ainda, fazendo esquina no 1º plano e perdendo-se entre os bastidores da 

E. A casa é apalaçada, de um só andar, com uma das janelas e a porta praticáveis. À 

D., casa e padaria de Genebra Pereira, com porta para o lado da praça, esquina no 

1º plano, com janella baixa praticável voltada para o espectador. Esta casa é baixa e 

tem no telhado uma trapeira para o lado da praça. No 2º plano entre o centro da 

scena e a E., pelas aberturas da porta de D. Gonçalo, um pequeno chafariz. Na quina 

do prédio acima da padaria, uma imagem da Virgem n’um nicho, com lâmpada acesa 

na frente.  

 

Scena 1ª 

Cecília, à porta da padaria, distribuindo o pão a um grupo de homens e mulheres que 

veem comprá-lo.  

Côro de Homens e Mulheres [Nº 1] 

 

Scena 2ª 

Cecilia, depois Apariço. 

 

Cecília Sucia de maçadores! Homens de beiço cahido, mulheres de cotovelo 

dorido...safa! (Dispõe-se entrar para casa. Apariço aparece à E. alta) 

Apariço Pst! Eh! Cecília!...Cecília! 

C. Quem me chama?...Ah! é o meu rico Apariço! (Corre para elle) 

Ap. Que amassa com beijos a farinha das tuas mãos (beija-lh’as) e da tua 

face...(Vae a beijal-a) 

C. Isso mais devagar! Na face só se amassa o pão da boda.  

Ap. Que inda está na massa dos impossíveis. 

C. Valha-nos Nossa Senhora! 

Ap. Ha três anos a servir um escudeiro de má morte... 

C. E peior vida! Não melhorou de condição? 

Ap. Nem de juízo, o sandeu! É cantar, é tanger, é pentear... e é jejuar 

também! 

C. Então de que vive elle? 

Ap. De tasquinhar em vão! Safa! Ando já tão farto de fome, como os 

outros de comer! O meu amo passa todo o santo dia metido em 
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casa...Pudera! Tem a farpela no fio, e um alfayate que não fia! Mas de 

noite desforra-se... Anda por ahi de bocca aberta a vomitar trovas... que 

não tem mais do que isso no estômago... depois, a altas horas, entra-me 

em casa com roncas de fidalgo, muito contente da sua pessoa, e desata 

a berrar: Apariço, põe a ceia na meza!... Como se a neharia estivesse a 

botar por fora! 

C. E faz cruzes na bocca! 

Ap. Contenta-se com o que apparece! Um naco de pão duro e um rabano 

mais engelhado que a cara de uma bruxa. 

C. (ressentida) Começas a azurar!  

Ap. Perdôa! Buli-te com a família! A tua mãe está n‟outro caso: é bruxa, 

mas tem a cara tão liza como a alma. E como vae ella? 

C. Bem. A feitiçaria vae rendendo. 

Ap. E a padaria? 

C. Tambem. Essa está a meu cargo. 

Ap. Santa vida! Pão de Deus por um lado, obras do demo por outro! E o 

dinheiro a pingar! Ai! Minha Cecília! Minha Jóia! Sinto umas ganas de 

fazer de diabo!... 

C. Depois de casado? 

Ap. Antes... antes... por causa dos apendices! 

C. Julgas-me capaz?... 

Ap. De m‟os fabricar? Qual! Mas o que eu como em casa de meu amo nem 

dá para o essencial, quanto mais para excrescências! 

C. Pobre Apariço! 

Ap. Tens dó de mim, minha flor? 

C. Se tenho! Mas bem vez que... 

Ap. Sei o que vaes dizer! Que não tenho onde cahir morto, e muito menos 

onde casar vivo! A tua mãe quer genro que leve alguma massa para a 

padaria... 

C. O que ella quer é ver se com o meu casamento arranja meio de largar 

os bruxedos. O negocio vae sendo perigoso. O corregedor anda com a 

pedra no sapato, e qualquer dia pode vir desmanchar-lhe a egrejinha, 

Nosso Senhor me perdôe! 

Ap. E nem o mafarrico a livra dos ferros de el-rei. Pois, minha rica, se tu 

quiseres, pode ser que me transformes n‟esse genro apetecido, capaz 

de varrer d‟essa casa todos os avejões. 

C. Se eu quizer? 

Ap. Basta que protejas os amores de meu amo. 

C. Com a vizinha alli defronte? 

Ap. Essa mesma, a menina Branca. Bebe os ares por elle... e elle tambem 

não tem outra com que lhe dar a beber. 

C. Ella deve estar costumada. O tio não é mais seco do que o teu amo: só 

lhe ganha em farronca. 

Ap. Mas o pae anda por terras de India, e é de crer que volte rico. 

C. Para isso fez Deus a India. 

Ap. Pois esse pae, o D. Diogo, é muito amigo do pae de meu amo, que é 

um fidalgote lá das Beiras. O meu amo escreveu ao pae para que elle 

pedisse ao D. Diogo a mão da filha. Estamos a toda a hora à espera da 

resposta. Se o casamento se realiza, fica o meu amo rico, o D. Diogo 
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arranja-lhe um logar no paço, e eu, à sombra d‟elle, em poucos meses 

trepo até chegar à craveira que a tua mãe sonha para o genro. 

C. Valha-me Deus! Mas não sabes que o D. Gonçalo queria casar a 

sobrinha com um ferrabaz Castelhano? 

Ap. Chamado D. Iñigo de Espulgazorras y Aguasfuertes. Sei, sei, mas a 

tramoia é desmanchar esse casamento e... 

C. Demais a mais, o velho, o D. Gonçalo, anda também a arrastar-me a 

aza!... 

Ap. A quem? A ti? 

C. A mim. Se elle percebe que és meu escolhido... 

Ap. Ora o velho remelado! Com que então anda a arrastar-te a aza? Azas 

de pau precisava elle, o gallo sem pernas, nem crista, nem nada. Deixa 

estar que... Nada! Não sejamos tolos! Esse amor serodio, bem 

aproveitadinho, pode dar fructo... 

C. Ora essa! 

Ap. Mas não para os dentes d‟elle, se é que os tem. 

 

(Ouve-se fora, do lado E. um prelúdio de guitarra) 

  

Ui! Ahi vem meu amo! Conheço-lhe à légua a zanguizarra. Logar ao 

nobre escudeiro Ayres Rosado! Asno pellado lhe chamo eu, quando 

estou com as ameias de fome. Vai abrir as guelas para celebrar a sua 

dama... 

C. Que não está em casa! 

Ap. Não está? (rindo) É boa! A garganta trabalha em vão, como a barriga! 

(os dois desviam-se para a D., esquina da padaria) 

 

 

Scena 3ª 

Os mesmos e Ayres (Prelúdio fora, entra depois pela E.A., acompanhando-se à 

guitarra) 

[Tercetto-serenada, Nº2] 

 

 

Ayres Irra! Que inferneira! Diabos levem os cachorros! Apariço! Villão ruim! 

Não te mandei eu que os enxotasses ao menos? 

Ap. Mas como quereis que?... 

Ay. É simples! Dá-lhes meia dúzia de pães! Boca cheia não ladra! Ahi a 

padeira que t‟os forneça!... 

Ap. E dinheiro, senhor? 

Ay. Dinheiro, para que? 

Ap. Ella que os meta na conta... 

C. Dos cães? 

Ay. Sim... quer dizer... não, não, na minha conta... 

C. A sua, senhor escudeiro, é de diminuir. 

Ay. Ai! Sim? Minha carinha de alféloa! Pois chega-te a mim, e 

multiplicaremos. 

C. (Apontando para Apariço) Já escolhi quem entrasse comigo na 

taboada. 

Ay. Mal empregada operação! O produto ha de ser de parvos. 
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C. Não tanto, que andem de bocca aberta a cantar serenatas às paredes de 

uma casa. 

Ay. Bargante! As paredes teem recheio! 

C. De vento. 

Ay. O que? 

C. A sua dona está a estas horas a rezar vésperas em S. Gião.  

Ay. Ó demónio! N‟esse caso... 

Ap. Fez figura de... do que me chama. 

C. Era isso que nós queríamos dizer-lhe, e que vossa mercê botou ao 

desprezo. 

Ap. Fez ouvidos de mercador, e agora... 

C. (com uma mesura) E agora, com sua licença, faz cara de tolo. 

Ay. Confiada! 

Ap. Vamos ao que importa. Estava aqui a conquistar a alliança da Cecília 

em favor dos seus projectos. 

Ay. Ó minha linda! Sellemos esta alliança com um beijo... 

 (vae a beijal-a. Apariço intromette-se e aponta para a própria face) 

Ap. O sello fica fora do documento. Aqui tem a chapa para o cunho 

Ay. (afastando-se) Não tenho sinete senão para cera virgem. 

C. Deixae-vos de conteúdos! A menina Branca não tarda ahi, mal o pae, 

mal o noivo... 

Ay.  O noivo? Ah! Que sinto dentro de mim todas as fúrias do Inferno... 

Ap.  Não as solte agora, que eu não faço sortes de gaiola. Guarde-as... 

Ay. Para o tal castelhano de uma figa, em cujo corpo hei de enterrar esta 

espada... 

Ap. Pobre espada! Dê-lhe ao menos sepultura decente! 

C. Mas como havemos de desmanchar-lhe o casamento? 

Ay. Como ha de ser? Dá uma ideia, Apariço! 

Ap. Vossa Mercê cuida que isto de ideias se dão com tanta facilidade como 

promessas aos credores? Demais, para espevitar o engenho, mister que 

a barriga não ande a dar horas, como a minha. 

Ay. Villão farto, pé dormente. A candeia da inteligência não precisa de 

azeite. 

Ap. Não! Precisa de vinho. 

C. Faze um esforço, minha jóia, e eu te recompensarei d‟aqui a pouco. 

Ap. (luzindo-lhe os olhos) Pãozinho quente? 

C. E um pichel de Caparica. Anda! 

Ay. (aparte) Demonios a levem! Está-me a fazer crescer água na bocca! 

Ap. Prompto! Uma ideia! 

Ay. Vamos a ella. 

C. Dize depressa! 

Ap. O fidalgo ha de estar ausente esta noite... 

Ay. Como sabes? 

Ap. Isso é comigo...(a Cecília) por outra, é contigo, percebes? 

C. À légua. 

Ap. O meu amo combina com a sobrinha raptal-a durante a ausencia do 

senhor D. Gonçalo. 

Ay. Esta noite? 
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Ap. Esta noite, pois então? Lá diz o ditado: devagar pausa, e obra depressa! 

O que fará quando se pensa com esta rapidez! Nem um cavalo à 

desfilada por terras de Moirama! 

Ay. E a Brites, a aia velha da Branca! 

Ap. Ah! Essa coruja é surda como uma porta, e eu me encarrego de lhe 

tapar os olhos com a minha gentileza, e a bocca com doçarias. O demo 

da cascata fina-se por guloseimas! 

C. Depressa! Entre na padaria! Ahi veem os quatro da egreja. 

Ap. E tu? 

C. Eu fico de atalaya. Sumi-vos! 

Ap. E o pãozinho? E a vinhaça? 

C. Lá encontras tudo no armário. 

Ap. Soberbo! Que bellas luminarias para a minha barriga! 

Ay. E terás animo de deixar a minha às escuras? 

Ap. Descanse! Dou-lhe os morrões! 

C. Aviae-vos! (os dois entram na padaria e fecham na porta) 

 

 

Scena 4ª 

Cecília; D. Gonçalo; D. Iñigo; Branca; Brites, que entram pela D. Alta: as duas 

últimas de rosários nas mãos. 

 

D. Gonçalo Pode ficar descansado D. Iñigo. É para vossa mercê, e não para outro, 

a mão de minha sobrinha. 

D. Iñigo (Pronúncia viciosa de hespanhol que quer falar português) Graças a 

Diós! Sabeis o que ganha la niña? El mundo todo! 

G. O mundo todo? Homem! Isso não será demais? 

I. Crió-lo Diós para eu le dar! 

G. Então o vosso sogro fica a chuchar no dedo? 

I. Creará Diós más mundos para mis presentes. 

G. Sois talvez um bocadinho exagerado, mas agradeço-vos a boa vontade. 

Branca (Cecília, baixo) E é um rebolão d‟estes que me querem dar para 

marido! 

C. (o mesmo)Ha de estalar-lhe a castanha na bocca. 

B. (que tem estado junto d’ellas, a rezar pelas contas, interrompendo-os 

a lamber os beiços) Tendes castanhas? 

C. (rindo) Só se for... (menção de bater) 

Brites Que pena! Vinham agora do céu! 

B. Velha gulosa! 

C. O que vale é que só ouve palavras de comida. Parece que tem os 

ouvidos no estômago. 

G. Olha! É a vizinha padeirinha! Deus vos salve! 

C. Uma creada de Vossa Mercê, Sr. D. Gonçalo. 

G. Uma padeirinha que meneira os olhos de uma pessoa, não achaes, D. 

Iñigo? 

I. Me diera el cielo cien ojos, que no los aplicara senon en el rosto de la 

minha D. Blanca. 

B. Já acho demais os dois. 

I. Ciego me quereis? Pues ciego soy por amor de vós, cara de miel! 

Bri. (como acima) Tendes miel, sr. castelhano? Rica cousa, rica! 
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I. Al diablo la vieja! (dá-lhe um encontrão) 

Bri. Bruto! (afasta-se para a D. A rezar) 

G. (a Cecília, baixo) Prenda linda! Preciso falar contigo. 

C. De que? 

G. De amores. 

C. Deixe-se d‟isso! Parece que ainda está nos seus vinte e cinco. 

G. Ah! Preferes rapazes de vinte e cinco anos? Pois tens em mim dois 

d‟esses, encadernados n‟um volume só. 

C. Mas com muita traça na encadernação! 

I. (que tem continuado a falar com Branca) Se algum rival me fuera 

preferido, lo metiera por la tierra dentro hasta llegar a los antípodas. 

B. (ironia) Com effeito! 

C. Safa! 

I. (a Branca) Vós no me conoceis...(a Cecília) ni vos... (apontando para 

Brites) ni la vieja sorda. (agarrando violentamente no braço de D. 

Gonçalo) No es verdade que ellas no me conocen? 

G. (doendo-se do braço) Conheço-vos eu por mal do meu braço. Jura! 

I. Yo vos diré quien soy. (enquanto canta as coplas, Brites continua a 

rezar de parte) 

 

Coplas de D. Iñigo [Nº 3] 

 

I. Eslo que soy, caramba! Ayer – es aún segredo, pero vos lo cuento – me 

acoummette en las estrada de Sacaven una partida de nueve 

bandoleros: sin decir palabra, saco de mi espada, les pongo cierco, y 

zás! Los maté a todos diez. 

G. Mas não dissestes que eram nove? 

I. Si, a uno le perdoné la vida. Pero quando le decia esto, el 

desgraciado... 

C. Fugiu? 

I. No. Murió de puro miedo. 

B. (baixo, a Cecília) Que descaramento! 

C. (o mesmo) Forte pastel! 

Bri. (tocando-lhe no hombro) De que? De que? 

C. De que, o que? 

Bri. De que é o pastel? 

C. (rindo) De carne! 

Bri. (com ancia) Porco? 

B. (gritando-lhe aos ouvidos) Calae-vos, velho camafeo! 

I. (dando um pulo) Hablaes comigo? 

G. Socegae! Branca falava... 

C. Com a aia... 

I. Con la sorda impertinente?... Pues... que lo agradesco a Diós! 

B. Ameaçaes-me? 

I.  Lejos de mi pensar uma ameaça a vos, que sois la niña de mis ojos! 

G.  (a Cecilia, baixo) O que eu queria era pôr com dono a carraça do 

hespanhol! 

C. (o mesmo) Eu lhe arranjo um rente! 

I. Pero se um hombre se atreviera... 

B. Que faríeis? 
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I.  Se diera tamaña puñada que esfurecera la bruxa con su cabeza. 

B. Deixae-vos de roncas e feros! 

I. No me quereis?... Que lastima! 

C. (Puchando pelo gibão de D. Iñigo) Sr. Iñigo... 

G.  (aparte) Esta cahida. Vae-me arranjar a entrevista. 

I. Que pretendeis, muchacha? Ben veis que no vos poso amar. 

C. Não se trata d‟isso: ouvi-me em segredo. 

I. Vos concedo ese honor. 

C.  (baixo, a D. Iñigo) Sei de uma bruxa que vos pode pôr Branquinha 

macia que nem veludo de terciopelo.  

I. Deveras? 

C. Procurae-a quanto antes. A estas horas está ella na Ribeira, a vender 

biscoito. Perguntae pela Genebra Pereira. Ide sem detença. 

I. Me salvaes, muchacha! Os daré la mitad de mi alma. 

C. Para que quero eu similhante prenda? Aviae-vos! 

I. Señora mia, voy-me eu cato de mi, que me perdi quando os vi. 

B. Não espereis que vos dê alviçaras. 

I. Matadora! 

G.  Com que, passae bem, D. Iñigo. E o dito, dito... 

I. Besos las manos. (a Branca) Adios, mis amores. Las estrelas del cielo 

vos envidian la ventura de dar luz a este astro. (Sae majestosamente 

pela E.alta) 

B. Paspalhão! 

G. E agora ide... (a Branca) 

C. (vivamente) Á padaria, onde tem uns lavores para ver. 

G. Que os lavores se entretenham! 

C. (rindo) Vão de entreter! (baixo, a D. Gonçalo) Ide ver se não vem 

ninguém ahi d‟essas ruas, e já vos falo. 

G. (baixo) Sim, meu anjo! (sobe) 

C. (a Branca) Entrae para a padaria. Lá nos espera o escudeiro. Ahi a 

janella da travessa... Ide! (Branca entra na padaria. A Brites que se 

prepara para a seguir) Esperae, minha dona! (chama em voz baixa) 

Apariço! (A Apariço que assome á porta) Entretem o demo da velha 

aqui á porta, ouviste? E fica alerta para prevenir de qualquer estorvo os 

dois que estão á janella da travessa! 

 

 

Scena 5ª 

D. Gonçalo e Cecília, à E. da scena; Apariço e Brites, junto á porta da padaria; 

depois Ayres e Branca, á janella da padaria, frente ao publico. Começa a escurecer. 

Luar depois. 

 

Ap. Fica entendido! Cá tenho a isca! Pão... (mostra-o) azeitonas de Elvas... 

(mostra uma escudela) e a minha beleza.  

C. Não a gastes toda! (A D. Gonçalo que desce) E agora, podemos 

conversar á vontade! 

G. Mercê de Deus! Ando engasgado ha um rôr de tempo... 

C. Algum osso? 

G. Uma espinha: a do teu amor! 
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Sextetto [Nº4] 

 

(Os personagens que estão em scena repetem o coro, curvando-se deante da imagem 

que está no nicho. Os homens descobrem-se) 

 

C.  (a D.Gonçalo) Tenho de recolher á padaria. Vão começar os trabalhos 

para o pão da manhã. 

G. O pão dos meus olhos és tu só, linda padeira! 

C. Deus queira que não lhe seja pesado. 

G. Qual! Sinto-me capaz de digerir pedras. 

C. (baixo, a Apariço) Apariço, faze o signal! 

Ap. Prompto, minha dona! (vae á esquina fazer signal a Ayres e Branca) 

G. (desamparando-se) E é que é verdade! Sinto-me com vinte anos! Vae 

ver uma bruxa comigo, a filha de bruxa! 

Ap. (que bateu no cotovelo de Ayres) Ora até que enfim acordaram! (volta 

para a porta da padaria) 

B. Ás nove e meia te espero! (a Ayres) 

Ap. (beijando-a) Até breve... e para sempre! (salta da janella para a rua) 

Branca fecha a janella e vem aparecer á porta) 

C. (baixo, a Apariço) Alerta sempre, Apariço! 

Ap. Um alho no prato... (Beija-a ao dar-lhe a escudela) outro no gato! (faz 

figas a D. Gonçalo) 

G. Recolhei-vos depressa, Branca! (Ayres e Apariço somem-se D.B.) 

B. Vinde, Brites! (pucha por ella) 

Bri. (aparte, com um suspiro) Levaram sumiço, o rapaz e as azeitonas! 

(entra na casa da E. com Branca) 

C. (entrando na padaria e fechando a porta) Santas noites! 

 

 

Scena 6ª 

D. Gonçalo, só, depois Pero Piteira e Padre Bastião 

 

G. (atirando beijos para Cecília)  Meu paraíso! Minha condessa! Meu 

coração! Meu sol! – Tudo isto é muito bonito, mas o peior é que não 

tenho um ceitil de meu, e vou fazer papel de urso com a pequena! Não 

é de um fidalgo como eu ir para uma entrevista com as mãos a abanar! 

Eu bem sei que é o meu físico que lhe deu nas vistas, mas eu não 

desgostava que ela me visse também a alma, e um homem sem vintém 

é um corpo sem alma! 

 Como há-de ela gostar do que eu não tenho? Onde não há, el-rei o 

perde! (Pero Piteira e Padre Bastião entram D. A.) Quem vem lá? 

Padre Sou eu, meu senhor D. Gonçalo. 

G. O meu capelão? 

Pdr. A sombra d‟ele. Tão negro estou... 

G. E que outra sombra trazeis convosco? 

Pero O servo de Vossa Mercê, Pero Piteira. 

G.  Ah! O meu ourives! Folgo de ver-vos! E a que vindes?... 

P. Eu procurava Vossa Mercê, mais aqui o sr. padre Bastião... 

G. Não vinha recolher-se, o padre capelão? 

Pdr. Nada. Eu vinha também... 
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P. Falar com Vossa Mercê... 

G. A que propósito? 

P. Eu digo. 

Pdr. Eu vou dizer. 

 

Terceto dos Credores [N.º 5] 

 

G. Bem. Já dissestes de vossa justiça. Agora farei cada um de vós um 

requerimento em bom papel - preto no branco e veremos quando se 

vos dará despacho. 

Pdr. Empachados estamos nós... 

P. Há que tempos! 

G. Mau! Ao menos fale cada um por sua vez. – Vós, Padre Bastião, que 

mais quer um clérigo que boa comida à tripa fôrra, vida folgada, e mais 

um vintém – um vintém por dia para as estravagâncias? 

Pdr. Ora, sr. D. Gonçalo! E falais vós de comida! Se não estivesse aqui 

presente mestre Pero, eu vos diria se meia dúzia de sardinha salpicadas 

por dia bastava para despregar a barriga das costas. 

G. E a honra, ingrato sacerdote? “Sou capelão do sr. D. Gonçalo de 

Lemos!” Não é mesmo de encher a boca? 

Pdr. Também, só isso m‟a  encherá! 

G. E achaes pouco? Ruim sois de contentar! É como se tivésseis o rei na 

barriga. 

P. Eu cá preferia um arrátel de carne limpa. 

G.  Calae-vos, mestre! Eu já vos attendo! 

Pdr. E a respeito do vestir, não fareis conta? E dormir sem cabeçal, com a 

coroa quasi pelo chão, que até parece – Deus me perdoe! – um 

sacrilégio? 

G.  Humildade christã! 

Pdr.  E andar às compras na Ribeira?... 

G.  Pelo peso que vos fariam as compras!... 

Pdr. Afora outros recadinhos que não são muito honestos para o meu 

estado! Clericus et negotiator. 

G. Sois tão grande político! Para embaixadas melindrosas podeis gabar-

vos de minha confiança. 

Pdr. Mercês! E ter a meu cargo os gatos, os pretos da cozinha, a bicharia 

toda? 

G.  O Evangelho manda fazer bem aos animaes. 

Pdr. E tratar-vos do gibão, e alimpar-vos os sapatos? É também pelo 

mesmo preceito do Evangelho? 

G. Quereis que eu pareça bem deante de El-rei, e tendes razão às carradas. 

Sabeis como vos recomendo no paço, onde na primeira vaga tereis o 

logar de capelão. 

P.  Por empenho vosso? 

G. Está claro. A el-rei ou à rainha farei o sacrifício a este meu digno 

clerigo. 

Pdr.  Vae em três annos que me embalaes com essa cantiga. 

G. A propósito de cantiga! Tendes voz fraca para a capela do paço, que é 

muito vasta. Ahí é que está a maior difficuldade. 
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Pdr. Como quereis que tenha voz forte um homem mantido a peixe salgado 

todo o santo anno, e burrié cozido pelas endoenças? 

G.  O marisco engrossa a voz… 

Pdr.  Pois preciso eu d‟isso na minha profissão, senhor? 

G. Ide em paz. Não me esqueço. El-rei saberá quanto valeis. Ha de custar-

me, mas entrareis no paço. Dormi descansado. Eu tenho que falar com 

mestre Pero. Ide. Boa noite, padre capelão. (Vae-o conduzindo 

abraçado até à porta de sua casa, e volta depois para junto de Pero) 

Pdr. Deus salve a Vossa Mercê! (à parte) é isto sempre! Muita folia e nada 

de pagar ao gaiteiro! (entra em casa) 

 

Scena 7ª 

D. Gonçalo, Pero Piteiro 

 

G. Ora falae agora, mestre Pero! (Pero vae a falar, mas D. Gonçalo 

prosegue) Sou muito vosso amigo. Cobri-vos, estae à vossa vontade, 

sem cerimonias. (Como acima) Ainda hontem vos gabei a el-rei quanto 

pode ser. Elle vos empregará, e eu vos ajudarei, que estas ajudas às 

vezes são melhores que as das boticas. Tudo mereceis. 

P. Graças, sr. D. Gonçalo. Pois, como vos disse, eu venho… 

G. E sabeis o que tendes de melhor? Lá o disse eu a el-rei, que o apreciou 

deveras. É que não importunaes nunca com os pagamentos. Nunca vi 

quem assim esperasse, quem tal modo tivesse de agradar. 

P. A nossa conta é tão pequena… 

G. Que nem vale a pena falar d‟ella. Isso é pensar de fidalgo! Folgo de 

não vos ter pago, só para vos ouvir falar assim, com tanto sizo. 

P. Beijo-vos as mãos, senhor, mas eu queria… 

G. Que vos encomendasse mais alguma cousa. É o que vou fazer sem 

detença. 

P. Porem… 

G. Sabeis que caso minha sobrinha com um fidalgo riquíssimo, um 

castelhano… 

P. (com alvoroço) Ah! Sim?... 

G. O sr.D.Iñigo de Espulgazorras y Aguasfuertes. Conheceis? 

P. De tradição. 

G. Pois esse. É podre... 

P. E dael-o a vossa sobrinha n‟esse estado? 

G. Podre de rico, homem. 

P. Ah! Com essa podridão isso queria eu! 

G. Far-vos-hei largas encomendas para as bodas. 

P. Que bondade a vossa! 

G. Não quero outro ourives. Tendes-me servido tão bem! 

P. Mas não poderíeis adeantar-me?... 

G. Posso, pois não! (Pero chega-se mais, muito contente) Posso já 

adeantar-vos alguma encomenda. (Pero faz um gesto de 

desapontamento) Agora, por exemplo, e para esta noite mesmo, 

preciso sem falta de uma salva de prata, das melhores que tiverdes. Ide 

buscal-a... e, sem cerimonia, mettei-a já na minha conta. 

P. Mas tenho a loja cerrada, e... 
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G. Mas tendes a conta aberta. Ide buscar-me a salva. (Em segredo) 

Recebo hoje o noivo, e quero tratal-o como um rei. Aviae-vos. Até já. 

P. Eu vou, mas... 

G. Ah! Descansae, que eu não sou mesquinho! Das melhores que 

tiverdes! Ide. (Pero hesita, mas afinal faz um cumprimento, e sae pela 

D.A.) Safa! Vi-me livre de chupistas! Já tenho um bello presente para a 

Cecília! Esta salva salva a minha honra de fidalgo. Quanto á minha 

honra de amante... Ah! É verdade! Deixa-me ir ver se ainda ha lá por 

casa uns restos de marisco! (Entra em casa a assobiar) 

 

Scena 8ª 

Genebra e Fernando, entrando da E.A. 

 

Genebra Má criança te coma, tição, que não fazes senão emagrecer-me a bolsa. 

Fernando (língua de preto) Boso tem bossa a rebentar. Plecisa sangria. 

Gb. Não é sangue que tu queres: é marufo. 

F. Marufo dar fogo ao riabo! 

Gb. Fresco diabo! Podes limpar a mão á parede! Estás um diabo de 

cacarácá! 

F. Pague boso masa rinheiro, e boso verá o que é riabo! 

Gb. T‟arrenego! Quando faço os esconjuros, nunca appareces a tempo! 

F. Farta de marufo! 

Gb. Não andas leve como um azougue! 

F. Farta de  marufo! 

Gb. Nem tens voz de arrepiar as carnes! 

F. Farta de marufo! 

Gb. E deste cabo do fato todo! Os chavelhos estão que é uma desgraça! 

Parecem chavelhos em terceira ou quarta cabeça! Tambem isso é por 

falta de marufo? 

F. Não, siôra é por falta de pratica. 

Gb. E ainda achas pouco, um real branco por cada diabrura? 

F. Pleto não ser já riabo a menos de dois reaes. 

Gb. Ih! Jesus! Que me arruínas! Ha vinte anos que trabalho pelo officio, e 

nunca tive um diabo por similhante preço! Está tudo pela hora da 

morte! Ainda me lembro, em tempo do sr. D. Manuel, que Deus haja 

em gloria! Isso é que eram tempos! Vinha cada pretalhão da Mina! E 

arranjava-se um inferno inteiro por dez reis de mel coado. Era mesmo 

um ceu aberto! Tem para amoras, como diz o sr. padre Bastião. 

F. Pleto querê masa rinheiro. 

Gb. Vá lá! Que remedio! (afagando-o) Ganharás dois reaes por cada 

esconjuro... Hein? Não é amiguinho da sua Genebra? 

F. Riabo, vá rá por dois reaes; amigo, não pôde ser a menos de tres. 

Gb. Perro negro! Pois olha! Já hoje te dou que fazer. 

F. Hoje? 

Gb. Sim. Tenho um freguez de mão cheia, um castelhano riquíssimo, um 

tal D.Iñigo. Ouviste? Quer-se muito bem tratadinho... 

F. Muito bem embaçadinho. 

Gb. Como um príncipe. Combinou-se a cousa para as dez horas. Vê se 

estás cá em casa por volta das nove. 

F. Dê-me boso uns ceitis ariantados.  
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Gb. Assim cahia eu n‟essa! Para te ires embebedar, rascão. 

F. Mi não se embebera, paravra de Furunando! Só querê dá umas tinturas 

ao riabo. 

Gb. Deixa-te de tinturas. Tinto demais és tu. 

F. Farta o rume no oio. 

Gb. (ameaçando-o) Queres lume no olho? Pois eu te faço vêr as estrelas! 

F. Mi ter guerra secca! 

Gb. Olha! Ahi tens a fonte! 

F. Agua não fazê rume: apagá rume. 

Gb. (entranto na padaria) Então vae beber para o demonio! 

 

 

Scena 9ª 

Fernando, só. 

Remonio ser mi mesmo! E mi não dar a mi por farta de rinheiro! Pleto 

masa prove que cão! Canseira de vira esta. 

 

Tango [Nº6] 

 

Prove Fernando! Taverneira não fia nara! Nara que bebê!... Nara que 

furtá! Quem furta, home sesuro! (Dirige-se á D.A., mas recua logo) 

Abre oio, que vem gente! Talvez seja sopa que caia no mer! (Recolhe-

se na esquina do quintal, á E.B. Entra Pero muito açodado, com um 

embrulho na mão.) 

 

Scena 10ª 

Fernando e Pero. 

 

P. Cá trago a encomenda do fidalgo! Que remedio! Isto de freguezes 

pelintras são como as pias! Em estando entupidas, bota-se-lhes mais 

agua. Se eu me faço de manto de seda, então é que é calote certo. 

F. (espreitando, aparte) Ui! Senhora Prito Santo acode a magro com 

garinha gorda! 

P.  E o maldito tem-me por lá um bom par de alfayas! 

(Dirige-se para a porta do palacete) 

F.  (escoando-se pelo muro, até lhe sahir á frente) Sahiu! 

P.  Ai! Ai! Quem me aco... 

F.  (tapando-lhe a bocca) Não fazê baruio. Mi não fazê mal.  

P.  Um cão de um negro! Se te chegas mais, grito aqui d‟el-rei. 

F.  Grita para que? Boso rá enganado. Negro não sé ladrão.  

P.  Então porque me saes á frente? 

F.  Negro ter bom arma. 

P.  (cada vez mais assustado) Trazes arma? 

F.  Arma! Isso cá re dentro, não sabe boso? Ter boa coração! 

P.  Ah! Sim! 

F. Ladrão! Negro furta! Pato Nosso! Aba Mahia! (benze-se) Ahi ser 

amigo. Mi querê preveni boso. 

P.  De que? Prevenir de que? 

F.  Re que? Re que? (aparte) Sei rá! 

P.  Desembucha, homem. Tu conheces-me? 



 157 

F. Negro conhecê tora gente. Boso é ourives da Rua Nova. Firalgo d‟ari 

devê muito a boso. 

P. Deve sim e depois? 

F.  Repois... vae fugi. 

P.  Fugir? O sr. Gonçalo? 

F.  Fugi, passá pé, dá vira Riogo.  

P.  Oh! Co‟a fortuna! E lá se vão as minhas ricas alfayas! 

F. Não vae nara, não siô. Mi está de oio alerta. Mi vê D. Gonçalo enterra 

turo no quintar. 

P.  A enterrar tudo no quintal! Essa é boa! Para que? 

F.  Para boso não pilhá. 

P.  Onde é que tu viste isso? 

F.  Ari! Agora! Cima da muro! 

P.  Ora adeus! Isso é peta! 

F.  Negro nunca menti. Se boso querê vê... 

P.  Como hei de eu ver? 

F.  Ari, cima da muro. 

P. Eu, em cima do muro? Pensas que eu sou homem enxertado em 

macaco, como tu? 

F. Não querê vê, adeoso! (Encolhe os hombros e vae a sahir, sempre 

olhando de revez para Pero.) 

P. (aparte) Se eu apanhasse o caloteiro n‟essa empresa, ou escarrava 

p‟r‟alli o dinheiro, ou restituía as alfayas... (alto) Espera ahi, preto do 

inferno! Como demonio queres tu que eu trepe áquellas alturas? 

F. Mi ajuda boso! Sem ganhá nara! Tudo por bom arma! 

P. Homem, não fales mais em arma. Assim á noite, faz arripios! Diabo do 

muro, é alto como a bréca! 

F. Mi pega boso ao córo! 

P. Ao collo! Vamos lá a ver se isso é possível! (Fernando prepara-se 

para erguer Pero) Espera! Tenho medo! 

F. Mero re que? 

P. Que me abras a cabeça em cima das pedras! 

F. Abri a cabeça, para que? Boso não tem nara lá dentro. 

P. Vá lá! (Fernando pega-lhe) Aguenta bem! Espera! Ai! Ai! (agarra-se 

ao muro e escorrega) 

F. Boso sá trapaiaro com embruio. 

P. Atrapalhado com o embrulho? Pois estou, estou! Segura aqui um 

instante! Cuidado! (Dá o embrulho a Fernando, e vae subindo ao 

muro com a ajuda do preto) Devagar! Devagar! Isso! Cá estou! Agora 

dá cá o embrulho! (está encurralado no muro) 

F. (disfarçando) Boso não vê siôro D. Gonçalo no quintar, a cavá, a cavá, 

a cavá? 

P. (olhando para dentro) Está tudo escuro como um prego! Por mais que 

me affirma... 

F. Abre oio! Abre oio! (vae-se escoando pela parede do palacete. Aparte) 

Quem furta, home sesudo! (safa-se pela E.A.) 

P. (continuando a observar para o quintal) Não vejo boia! O demonio do 

homem faz tudo ás escuras. Que te parece, preto? Tem raça de mocho, 

o maldito. Mas cá estamos nós á espreita... Heim! Que dizes tu, tição 

negro? (olha para o interior da scena e vê-se sozinho) Ai! Que o patife 
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esgueirou-se! Com o meu embrulho! A minha rica salva! Estou 

roubado! Estou roubado! (gritando) Aqui d‟el-rei! Socorro! Socorro! 

Aqui d‟el-rei! (Faz esforços baldados para descer do muro. Ouvem-se 

borborinhos fora, rumor de vozes, janelas que se abrem, etc.) 

 

Scena 11ª 

Final [N.º7] 

 

2º Acto 

 

Aposento em casa de Genebra. Porta ao F. comunicando com o exterior. Porta á E.A. 

para a padaria, outra á E.B. para o interior da casa. Entre estas duas portas mezas 

de pedra cavadas para amassar pão. Ao F.D., em pass-coupé, uma larga chaminé 

tapada com uma cortina escura. Entre a parede da E. e a porta do F., acima n’uma 

reinterancia, vê-se o começo de uma escada que sobe para o sótão. Abaixo da 

chaminé, à D., uma porta com rotula que dá para o quintal. Por cima d’essa porta, 

pouco mais ou menos uma fresta em olho de boi, gradeada. Entre a porta do F. e a 

chaminé, um armário de madeira negra. Uma meza de tres pés, quasi a meio da 

scena, um pouco mais para a E. duas tripeças ao pé d’essa meza. Algumas cadeiras 

de pinho. Sobre a meza, um grande candeeiro de tres bicos, apagado no começo do 

acto. Candeias, penduradas nas paredes do F. e da E. e do lado D. da chaminé, 

illuminam a scena. Cortinas negras na parte inferior das mezas de pedra, engastadas 

na parede. Espalhadas pela scena, alguns sacos de farinha, outros vasios, peneiras, 

pás, e outros utensílios do padejo. 

 

Scena 1ª 

Cecília, só. Entra da E. A,. vae espreitar à rotula a porta da D., e depois colla o 

ouvido à porta do F. 

 

C. O Apariço ainda não appareceu! Nem o outro! E devem ser quasi nove 

horas! (Ouve-se fora, à D. um pandeiro-Alvoroçado) Ah! Lá estão 

Apariço! (Corre à porta da D. mas n’esse instante ouve-se um assobio 

ao F. – Detendo-se) E agora o fidalgo! Para onde me hei de eu virar? 

(Rindo) Estou como o burro entre as duas medidas de cevada… 

(Emendando-se) Não! Cevada eu, burros elles! (Canta, enquanto se 

ouvem sempre fora o assobio e o pandeiro) 

 

Coplas de Cecília [Nº8] 

 

 Nada! Deixa-me ir dar primeiro a raçãozinha ao pandeiro. (Abre a 

rotula D. B. Para fora) Pst! Pst! 

 

Scena 2ª 

Cecília e Apariço, que aparece à rotula. 

 

C. Apariço, vens em má hora! Não ouves o fidalgo a arruinar-se em 

assobios? 

Ap. Também eu tenho os cotovelos em sangue. 

C. Por via do pandeiro? 

Ap. E por via da trela que tens de dar ao fidalgo. 
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C. Descansa! A trela é curta! E está na tua mão encurtal-a ainda mais. 

Ap. Como? 

C. Momentos depois de eu lhe dar entrada, tu bates àquella porta (Aponta 

para a do F.) com grande espavento. 

Ap. À laia de badaladas para acudir ao fogo. 

C. Justo. Eu afflijo-me, como se fosse a mãe… 

Ap. E trancafial-o! 

C. Tal qual. Enquanto fôr preciso para os nossos pombinhos soltarem o 

vôo. 

Ap. Rico engenho! Deus nos fez, Deus nos… (Estende os braços na 

intenção de a abraçar) 

C. (Esquivando-se) Ajuntará. 

Ap. Com esta parede de permeio, não admira que estejas ferrada no 

futuro… E se o velhote ganir com a prisão? 

C. Tenho cá uma ideia! (Rindo) Ha de sahir-lhe cara a entrevista. (O 

assobio redobra de força) Vae-te embora, anda, que o demo estafa-se a 

assobiar-me… 

Ap. Às botas. Entretanto, deixa-me gastar eu o folgo n‟um beijito sobre 

essa face rosada. 

C. Não pode ser agora, irmãozinho. Tenho outro pobresinho à espera. 

(Vae à porta do F., e entreabre-a) Pst! Pst! 

Ap. Demo da moça! Tem o mesmo pst! Para toda a gente. 

C. Safa-te depressa! E não te esqueças de acudir ao fogo. 

Ap. Antes que elle chegue às obras vivas. (Fecha a rotula e some-se) 

 

Scena 3ª 

Cecília e D. Gonçalo, entrando pelo F., mascarado e muito embuçado. 

 

C. É vossa mercê, sr. D. Gonçalo? 

G. Sou eu, menos os bofes. Foram-se em vento, à força de assobiar. 

C. Desculpe. Estava aqui gente… e não tarda ahi minha mãe. Felizmente 

que tivestes a bella ideia de vir mascarado, para nem na rua vos 

reconhecerem. 

G. Bem vês. Com a minha pratica d‟estas aventuras… 

C. Vê-se que gostaes muito de saias. 

G. Qual! Até as dispenso, filha! Se queres, experimento. 

C. Menos isso! Faz-me mal à friagem. 

G. Chega-te a mim, que sinto o sangue dos meus avoengos a escaldar-me 

o coração. 

C. Que rica cabidela! 

G. Ladina! (Quer abraçal-a) 

C. (Fugindo, aparte) Já cheira a chamusco, e nada de badaladas! 

G. Quero enfeitar-te com um collar de beijos. 

C. Vossa mercê vae logo às do cabo. 

G. Não me detenho com virgulas, o que quero é chegar ao ponto. 

C. Mas tenho a avisal-o de que eu não dou ponto sem nó! 

G. O nó! É o diabo! Levou-o o preto! 

C. Querem ver que a salva roubada… 

G. Era um presente para ti, minha jóia. 

C. Foi um presente passado. 
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G. Mas tens a minha palavra de fidalgo. Abre-me um credito. (Vae 

perseguil-a de novo. Fortes pancadas à porta do f.) Que é isto? 

C. Jesus! Minha mãe que vem ahi! Esconde-se depressa, sr D. Gonçalo, 

esconde-se pelo amor de Deus! 

G. Mas aonde? 

C. No sítio mais escuro que ser possa, se não quer deitar-me a perder. 

G. Para ganhar-te é que eu perco a minha dignidade. 

C. (apontando para a porta E. B.) Olhe n‟essa casa ha um cacifo, n‟esse 

cacifo ha um armário, dentro d‟esse armário ha um bahu… N‟esse 

bahu é que Vossa Mercê me ha de esperar. (Para o F., gritando) Lá 

vae! Lá vae! 

G. Ó moça! Mas isso não tem commodidade nenhuma! 

C. (empurrando-o para dentro do quarto) Depois lh‟a darei melhor. 

Avie-se, avie-se. (Sae um instante com elle E. B. – ouve-se ruído de 

altercação à porta do F. Voltando à scena, com uma chave) Está 

debaixo da chave. (Dando ouvidos ao rumor) Que matinada é esta 

agora? (Vae abrir a porta do F. à qual se veem Genebra, Fernando e 

Apariço) E eu a julgar que mentia. 

 

Scena 4ª 

Cecília, Genebra, Fernando, um momento Apariço 

 

Gb. Sume-te, rascão! Quem te deu confiança para estares a estas horas à 

pancada à minha porta? 

Ap. Ó senhora Genebra, é que eu pensava… 

Gb. Quem quer pensar bate no toutiço, não bate nas portas. Que te parece, 

Cecília? 

C. Eu logo vi que era o tunante do Apariço. Ponde-vos a andar, villão 

ruim! É melhor que façaes algum serviço a vosso amo. 

Ap. É serviço de tanta monta, que não se escreve com menos onze lettras. 

Gb. Mau fadário te dê, rufião sem-vergonha! (Fecha a porta e entra com 

Fernando) Fui à pesca d‟este tição negro, que andava a escorropichar 

por essas tavernas! 

F. Boso mandou pleto estar cá entre as rez e as onze… e pleto não tem 

rinheiro nem para chegar às rez. 

Gb. Cão maldito! Olha que brincadeira, se me faltasse o diabo para a 

bruxaria d‟esta noite. Trataste d‟esses arranjos, Cecília? 

C. Tendes a bicharia a postos, e a respeito de fadas, é pedil-as por bocca 

na padaria. 

Gb. A propósito, que é da tal tua irmã que tu me inculcaste para forneira, 

escarumba? 

F. Meu irmã…meu irmã…(Coça a cabeça) 

Gb. Estás a catal-a na carapinha, perro? 

C. (Aparte) Oh! Que ideia! (Alto) A forneira preta já veiu. 

F. (Pasmado) Já veiu? 

C. (Baixo a Fernando, beliscando-o) Cala-te! (Alto) Veiu há de haver um 

quarto de hora. 

Gb. E onde pára essa cabra? 

C. Mandei-a buscar um saco de farinha ao armazém, e não tarda ahi. 
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Gb. Bem. Põe-a quanto antes a trabalhar. Se quizer comer, ha de custar-lhe 

a catinga do seu rosto. Enquanto a massa está a levedar, vou dar uma 

demãozinha nos meus bruxedos. (Sae E. A.) 

 

Scena 5ª 

Cecília, Fernando 

 

F. Boso está a engazupá mãe Genebra. Pleto não rise a pleta para ribolá 

até cá. 

C. Que tens tu com o que eu digo, tinhoso? 

F. Mi sá negro, mas mi sá home de bem; não mente. Negro vae já pôr 

tudo em platos limpos. 

C. Sim! Tu deves limpar tão bem os pratos como limpaste a salva. 

F. Quaes salva? Mi não sabê dá tiros. 

C. Não te faças de novas, cão. Tu é que surripiaste a salva ao ourives. 

F. Jesu! Nome re Deoso consagrado! Negro furtá! Negro ladrão! Nunca 

home branco dirá Furnando furta real! 

C. Pois imaginei que fosses tu. 

F. Senhoro Prito Santo perdôe a boso! 

C. Cuidei. Era uma salva para o fidalgo alli defronte… 

F. Coitarinho! 

C. Tão rica…tão rica…toda de ouro… 

F. (Pasmado) Mau? 

C. (Sem o desfitar, com affectada negligencia) Era…e tinha seis 

pérolas… e mais uma saphira… 

F. (Cada vez mais pasmado) O que? O que? 

C. Foi o que eles disseram. 

F. (desatando a rir) Eia! Que grandes trapaiões! 

C. Eu ia jurar… 

F. Não jure boso farso, que é peccado. A sarva é de prata, sem safio 

nenhum. 

C. Apanhei-te, cavaquinho! 

F. Quar cavaquinho? 

C. Cahiste como um pato! Foste tu que chamaste a salva à mochila. E 

agora, se não queres que eu dê à língua… 

F. Pato Nosso, Aba Malia! 

C. Tens que andar às minhas ordens, enquanto não largas a salva d‟essas 

badanas para mãos de gente. 

F. São Benedito me valha! Uma sarva que era uma mina de marufo! 

C. Ouve o que eu digo, e obedece-me, se não queres enrolar no gasnete 

um bom collar de esparto. 

F. Não quer, que faz nódoa negra no meu pére. 

C. Has de ver-me d‟aqui a bocado com um mostrengo da tua cor. É a 

cabra da tua irmã, percebeste? 

F. (Choroso) Boso mettê pleto home de bem em embruiadas! 

C. Homem de bem! Só se for de bem furtar! Faze o que eu mando e… 

 

Scena 6ª 

Os mesmos, Genebra, entrando E. A. 
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Gb. Juda vós estaes aqui patorneando? Põe-te a andar Cecília, que temos de 

adeantar trabalho antes de vir o mafarrico do castelhano. (Vae 

examinar a massa que está nas mezas) 

C. Sim, mãe! (Banco, passando por pé de Fernando) Vou buscar a tua 

irmã, entendes? (Aparte, atravessando para a E. B.) 

Gb. E tu, tição negro, vae envergar a farpella que está no sotam, e depois, 

ala para o telhado, prompto a enfiar pela chaminé mal a cachopa 

chame pelo diabo. 

F. Pleto está mais burro que diabo. 

Gb. Quasi sempre assim é, mas agora vê se fechas o registo da burrice e se 

dás toda a força ao de diabrura. 

F. Sume-te, anda! (Fernando vae a sahir pela escada ao F. E.) E vê lá 

não me estragues mais os chavelhos! (Fernando sae - só, sempre 

examinando a massa) Que isto só em chavelhos é uma continha 

calada. E não se pode dizer que seja pela raridade! Emfim…(Batem à 

porta do F.) Será já o estafermo do castelhano? Tão cedo! (Repetem as 

pancadas) Irra! Quem quer que é, parece que está em apertos! (Abre a 

porta) 

 

Scena 7ª 

Genebra; Ayres e Branca, entrando de esfusiote 

 

Gb. Que é isto? 

Ay. Cerrae a porta depressa! 

Gb. (Fechando a porta) O sr. Ayres! A menina Branca! 

Ay. Estaes vendo um par de amantes… 

B. Atrapalhados… 

Ay. Que se refugiam sob a vossa aza protectora, anjo de guarda em activo 

serviço. 

Gb. Caio das nuvens! 

Ay. Ou não foreis vós anjo. 

Gb. Mas como foi isto? 

B. Não adivinhaes? 

Ay. E dizei-vos feiticeira! Em casa de ferreiro… 

Gb. Querem ver que fugistes com ella?... 

Ay. Para livrar o tio de um encargo, embora leve… (Abraçando Branca e 

erguendo-a) Duas arrobas, quando muito! – É para a livrar a ella… 

B. De um castelhano de má morte… 

Gb. E peior vida, chamado D. Iñigo. 

Ay. Caspité! Agora sim, que daes uma amostra da vossa bruxaria! 

Gb. Mas como viestes aqui parar? 

Ay. A andar. Atravessámos a praça de mansinho, para nos reunirmos com 

o Apariço, que devia esperar-nos ao pé da egreja… vae senão quando 

apparecem tres beleguins… 

B. Tres avejões! 

Ay. Mettemos pela travessa, direitos a esta vossa porta… 

Gb. A porta dos envergonhados. 

Ay. E vimos ao luar alguém que rondava. 

Gb. Alguem dos taes envergonhados. 
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Ay. Pelo contrário: era o desavergonhado do castelhano. A mirar a 

remirar… 

Gb. E o marmanjo reconheceu-vos? 

Ay. Creio que nem nos viu. Apenas elle virou costas, batemos à vossa 

porta… 

B. Que foi para nós a porta do céu! 

Gb. E agora? 

Ay. Agora, honrada dona, esperamos que deis refugio a duas almas 

penadas. 

Gb. Eu vos depennarei, que sou mestra no officio. Isto é anda mão e fia 

dedo. Vou rondar os arredores a ver a maneira de vos dar paz. 

Ay. Pás não vos faltam em casa. Mas para que queremos nós essa 

ferramenta? 

Gb. De amor falo: e n‟esse capitulo estou à paz de pirolo. 

Ay. Dae-nos antes pés para nos pôrmos ao fresco. 

Gb. Ao fresco? Dois namorados gostam mais de se pôr no quente. (Vae 

fechando cuidadosamente todas as portas) Mas enquanto ficaes à 

minha espera, não aticeis muito o fogo, que a muita cera queima a 

egreja. A todo o tempo é tempo de arder… (Suspirando) enquanto não 

falta quem nos bote fogo. (Sae D. B.) 

 

Scena 8ª 

Ayres e Branca 

 

Duetto e coro interior [Nº9] 

 

Scena 9ª 

Os mesmos, Genebra e Apariço, entrando D. B., depois Giralda 

 

Gb. (Vendo os dois abraçados, a Apariço) Eu não te disse? Os namorados 

são tal e qual como os refogados: em a gente os largando um instante, 

pegam-se. 

B. (Dando por ella, e afastando-se de Ayres) Estavamos a…a…. 

Ay. A scismar n‟esta labuta do padejo. 

Ap. Bem sei! A experimentar se é certo que pela bocca se aguenta o forno. 

Ay. Ah! És tu, Apariço? 

Ap. Cá estou, meu rico amo… rico é força de expressão… 

 Vi de longe que arribáveis a este porto de abrigo, e acho que destes no 

vinte. Esta excellente dona é uma nascente a borbulhar de compaixão. 

Gb. Não me elogies! Fiz da necessidade virtude. 

Ap. É pena que tanta vez vos falte a matéria prima. 

Gb. Lingua damnada! – Encontrei-o alem no seu pouso, sempre à 

espreita… 

Ap. Com a rafa que me afflige, não admira que seja bom rafeiro. 

Ay. E que novas dá por fora? 

B. Dizei, dizei. 

Ap. Beleguins como formigas, supponho que ao faro do preto. E o 

castelhano sempre a gaiandar por essa rua, a achatar de vez em quando 

as ventas n‟aquella porta. (Indica a porta do F.) 

Ay. N‟aquella porta? 
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B. Meu Deus! Desconfiará elle?... 

Gb. Não é por isso: é que é meu freguez. 

Ay. De pão? 

Gb. Não, manteiga é que eu faço tenção de lhe dar. 

Ap. Manteiga em nariz de cão. 

Gb. Mas na bocca do lobo cahireis, se d‟aqui sahirdes. 

B. Valha-nos Nossa Senhora! 

Ay. Estamos no purgatório. 

Gb. Pois, para purgardes essas alminhas, não vos chegueis demais um para 

o outro. 

Ap. É que a dois faz-se melhor o exame de consciência. 

Gb. Mas dá-se tanta raia que é certa a reprovação. 

B. Santo António traga depressa meu pae da India! 

Gb. Para vos livrar d‟esse castelhano do inferno… 

Ap. E dar-vos a este escudeiro do céu! 

B. Conto com isso. 

Ay. E com um bom dote em riquezas do Oriente. 

Ay. Contaes com o ovo…das gallinhas da India. (Algazarra fora) Oh! Com 

a fortuna! Agora me lembro que as minhas padeiras não tardam ahi em 

cata de massa para o forno. Escondei-vos por enquanto…aonde? Ah! 

Já sei! N‟esta lareira! (A Apariço) Não achas? 

Ap. Achas vão elles ficar agora… e em brasa. 

Ay. (Examinando o interior da lareira) Rico esconderijo! 

B. (O mesmo) Tão escuro! 

Ay. Para que precisamos de luz? Tenho-te de cór aqui nos meus olhos. 

(Abraça-a para a ajudar a subir) 

Gb. Mas escusaes de decoral-a com as mãos. 

Ap. Então até logo, meu amo. (Os dois subiram para a chaminé) Nem 

sequer me dá ouvidos! Sorriu-lhe deveras o conchego do lar! 

Gb. (Cerrando as cortinas) E juizinho! 

Ay. Pouco, que eu não trabalho para o bispo. 

Gb. (Voltando ao meio da scena) Se elles são como o refogado…o bispo é 

que me faz medo! (Muitas gargalhadas fora) Ahi vêem as cachopas! 

(A Apariço) E tu, rua! Vae para o teu porto de vigia, estafermo! 

Ap. Deixae-me ao menos esperar por um pãozinho quente… 

Gb. A goluseima que tu trazes de olho, bem sei eu! Mas para cá vens tu de 

carrinho, que eu para ti não tenho senão biscoito… (Menção de bater) 

Ap. (Fugindo) É muito duro para os meus dentes. 

Gb. Olhae o mimoso! 

Ap. Mimoso, eu? Que tenho passado a vida a pão e laranja! 

Gb. Voltas do mundo! 

Ap. Quaes voltas! Eu nunca tive senão idas. 

Gb. Pois então, vae-te embora! E de entoviada, se não queres que te dê 

umas unturas de pá…(Pega n’uma pá) 

Ap. Mercês, tia Genebra! Guarde-as para o castelhano. 

Gb. Vigia-me esse perro, e mais os beleguins, e espera por teu amo! Sume-

te, rascão! 

Ap. Cá vou, que remédio! (Sahindo D. B., aparte) Estas delicadezas são de 

bom agouro! Parece que já é minha sogra! (some-se) 

Gb. (Abrindo a porta de E. A.) Eh! Moçoilas! Que algazarra é essa? 
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Gi. (Assomando à porta) São ellas de volta com o mostrengo da preta, que 

não faz nada com geito. Ellas ahi veem de escantilhão! 

Gb. Eia! O que lá vae! 

 

Scena 10ª 

Genebra e Giralda; Cecilia e padeiras, entrando de roldão pela pela E. A., trazendo 

aos empurrões D. Gonçalo, disfarçado em preta. 

 

Côro e entrada da preta [Nº10] 

 

Gb. Socego, raparigas! Vamos ao trabalho! (Algumas vão levantar a massa 

que está nas mezas de pedra tapada com pannos, e levam-na em 

taboleiros pela porta E. A. Outras formadas em escalão, peneiram 

farinha) 

C. (Descendo para D. Gonçalo, aparte) Tende muita prudencia! 

G. (Aparte) Lá prudencia tenho eu! O que eu não tenho é vergonha 

nenhuma n‟esta cara, desde que permitte que m‟a engraxassem! 

Gb. (Às moças) Mettei-vos com a vossa vida, e deixae a preta. E tu, 

responde, cadella, que é que sabes fazer? 

G. (Imitando fala de preto) Mi não chama cadera, mi chama Catorlina 

Furnuanda. 

Gb. Que vozeirão que tem o decho da negra! 

C. É da cachaça. 

Gb. Parece um elefante embuchado com açorda! 

Gi. Ou um jumento com pulmoeira! (Risos) 

G. (Aparte) Jumento? Sim! Com estas saias, nem sequer macho me 

podem chamar. 

Gb. Vá, machaça! Pega ahi n‟uma ciranda! Se queres manter a peneira, vae 

peneirando! (Conduz D. Gonçalo para junto das peneireiras, onde elle 

começa a peneirar desastradamente) 

C. (Aparte) Querias amor? Pois agora amarga. 

Gb. Peneira com cautela, carocha! Está a entornar-me toda a farinha. Não 

tens olhos na cara? 

G. (Fala de preta) Tem oios, mas tem peneira defronte. 

Gb. Peneirados tens tu os miolos! 

G. (Aparte) Lá isso é verdade! Se os tivesse inteiros, não cahia n‟esta 

ratoeira. 

Gb. Não é assim, mona! Já viram o almadraque bolorento a dar-me cabo da 

farinha? Demos me levem se isto é a preta que eu esperava. Não sabe 

nada do officio. Dize-me cá: tu é que és a irmã do pae Fernando? 

C. (Baixo, a D. Gonçalo) Dizei que sim. 

G. Diz meu mãe que sim; mi nunca se viu nascer. 

Gb. Isto de negras, não há que fiar n‟ellas! Não metesse eu em casa alguma 

ladra… 

G. (Aparte) Ladra! E nem ao menos posso corar! 

C. Descanse, senhora mãe! É um momento enquanto nos tiramos de 

duvidas. 

Gb. Como? 

C. É perguntar ao Fernando. (Dirige-se rapidamente para a chaminé) Elle 

deve estar aqui. 
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G. (Precipitando-se para ella) Espera, por Deus! 

C. (Abrindo a cortina) Deixae! (Para dentro da chaminé) Vá! Cá para 

fora! 

Gb. (Aparte) Lá se vae tu quanto Marta fiou! 

 

Scena 11ª 

Os mesmos, Ayres e Branca 

 

Ay. (Saltando da chaminé) Cá estamos! (ajuda Branca a saltar) 

C. (Pasmada) O escudeiro…(com terror) e Branca! (Corre a pôr-se 

deante de D. Gonçalo. Genebra faz a Ayres gestos deseperados) 

Gi. O sr. Ayres Rosado! (Movimento entre as padeiras) 

G. (A Cecilia) Fizestel-a bonita! 

Gi. A menina Branca! 

Padeiras A menina Branca! 

G. (Espreitando por detraz de Cecilia, que pretende occultal-o com o 

corpo) O que é isso? A menina que? (Vendo afinal Branca) Esta 

agora! 

C. (Baixo, a D. Gonçalo) Calae-vos, por Deus, que me perdeis! 

Ay. Que luzida sociedade! 

G. Mas que pouca vergonha!...(Cecilia impõe-lhe silencio) 

Gb. Cecilia, açoute-me essa negra, que está desinvolta! 

G. (Aparte) Não faltava mais nada! Depois da queda da sobrinha, couce 

no tio! 

C. (Como acima) Silencio! 

Gb. Não ha remedio senão explicar tudo. 

G. (Aparte) Ha de ser fresca a explicação! 

C. (Como acima) Deitaes-me a perder! 

G. (O mesmo) O que eu perco é a minha dignidade! Não se pode ser tio 

austero n‟uma andaina d‟estas. 

Gb. (A Ayres e Branca) Não vos assusteis, que isto é gente de segredo. Não 

é verdade, moças? 

Gi. e padeiras É verdade! – Ora essa! – Com certeza! 

Gb. Pois sabereis que este galhardo mancebo ama esta gentil donzela… 

Ay.  Com fervor! 

Gb. A qual lhe corresponde… 

B. Com egual fervor! 

G. (Aparte) Olha a descarada! 

Gb. A bella, como sabeis, estava em casa de seu tio, que a queria à força 

casar com um excomungado castelhano… 

Gi. e padeiras Ih! Jesus! Que maldade! – Que pessimo tio! 

G. (Aparte) Estou em pulgas! 

Gb. E vae o escudeiro, furtou-a aos direitos… 

Ay. Aos direitos, nego! Tanto o tio como o castelhano são tortos, como um 

arrocho! 

G. (Aparte) Verás se não me endireito contigo, bisbante! 

Gb. E agora é mister acudir a estes pombos… 

G. (A meia voz) Mariolas! 

C. (Baixo, impondo-lhe silencio) Bico! 

Gb. É preciso dar-lhes fuga… 
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Gi. e padeiras Sim! Sim! 

G. (Aparte) Com que tropa fandanga que eu estou mettido! 

Ay. Enterneceis-me, cachopas! 

B. Obrigada! 

G. (Aparte) Sempre se sahiu uma prenda, a tal senhora minha sobrinha! 

Gb. Ora, como por enquanto é arriscada a sahida, veremos o que nos 

cumpre. – Que faremos de vós, D. Branquinha, minha pomba? 

G. Recolhe ao pombal. 

Gi. Cala-te, perra! 

Padeiras Escarumba! – Cadella! – Carocha! – Tinhosa! 

C. (Baixo, a D. Gonçalo) Calae-vos, irra! 

G. (Aparte) Nem posso zelar pela honra da familia! 

Gb. Essa centopeia que não abra bico! 

C. Já sei o que havemos de fazer. A menina Branca vae lá cima para o 

sotam… 

Ay. e B. Para o sótão? 

G. Justo! Fica lá muito bem, no sotam. 

Ay. Então, vamos lá para o sotam… 

G. (Intrometendo-se) Menos essa! O sotam não tem logar para mais de 

um. 

Ay. E a dar-lhe, o espantalho de breu! (Empurra-o) Que tens tu que cheirar 

aqui? 

G. (Fora de si) Tenho muito que cheirar, porque eu… 

C. (Vivamente) Xó, cadellão negro! (Baixo, a D. Gonçalo) Ides 

escangalhar a meada toda! 

G. (Baixo, a Cecilia) É que eu não estou para servir de pau de carapinha, 

e logo à minha própria sobrinha! 

C. (Como acima) Eu remedeio tudo! (Alto) Está decidido: a menina 

Branca vae sósinha para o sotam… 

Ay. Então, e eu? 

C. Vós ides… 

G. (Entre dentes) Para o diabo que o carregue! 

C. Ides para a rua, esperar: ora ahi está! (Murmurios) 

G. Tal qual! 

Ay. Protesto: eu, se raptei esta menina, não foi para a meter de gaiola, e 

ficar a fazer cruzes na bocca! 

Padeiras Diz muito bem! Diz muito bem! 

G. (Aparte) Nunca ouvi coro mais desaforado! 

C. Mas esperae… 

B. Meu querido Ayres! Outra vez nos separam! 

C. Por uns momentos só! 

G. Quaes momentos, nem qual carapuça! 

C. (Beliscando-o) Chitou!  

Ay. Isto é uma tyrannia! 

C. (Afastando-o de Branca) Meu rico, quem o alheio veste… 

Ay. Mas ella que diga se eu ainda não estou nu. 

Gb. (Aparte) Que ferroadas de moral deram agora na pequena! Enfim, não 

se dirá que a culpa é da mãe… (Encolhe os ombros) 

C. (Baixo, a Branca) Ide, menina! Fica a meu cuidado o volteadas. 

B. Valha-me Deus! (Batem à porta do F.) 
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Gb. O castelhano! (A Branca) Subi depressa, e conservae-vos socegada! (A 

Ayres)E vós sahi, que em breve vos chamarei. (Às padeiras) Meninas, 

aos vossos postos de bruxaria! 

C. (A D. Gonçalo, baixo) Já vedes que andei com limpeza. (Musica de 

scena. As moças vãe sahindo, umas pela E.A., outras pela E.B., outras 

ainda pela escada do sotam. Branca, ao subir esta escada, atira beijos 

a Ayres, As moças levam as candeias. Genebra accende o candeeiro 

de tres bicos sobre a meza) 

G. (Aparte) Francamente, não sei qual esteja mais limpo: se a sobrinha 

que é Branca, se o tio que está feito preta. 

Ay. (Sahindo D. B.) Cá vou penar outra vez! 

C. (Agarrando D. Gonçalo) Vamos embora! 

G. (Aparte) Em que parará tudo isto? (Cecilia empurra-o E A.) 

Gb. Apresta-me bem esse espectaculo, que o homem é tolo e endinheirado. 

C. Então é engordar-lhe a toleima e emmagrecer-lhe a bolsa! 

Gb. Assim se fará! Vae-te! (Cecilia sae E.A. A scena fica escassamente 

illuminada com o candeeiro de tres bicos) 

 

Scena 12ª 

Genebra, logo em seguida D. Iñigo 

 

Gb. (Indo à porta do F., onde teem batido repetidas vezes) O mafarrico 

está com pressa! (Abre a porta) Entre, senhor castelhano, entre vossa 

mercê! (Cessa a musica de scena) 

I. (Espirrando ruidosamente) Caramba! El ayre frio sale de mis 

pulmones en trovones! Que espera de desesperar! 

Gb. Perõe-me Vossa mercaê, mas… 

I. Entonces, usted es bruja? 

Gb. Se esbrugo? Às vezes, quando apanho um bom osso. 

I. Por Diós! Os pregunto se usted es… como se dice en 

portugues?...bru…bru…(Espirrando) xa! Que Diablo de lengua que se 

habla en espirros! 

Gb. Sim, senhor, bruxa para o servir. 

I. Y panadera tambien? 

Gb. E padeira também, para o encher. 

I. Que raio de accumulacion! 

Gb. Admira-se? Pois um castelhano deve estar acostumado desde 

Aljubarrotem a ver uma bruxa como uma padeira. 

I. (Ameaçador) Se yo estuviera allá en Aljubarrota… 

Gb. (Pondo as mãos na ilharga, com arremesso) Que fazíeis? 

I. (Acalmando-se) No estuviera ahora aqui en Lisboa. 

Gb. Logo vi! Então a que vem Vossa mercê? 

I. A consultar usted sobre amores… 

Gb. Não ponha mais na carta. Os meus feitiços adivinham tudo, o passado 

e o futuro. Espere um bocadinho… e cuidado, não tenha medo! 

I. Miedo? Yó? 

Gb. Sim, de alguma labareda que veja! Olhe que é de arrepiar as carnes! 

I. Mas carnes no se arripian jamás. 

Gb. É que serão carnes abatidas. Postae-vos ahi e aguardae. (Vae buscar 

um alguidar que põe em cima da meza) 
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I. Un alguidar? Se vae usted a lavar-se los piés? 

Gb. Calae-vos e olhae! (Põe em cima da meza um sacco preto que foi 

buscar ao armário) 

 

Scena do esconjuro 

 

Scena 13ª 

Evocação (Cecília) 

 

Scena 14ª 

Entrada do diabo (Fernando, Genebra, D. Iñigo)  

 

I. (Com musica de scena) Que diablo va el diablo a buscar? 

Gb. Caluda! As fadas marinhas, que sabem os segredos dos corações. 

I. Y esas señoras estan muy lejos? 

Gb. Andam a estas horas pelo mar das Malucas. 

I. Cuerpo del cielo! Vos hablaes como se estuvieran en el Cata-que-farás. 

Gb. Descanse. O diabo vae n‟um pé e vem n‟outro. 

I. Caramba! Que paradas! Voy a tornarlo para mozo de recados. (Ouvem-

se buzinas fora) 

Gb. Ouvis? São as buzinas que annunciam as fadas marinhas. 

I. Que estrepitosas son las niñas! 

Gb. Vereis como é suave a voz d‟ellas. 

 

Scena 15ª – Côro de fadas marinhas, scena e ronda infernal 

(No final da ronda, os personagens em scena formam tableau que dura alguns 

segundos, com musica de scena. Depois ouve-se bater com força à porta do F. e soa 

fora o  

 

Côro do alcaide e beleguins [Nº11] 

 

Confusão geral em scena. As fadas somem-se por diversos lados. Fernando escapa-

se, sempre vestido de diabo, pela porta E.B. Genebra e Cecilia escondem 

rapidamente os utensílios da bruxaria, e correm as cortinas da chaminé. Cecília, a 

um aceno de Genebra, foge E. A. Genebra dirige-se para a porta do F.) 

 

I. (Que ficou pasmado) Pero que desbarate es esto? Yo solo no tengo 

para onde me escapar… 

Gb. Tão valoroso sois! 

I. No quiero dar aliento a los malhechores. Popará las justicias desta 

tierra. 

Gb. Quedae-vos! Vêde como a justiça vem cortar a ronda! (Abre a porta do 

F.) 

 

Scena 16ª 

Genebra e D. Iñigo; Alcaide, Beleguins e Pero, entrando F. 

 

Alcaide Que demora é esta, padeira mofina? 

Gb. Estava a enfornar… 

Al. (Olhando para D. Iñigo) com este marmanjo? 
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I. Marmanjo? Me insultaes? Lo que vos vale… 

Al. O que é? 

I. Es que yo no comprendo el portugués. 

Al. Grandissimo pespego… 

P. Sr. Alcaide, não se distraia. O seu alvo é o prato. 

Al. Alvo preto parece asneira. 

P. Também há juízes de direito que são arrevesados. 

Al. Calae-vos, misero delinquente! – Mesquinha padeira, onde tendes 

escondido um negro que dizem penetrou no vosso lar? 

Gb. (Aparte) Valha-me S. Cypriano! (Alto) Vossa Mercê está enganado. 

No meu lar não penetrou senão pão alvo. 

Al. Não tenteis illudir a justiça! (Aos Beleguins) Veladores da publica 

segurança, percorrei os aposentos e trazei-me todos os entes humanos 

que topardes. (Os beleguins saem E. A. Reflexionando) Os negros 

serão também entes humanos? Nada! Por sim por não… (Corre à 

porta E.A. e brada para fora) De todas as côres, ouvis? 

P. É bom explicar, não esteja o preto amarello com o susto. 

Gb. (Olhando de revez para a porta E.A. – Aparte) Vão dar com elle alli… 

E demais a mais vestido de diabo! Vae estragar-me o fato e a 

reputação! 

P. (Olhando para D. Iñigo, aparte) Será este trangalhadanças o preto 

disfarçado? (Chega-se a elle, e roça-lhe pela cara o dedo molhado em 

cuspo) Nada! É cor fina! 

I. Que diablo pone usted en mi cara? Si no fuera alli el señor alcaide… 

(Grande borborinho fora) 

Al. Que será isto? 

P. São ratos que cahiram na ratoeira do sr. alcaide. 

 

Scena 17ª 

Os mesmos, Cecília e as padeiras, entrando em magote com grande algazarra, 

empurradas pelos beleguins, e entre ellas D. Gonçalo, sempre vestido de preta. 

 

Beleguim Prompto, sr. alcaide! Entes humanos não havia por lá! 

Al.  Então isto o que é? 

Bel.  Isto são entes fêmeas! 

Al.  Ora ide pentear monos! 

P.  Sr. alcaide, sr. alcaide! 

Al.  Que pretendeis? 

P.  Não vedes esta preta? 

Al. Está claro que vejo: não sou cego. Mas uma preta não é um preto. Na 

negraria também há distinção de sexos. 

P. Mas vossa mercê tem a certeza de se não enganar? Ora examine bem. 

(Collocam-se ambos deante de D. Gonçalo a examinal-o) 

G. (Aparte) Bonito! Que surpresas me estarão ainda reservadas! 

P. A altura a mais… 

Al. Com effeito! 

P. A…(Apontando para o peito) a gordura a menos… 

Al. Tendes razão! Uma ultima experiencia…(A D. Gonçalo) Como te 

chamas, tição negro? 

G. (Fala de preto) Mãe Catalina, creara de boso. 



 171 

P. Ui! Que voz tão gorda! 

Al. Não resta duvida! É homem… 

P. Qual homem! É mas é o meu preto! 

Al. Estás preso! 

G. Preso, eu? 

Al. Preso ou presa, como quizeres. No cárcere se deslindará essa 

concordância de adjectivos. 

P. Em se tirando o fato, põe-se a limpo a grammatica. (Os beleguins 

cercam D. Gonçalo que tenta resistir) 

Gb. (Aparte) Rico engano este! (Alto) Sr. alcaide, vossa mercê deve ter 

razão. Isso é uma preta vadia que me appareceu hoje aqui a pedir 

trabalho. Deve ser o tal preto, por força. 

G. (Aparte) Que grande desavergonhada! (Alto) Eu? 

Al. Eu logo presenti. O meu olho de juiz… 

P. Ajudado pelo meu olho de parte… 

Gb. É elle com certeza! 

Padeiras É elle, é elle! 

G. Mas eu protesto… 

C. (Baixo) Calae-vos, que é melhor! (Alto) É elle, é. 

G. Só esta me faltava! 

Al. (A Genebra) Contae-me por miudos como o ladrão se introduziu na 

vossa casa… 

G. (Aparte) Sim, senhor! Lindo final de aventura! 

Gb. Eu conto, sr. alcaide. (Acercaram-se todos, excepto D. Gonçalo que 

fica um pouco à E,. a espreitar por onde poderá escapar-se) Eu cá 

andava há tempos precisada de uma forneira… 

P. E uma preta é bem boa para isso. 

Al. Porque? 

P. Porque não se enfarrusca. 

Al. Cabe a bocca com asneiras. Continuae, tiasinha. 

Gb. Vae senão quando hoje… 

C. À noitinha… 

Gb. Bateram-me à porta…(D. Gonçalo tem-se escoado sorrateiramente até 

à porta da E. B. Abre-a devagarinho e vae a sahir; mas n’este instante 

Fernando salta da porta, vestido de diabo. D. Gonçalo dá um grande 

grito e recua espavorido) 

G. (Cahindo no chão) O diabo! 

Todos (olhando para a E. e tapando depois os olhos com grande afflição) O 

diabo! (Fernando atravessa a scena a correr, e some-se pela chaminé 

por detraz de Cecilia que está encostada a ella) 

 

3º Acto 

A mesma vista do 1º acto. Noite no começo do acto. 

 

Scena 1ª 

O alcaide e beleguins, depois Pero Piteira e outro beleguim (O alcaide e beleguins 

atravessam a scena ao F., vindo de E. entoando a meia voz o Côro dos beleguins)  

 

Um beleguim (Vindo a correr da D. com Pero) – Sr. alcaide, sr. alcaide… 

Al. Que é? (Para) 
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Bel. Este preso diz que tem cousas importantes e urgentes a communicar a 

vossa mercê. 

Al. Pois communique. 

P. Só em segredo, sr. alcaide, só em segredo. 

Al. Vá lá! Permitto-lhe que me fale em segredo. (Aos beleguins) Afastae-

vos! Mas olho à mira, não falte elle com o devido respeito à justiça. 

(Os beleguins afastam-se F. – A Pero) Falae! 

P. Sr. alcaide, saiba vossa mercê que a preta… 

Al. Qual preta? 

P. A preta que é preto. 

Al. Ah! Sim! Então? 

P. Não é preta nem preto… 

Al. Essa é boa! 

P. Destingiu. 

Al. Querem ver que é branca? 

P. Nada, não senhor, também não é. 

Al. Então que diabo é? 

P. É branco. 

Al. Irra! Que confusão de sexos e de cores! 

P. É branco… e fidalgo, demais a mais. 

Al. Caçoues com a justiça. É lá possível que um fidalgo disfarce a nobreza 

da sua pelle com as negruras da Guiné! 

P. É como digo a vossa mercê. Ponho o preto no branco. 

Al. O branco no preto, é o que é. 

P. Pois seja! 

Al. Mas o que deu motivo a tão inaudita transformação? 

P. (Muito em segredo) Questões de amor! 

Al. Sério? 

P. Contou-me elle próprio à puridade. 

Al. (Muito curioso) Pois contae-me também. 

P. Estaes curioso? 

Al.  É do meu officio. Demais, quem não bebe na taverna folga n‟ella. 

Contae. 

P. Uma aventura simples. Fraqueza de fidalgo. Elle tinha seus dares e 

tomares com a filha alli da padaria. Meteu-se-lhe em casa para… 

Al. Para?... 

P. Para lhe enfidalgar a geração. Mas como a mãe não queria tanta 

nobreza em casa, elle teve de enfarruscar-se por aquelle teor. 

Al. Castigo de Deus! Cahiu-lhe no corpo o carvão com que elle queria 

sujar a honra da cachopa. E quem é o fidalgo? 

P. Um que mora ahi n‟esse palacete, o sr. D. Gonçalo de Lemos. 

Al. Não conheço. 

P. Mas conheço eu por mal de meus pecados. 

Al. Como assim? 

P. Deve-me p‟ra cima de trezentos cruzados de jóias. 

Al. Caspité! Vê-se que é pessoa de consideração. Vou já dar ordem para o 

soltarem. 

P. Antes de me pagar? 

Al. Podera! Quereis que condennasse um honrado fidalgo a prisão 

perpétua? 
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P. O meu rico dinheiro! E eu fico solto sequer ao menos? 

Al. Como quereis ficar solto, com uma divida d‟essas às costas? 

P. Mas é que eu tinha que fazer um recado ao fidalgo. 

Al. Ahi isso agora é outro caso! Que recado é? 

P. Era ir buscar um capeirão pardo e um chapéu de guedelha a casa 

d‟elle… Bem vedes que elle não está em trajes muito 

decentes…Vestido de mulher… 

Al. Parecia-me que estava de preta…Ah! É verdade! Vem a dar na mesma. 

Vá lá! Estaes solto! Ide cumprir o que vos manda o fidalgo. E não 

torneis a cahir… 

P. Eu não cahi. 

Al. Cahistes em trepar. Não torneis mais, senão tendes que vos haver com 

a justiça. Como entrareis na casa do fidalgo? 

P. Tenho aqui a chave que elle me deu. 

Al. Pois então entrae, entrae. 

P. (Abrindo a porta de D. Gonçalo) Com licença de vossa mercê. (Entra) 

Al. Safa! D‟este estamos nós livres. 

Bel. Ó sr. alcaide! 

Al. Que é? 

Bel. E a rapariga que está endemoninhada? 

Al. Que se avenha como poder. O diabo não está na minha jurisdição. 

Vamos nós acabar a ronda, que não tarda a luzir o dia. (Sae F. D. com 

os beleguins repetindo o Côro) 

 

Scena 2ª 

Ayres e Apariço, surdindo da esquina D. B. 

 

Ay. Que estopada de beleguins! Julguei que nunca se punham a andar! 

Apariço da minha alma, a minha deusa está alli (Aponta para a 

trapeira à D.), e eu não descubro nem ao menos meio de lhe despertar 

a attenção. Ajuda-me tu com o teu engenho. 

Ap. Isto de engenho está pela hora da morte, a estas horas da noite. 

Escuridão deante dos olhos e dentro do estômago…Não lhe digo nada 

senão por musica. 

Ay. Por musica queria eu falar para que ella me ouvisse. Mas qual! Nem 

tenho aqui a minha amante guitarra… 

Ap. Não pode cantar sem ella? 

Ay. Isso é comida sem tempero… que sensaboria! 

Ap. Se vossa mercê quer que eu faça de guitarra… Olhe! Oco estou eu, e 

encordoado deveras. 

Ay. Estás a mangar comigo? Pois eu te aperto a escaravelha. (Vae a puxar-

lhe uma orelha) 

Ap. Cuidado, meu amo! Olhe que as cordas de tripa, em estando muito 

secas, estalam. (Ouve-se fora som de instrumentos) Escute! 

Ay. Que é isto? 

Ap. Foi a Providencia que o ouviu. 

Ay. E é que não toca nada mal, a Providencia. 

Ap. Podera! Com tanto século de aprendizagem. Assim também eu! 

Ay. Aproximem-se… 

Ap. Escondamo-nos outra vez, para ver o que isto dará de si. 
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Ay. Antes que venha o sol. 

Ap. Caluda! (Escondem-se na esquina D. B.) 

 

Scena 3ª 

Os mesmos, escondidos, D. Iñigo e músicos, entrando pela D. 

 

I. Basta! Mettei las violas nel saco! Estaes delante de mi estrella. 

Um musico Não vejo estrella nenhuma, sr. castelhano. 

I. (Apontando para a casa de D. Gonçalo) Alli lá vereis! Mi voz la hará 

surgir! (Experimenta a voz. Está rouco) 

Ap. É o castelhano que vem grunhir a alvorada à vossa deusa. 

Ay. Demonios o levem! Vou desancal-o! 

Ap. Esperae! A todo o tempo é tempo! Deixae ver em que isto para. Talvez 

nos aproveite. 

I. Diablo! Estoy rouco… y quando estoy assi, tengo miedo de poner la 

ciudad en ruínas com mi canto. 

O musico Tocaremos sozinhos! 

I. Destemperada musica! (Experimenta de novo) Cuerpo de Diós! Dos 

dós como este hacen un terremoto. 

Ap. Cahiu-nos a sopa no mel. 

Ay. Qual sopa? 

Ap. Segui-me, se a quereis papar. 

I.  Se Apollo me supiera en estes assados, veniera en mi socorro. 

Ap. (Adeantando-se para elle) Se me permittis, senhor castelhan, tenho um 

Apollo ao vosso dispor. 

I. Hombre, quien sois? 

Ap. Um mísero verme da terra que vos conhece como o sol das Hespanhas, 

e a quem é dada a incomparável mercê de vos auxiliar agora, tal como 

o rato ao leão dos bosques. 

I. Leon y sol? Vejo que me conoceis bien. 

Ap. Por certo. E é por isso que ouso apresentar-me e apresentar este digno 

escudeiro, capaz de causar inveja com seus trilos ao próprio Apollo. 

I. Este caballero? 

Ap. Exacto. 

I. (A Ayres) Tiene usted buen metal de voz? 

Ay. É até o único metal que eu possuo. 

I. Pues tiene usted en mi las minas de Sofala. 

Ap. Ou do fala-só. 

I. Basta que usted preste su canto a mis amores. 

Ay. (Aparte, a Apariço) Rebento este patife. 

Ap. (Idem, a Ayres) Pois rebente, mas depois. 

I. Que dice usted? 

Ay. Estou prompto a servil-o, sr. castelhano. 

I. Pues grande honra será para vos! Se trata… 

Ay. De dar uma alvorada à menina Branca. 

I. Sabeis su nome. 

Ap. Nada se ignora no mundo do que diz respeito à vossa pessoa. 

I. Sois un escudero discreto. Entonces… 

Ay. Dito e feito. (Aos músicos) Conheceis aquella toada castelhana – Se 

dormis, doncella? 
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Musico Perfeitamente. 

Ap. (A Iñigo) Ides ouvir um portento. 

I. Com outro portento que escucha…dos portentos. 

Ay. (Baixo, a Apariço) Cantarei para lá, para que ella me escute de cá. 

Ap. (O mesmo) Bravo! É o que se chama cantiga de ricochete. 

 

Alvorada 

1ª copla 

 

Ap. (Baixo, a Ayres, apontando para Branca que appareceu na trapeira) 

Mordeu na isca! 

Ay. (O mesmo) Vaes ver como eu puxo a linha. 

I. Es mui bonito! Pero no vejo ni estrella ni sol. 

Ap. Não tem sol, mas tem sol-e-dó. – Esperei a modo que vejo raiar a 

aurora. (Entreabre-se a janella de D. Gonçalo, onde apparece Brites 

embuçada) 

I. Pero viene entre nubes. 

Ap. (Baixo, a Ayres) Não está má aurora! É a aia velha! 

I. (Que tem estado a fazer signaes para a janella onde está Brites) Niña 

de mis ojos! Estrella de mis entrañas! 

Ap. Das suas entranhas! Cuidado com a sahida d‟essa estrella. 

I. Alma mia!...-No me oye, que diablo! 

Ap. (Baixo, a Ayres) Podera! Se é surda como uma porta. 

I. Quiere mas canto poventura! Pues continua usted. 

Ay. (Baixo, a Apariço) Vaes ver como eu me faço entendido. 

 

2ª copla 

 

I. Vos imploro que hableis, vida mia! 

Ap. Moita, carrasco! 

I. Yo que la queria resolver a dar-me já, já, la man de esposa. 

Ap. Pois quem cala consente. É apanhal-a! 

Ay. Raptal-a! 

Ap. Seduzil-a! 

I. Pero como, se ella no viene abajo? 

Ap. (Em segredo) Vá, vossa mercê lá acima. 

Ay. Quem quer bolota trepa. 

I. Pero yo no quiero bolota. 

Ap. Tereis castanha pilada. 

Bri. (Aparte) A modo que falaram em bolota e castanha! 

Ap. Não tendes nada com que se possa trepar? 

I. Tengo una escalera de corda. (Pega n’uma escada de corda que um 

dos músicos traz enrolada) 

Ay. Uma escada de corda! (Tira-lh’a das mãos) 

Ap. Que mina! Mandae embora os músicos, escusam de meter o bedelho 

nas nossas aventuras. (Ayres entretanto procura fixar no beiral do 

telhado da padaria a escada de corda, que tem um gancho no extremo) 

I. Decis bien. (Aos músicos) Vos id en paz. 

Musico E quem paga este frete? 

I. La costumbre de los hidalgos como yó es que pague el mordomo… 
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Musico Mas onde pára o mordomo? 

I. No pára, vae corriendo a cabalo para mis propriedades… 

Ap. Do Maranhão? 

I. Si, del Marañau. Por eso yó vos pago. Aqui teneis. 

Musico (Recebendo o dinheiro) Daes-me apenas dois chinfrões de el-rei D. 

João II? 

Ap. E dae mercês ao fidalgo. 

Musico Não pode ser. Uma musica tão boa. Alem de duas charamelas, todos os 

instrumentos de corda… 

Ap. Todos, não; ainda vos falta um. 

Musico Qual? 

Ap. A forca. Ide embora, se não quereis afina-la com o corpo, velhacos! 

(Elle e D. Iñigo expulsam os músicos) 

 

Scena 4ª 

Apariço, Iñigo, Ayres, depois Branca e Fernando 

 

I. (Reparando para os movimentos de Ayres) Pero que demónio hace el 

caballero? (Quer aproximar-se d’elle) 

Ap. (Detendo-o) Não vá vossa mercê desmanchar-lhe o trabalhinho. 

I. Qual trabajiño? Yo quiero trepar acá, porque me pone la escalera allá? 

Ap. (Mysteriosamente) Vossa mercê não percebe? 

I. No! 

Ap. Dar-se-há caso – santo nome de Jesus! – que vossa mercê não saiba 

astrologia? 

I. Es claro que sé. Yo soy versado en todas las sciencias. 

Ap. Então já vê… 

I. Veo…veo…que? Veo el caballero a trepar al tejado de la panaderia. 

Ap. Pois pelas regras da astrologia, já vê o sr. castelhano que elle faz o que 

deve. 

I. Por las regras de la astrologia? 

Ap. Está bem de ver. Acaso não cahiu Jupiter nos peixes? 

I. Si…pêro yó lo salvaré a nado. 

Ap. (Detendo sempre Iñigo que quer correr para a D.) E não vos lembraes 

que o anno é bissexto? E que o Capricórnio…? 

I. Cuerpo del cielo com vos! Vos hablo de la niña, y vos me hablaes de 

cuernos! 

Ap. É para vos explicar…(Vendo que Ayres chegou ao telhado) que meu 

amo chegou ao céu, e vós ficastes no purgatório. (Desata a rir) 

I. (Furioso) Pesar de San Pablo! Esto es burla ó burleta? (Deita a correr 

para a escada) 

Ay. (No telhado) Minha adorada Branca! 

B. (Na trapeira) Meu Ayres! (No momento em que se vão abraçar, 

apparece no cimo do telhado Fernando ainda vestido de diabo) 

Ay. e B. (Dando um grito) O diabo! (Somem-se na trapeira, cuja janela la 

fecham. Vae aclarando gradualmente, muito devagar) 

 

Scena 5ª 

D. Iñigo, no palco, Fernando, no telhado, Brites à janella de D. Gonçalo, depois Pero 

Piteira 
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I. (Trepando pela escada de corda) Yo vos diré lo que es un castelhano 

com la mostarda en las narices. (Ao chegar a meio da escada, 

apparece à beira do telhado a figura de Fernando. D. Iñigo, 

apavorado, cae no chão, gritando) El diablo! 

Ap. (Rindo aparte) O mafarrico do pretalhão! 

Bri. (Fechando a janela e recolhendo-se) Jesus! Santo breve de marca! 

P. (Entreabrindo a porta de D.Gonçalo. Traz um embrulho com fato, um 

capeirão pardo aos hombros, um chapeu de guedelha na mão) A 

modo que a rua está bulhenta… (D. Iñigo, que se tem levantado, corre 

desesperadamente para o lado da porta. Vendo-a entreaberta, atira 

para fora Pero, e entra para a casa, fechando a porta. Ao mesmo 

tempo Fernando salta do telhado para o palco. Pero que deixou cahir 

o capote e o chapeu, dá com os olhos no preto e grita assarapantado.) 

Figas! Cruzes! Canhoto! ( Foge pelo F.) 

Ap. (rindo às gargalhadas) Que grande pagode! (a Fernando) Como é que 

tu surdiste em cima do telhado? 

F. Pleto fugiu chaminé arriba… rormiu no telhado toro noite… e agora 

acordou ao baruio de beijocas… 

Ap. Era a madrugada que chegava.  

F. Marugara de pleto não aquece com beijocas. (Apanhando o capeirão) 

O que vare é senhoro Prito Santo que dá capote a pleto… (apanhando 

o chapéu) e rico chapéu p‟ra cobri carapinha. 

Ap. Então tu tiras o chapéu ao Fidalgo? 

F. Tirar chapéu, signar de respeito. (Embrulha-se no capote e põe o 

chapéu na cabeça) 

Ap. Oh! Demónio! Nem gente! (Dirigem-se ambos para diversos lados a 

fim de fugir.) 

 

 

Scena 6ª 

Apariço e Fernando; Alcaide e beleguins, que entram por differentes lados. 

 

Bel. (deitando a mão a Apariço que vem a esgueirar-se) Cá está um dos 

arruaceiros! 

Al. (idem a Fernando) E outro! (Fernando tenta desenbaraçar-se) Não 

vale resistir à autoridade. (aos Belelguins) Agarrem-o, que elle pode 

vir armado. (Defendendo a barriga) E eu não quero que me ponham as 

tripas ao sol. 

Bel. A estas horas da noite, só se fôr às estrellas. 

Al. Eram estes tunantes  que alvorotavam o bairro. 

Ap. Nós? (Os beleguins cercam os dois presos) 

Al. Caluda! Que fazíeis aqui? 

Ap. Cera, sr. alcaide. 

Al. Cebo! 

Ap. Fal-o-ha vossa mercê, quando lhe sua o topete. 

Bel.  (Com ar mysterioso, interpondo-se) Com licença, sr. alcaide. 

Al. Dizei. 

Bel. Já reparastes n‟aquella escada de corda? 

Al. É verdade. Para que seria? 
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Bel. Para trepar. 

Al. Foste novidade! Mas quem queria trepar? 

Bel. (Sempre em segredo) Mais ainda! Um dos presos a modo que tem a 

cara preta. 

Al. Esperae! E capeirão pardo? E chapeu de guedelha? 

Bel. Assim parece! 

Al. (Batendo na cabeça) Dei no vinte! Escada no prédio da padaria, cara 

enfarruscada como disse o outro…Ides ver a minha esperteza. 

Bel. Mostrae lá! 

Al. Mostro, o que? 

Bel.  A esperteza. 

Al. Ahí sim! Olhae! (Alto) Qual de vós é aqui o sr. D. Gonçalo de Lemos? 

Ap. (Vivamente) Somos ambos, sr. alcaide. 

Al. Ambos? Essa não como eu! Julgaes falar com algum parvo? Eu já vos 

conto…(Acerca-se de Fernando, a quem destapa a cara) Este é que é 

o sr. D. Gonçalo de Lemos. 

Ap. (Impondo silencio a Fernando, que vae protestar) E é que acertou. 

Al. Podera! Olho de autoridade! (A Fernando) Então ainda não deram 

agua a Vossa Mercê para se desenfarruscar? Permitta Vossa Mercê que 

eu mesmo, com a lympha d‟esta fonte, volva Vossa Mercê à sua cor 

nativa. (Vae à fonte) 

F. (Baixo, a Apariço) Riabo re ome, quer-me esfolari. 

Ap. (Baixo) Eu te acudo! (Alto) Perdão, sr. alcaide! Que primeiro logar, a 

fonte não tem lympha nenhuma, em segundo logar, como creado de 

Sua Mercê, a mim compete essa honrosa tarefa. 

Al. Bem! N‟esse caso… (Baixo a Fernando) Eu sei o que tramáveis aqui, 

aquella escada m‟o revela…Mas faço a vista grossa! Deixae em paz a 

padeirinha, e recolhei-vos. (Vae bater à porta de casa de D. Gonçalo) 

Ap. (Baixo a Fernando) Mas como demónio anda o fidalgo com pelle de 

preto? 

F. (Baixo) Furtá pére a pleto, pleto furtá a êre capote. 

Al. (Batendo repetidas vezes) Está tudo surdo, co‟a fortuna! 

 

 

Scena 7ª 

Os mesmos, Cecilia, depois Padre Bastião 

 

C. (Que entreabriu a porta da padaria, baixo a Apariço que está perto 

d’ella) – Pst! Apariço! 

Ap. (Baixo, chegando-se com disfarce) És tu, Cecilia? 

C. (Como acima) Sou. Que inferneira é esta? 

Ap. É o alcaide a dar carta de fidalgo ao preto. 

C. (rindo) Isso é carta branca para elle fazer maroteiras. 

Ap. Cautela! (Cecilia recolhe-se vivamente) 

Al. (Vendo entreabrir-se a porta de D.Gonçalo) Ora graças a Deus!  

Pdr. (espreitando à porta) Quem é? 

Al. A justiça que mette em casa quem deve. 

Pdr. Quem deve? Então é meu amo por força. (Abre a porta) 

Al. (A Fernando e Apariço) Entrae. 
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Pdr. (vendo os dois muito embaraçados) Mas quem vêem a ser estes 

rebuçados? 

Al. Boa noite…e permitta Vossa Mercê que lhe recommende juízo. (Os 

dois entram em casa) 

Pdr. Ó sr. alcaide, Vossa Mercê não tomaria a nuvem por Juno? 

Al. Uma autoridade nunca toma nuvens. Entrae também. 

Pdr. Mercês. São horas da minha missa das almas. 

Al. Pois então, ide à missa. 

Pdr. Cá vou! (Aparte) Nada, que os três rebuçados cheiram-me a esturro. 

(Sae E.A.) 

Al. Confiscae essa escada! (Os beleguins tiram a escada de corda) E 

vamos dar descanso ao corpinho… 

 

Scena 8ª 

O alcaide e os beleguins, D. Gonçalo, entrando D.A. 

 

G. Ora graças que vos encontro, sr Alcaide. 

Al. (Contrariado) Não lhe acho graça nenhuma. 

G. Não me conheceis? 

Al. A estas horas da madrugada, nem que fosseis flamengo. 

G. Pois eu sou o fidalgo alli defronte. 

Al. (Surpreso) O que? 

G. (Acrescentando) O fidalgo…alli…defronte. (Os beleguins desatam 

n’um riso, que abafam a um signal do alcaide) 

Al. Espere, que eu já o amanho. 

G. Não sei que isto seja para riso. 

Al. É que estão com cócegas. 

G. Para essa molestia, ventosas de pau. 

Al. Eu já te conto. Então a que vínheis? 

G. Sr. alcaide, eu tenho uma sobrinha… 

Al. Isso é historia muito comprida? 

G. Dois covados…quero dizer dois capitulos. Pois essa menina tem o pae 

na India, e a mãe… 

Al. Na China? 

G. Que mania de gracejos! Pois o caso é até bem triste! A mãe morreu 

dois mezes antes della nascer… (Riso maior dos beleguins) 

Al. E o pae tinha ido para a India havia dois anos… 

G. Atrapalhaes-me com a chalaça insossa! El-rei não vos fez alcaide para 

dizer chocarrices.  

Al. Nem para aturar ruaçadas. 

G. Foi talvez para as pregar? 

Al. Exacto. Por isso, estaes preso em nome de sua Alteza. 

G. Preso? Outra vez? Então esta gente imagina que o meu corpinho ha de 

servir de plaina às taboas da enxovia? 

Al. E é metter-vos nas encolhas, senão… 

G. (puxado pelos beleguins) Como quereis que eu encolha, se estes diabos 

estão todos a puxar por mim? 

Al. Levae-o! 

G. Mas, sr. alcaide, isto é uma propotencia. Que eu, alem de tio da minha 

sobrinha, sou neto dos meus avós. (Os beleguins levam-no para o F.) 
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Al. Isso tambem eu. 

G. (voltando à bocca de scena) Estaes enganado de meio a meio. Vós, 

neto? Só se for de touros. Quem é neto de gente não trata assim um 

fidalgo com o nome illustre de D. Gonçalo de Lemos. 

Al. O sr. D. Gonçalo de Lemos resona a estas horas entre finos lençoes de 

Hollanda. 

G. (levado pelos beleguins) Qual resona! Anda mas é aos tombos por 

estas ruas… a perder dignidade… sem saber da sobrinha… que inda 

tem mais que perder… Irra! Besta de puxos… visto que não lhe daes 

soltura… 

Al. Cadeia com elle! 

G. Eu vou! Mas eu direi a el-rei que a justiça n‟esta terra, em vez de ter 

vara, devia andar aos varaes. (Sae D.A. levado pelos beleguins) 

Al. Pois sim! Chora no Tronco, que é parte fria. (Sae D.A.) 

 

Scena 9ª 

Apariço, sahindo cautelosamente da casa de D. Gonçalo, Cecilia, o mesmo, da 

padaria; depois vendedores ambulantes de ambos os sexos. 

 

C. (Acercando-se de Apariço, a rir) Filado outra vez! 

Ap. Bem feito, para não ser gaiteiro. 

C. Deixa lá, que já perdeu a embocadura. 

Ap. Por velho que seja o barco, sempre passa o vau. 

C. E onde pára o preto? 

Ap. Fechado no quintal. Como a mina communica com este chafariz, 

ensinei-lhe uma lição que te vou ensinar tambem. 

C. Dize depressa. 

Ap. Lá na padaria, enquanto me quebras este jejum, que ha de custar a 

quebrar, tão duro está com esta edade. 

C. E que fizeste do fanfarrão das Castellas? 

Ap. Esse…(Frouxo de riso) esse… 

C. Acaba d‟ahi. 

Ap. Fechei-o tambem n‟uma das camaras… mais a velha surda. 

C. (Rindo) Sósinho com ella? Na mesma camara? Sae de lá com carnares. 

Ap. Nada. Elle imagina que a velha é a menina Branca. E como o quarto 

está escuro como um prego… 

C. Elle é capaz de o julgar quarto crescente. 

Ap. Isso! Talvez que o mesmo aconteça ao nosso lindo par, que está alli 

dentro. 

C. Para esses é lua cheia…de mel!  

Ap. Dá-m‟o tu tambem pelos beiços. (É dia claro. Ouvem-se sinos a 

repicar festivamente) Que este repique seja os motivos do nosso amor! 

   

Duetto dos pregões [Nº15] 

 

(Os vendedores ambulantes, no final do número, fazem roda aos dois, rindo às 

gargalhadas) 

 

C.  Má peste vos mate! (Foge para a padaria) 
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Ap. (Expulsando-os) Sucia de besbelhoteiros! Safa! (Ao subir olha para a 

D. A .) Ó Diabo! Quem lá vem! (Corre para a padaria onde entra. Os 

vendedores sahem por diversos lados; ouvem-se ainda pregões que se 

vão distanciando pouco a pouco) 

 

Scena 10ª 

Padre Bastião, D. Gonçalo, alcaide, entrando D. A. 

 

G. Senão fosse este encontro providencial do padre Capelão, tínheis-me 

ainda a estas horas de escabeche n‟uma masmorra. 

Pdr. Um fidalgo da vossa linhagem! 

G. Linhagem? Upa! Upa! Nem setim! 

Al. Mas, sr. D. Gonçalo, repare Vossa Mercê… 

G. Agora quem se arrisca a precisar de reparo é a minha sobrinha. Deixei-

a alli no momento em que me ensaboáveis o miolo com a prisão. E eu 

afinal o que precisava ensaboado era a casca. 

Al. Estaveis tão negro que não pude pôr a limpo vossas nobres feições. 

G. Devieis ter nos olhos um mata-borrão. Perdôo-vos, mas ajudai-me a 

rehaver minha sobrinha. (Vae bater à porta da padaria) 

Al. Contae com a minha ajuda, sr. D. Gonçalo. 

G. Depois de tanta resignação, venha de lá mais essa ajuda. 

 

Scena 11ª 

Os mesmos, Genebra, abrindo a porta da padaria 

 

G. Aqui venho em cata… 

Gb. (Muito chorosa) Ai! Sr. D. Gonçalo! Que desgraça a minha! 

G. Que vos aconteceu? 

Gb. O sr. alcaide que diga. Tenho a minha pobre muchacha com o diabo no 

corpo. 

Al. É verdade. 

G. Ora essa! Como é que ella deu alojamento tão limpo ao prazer sujo? 

Gb. Como ella está, coitadinha! Ella barafusta, ella grita, ella salta, ella ri, 

ella berra…Um inferno! 

G. Podera! Com aquelle hospede lá dentro! Mas não desanimeis! 

(Apontando para o padre) Aqui está quem tem o saca-rolhas. 

Pdr. O saca-rolhas? 

G. Sim, para desengarrafar o diabo. 

Al. Talvez que dando-lhe pevides de abobora… 

G. Ora abobora! Isto não é da vossa alçada. O diabo não é inquilino que 

saia por justiça. 

Pdr. Não é com armas temporaes que se acommette o demónio. 

G. Armas nos temporaes tem elle…e bem rijas por signal. 

Pdr. Mas o que vos leva a crer que o inimigo entrou n‟ella? 

Gb. Os destemperos que ella faz, sr. padre Bastião. Ainda agora, fiz signal 

da cruz na massa. Não lhe digo nada. Desatou num berreiro que nem 

que se lhe tivesse partido alguma cousa lá dentro. 

Al. Talvez qualquer órgão… 

G. Sandice no caso! Como quereis que numa creatura com o diabo no 

corpo tenha lá dentro órgãos, que são instrumentos santos? 
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Pdr. Não é de extranhar. À vista de uma cruz, começa logo o cão tinhoso 

aos pulos… 

G. E faz má visinhança aos bofes, ao baço, e a toda a mais cabidela. 

Gb. E que cousas que ella canta, com palavras que ninguém entende! 

Pdr. O demonio costuma falar todas as línguas…e às vezes ao mesmo 

tempo. 

G. Que salgalhada! Nem elle mesmo se entende. 

Pdr. Mas eu já vou manejar as armas espirituosas, com que espero 

desalojal-o. 

G. E a minha sobrinha não se desaloja?… (Grande algazarra dentro da 

padaria) 

Gb. Valha-me Deus! Ahi está ella com o ataque! 

 

 

Scena 12ª 

Os mesmos, Apariço, Giralda, moços e moças da padaria, correndo para a scena, 

depois de Cecilia e povo que acorre de todos os lados, e Pero que vem da D.A. 

 

Côro, ensalada e scena do exorcismo [Nº16] 

 

(No final do numero, Cecilia cae novamente, como em deliquio, na borda do 

chafariz) 

 

Pdr. Não vos dizea eu que elle havea de ouvir-me? O caso é leval-o com 

grito. 

G. Pelo visto, o grito para o diabo é a bordoada. 

Ap. É o que acontece a muito alma christã. 

Pdr. Attenção! - Espírito infernal, estás lá? 

F. (dentro do chafariz, voz soturna) Nos tripas de rapariga. 

G. Por que porta sahirá elle? 

Pdr. Não saes de lá, perro immundo? 

F. Mi querê ribardade. 

G. Podera! Deve estar muito mal alojado. 

Pdr.  Que é preciso para que saias? 

F.  Mi sae falá por boca de moça. 

P.  É melhor, que elle sempre fala n‟uma língua de trapos! 

G.  É que no inferno não há mestres de portuguez. 

Pdr.  Qual! Aquillo é língua da picardia, que é a proferida pelos demonios. 

Ap.  Logo vi que havia picardia no caso (Cecilia começa a levantar-se) 

Al.  Vêde como  a cachopa se levanta! 

Gb.   Ai! A minha muchacha que já está em movimento!  

G.  É o diabo que começa a fazer a mudança. 

P.  A modo que lhe custa a mexer-se! 

Gi.  Coitadinha! Vamos ajudal-a! 

Moças e Populares Vamos! (Acercam-se de Cecilia) 

Pdr.  (Detendo os que avançam) Cautela! Não lhe toqueis! 

Gi.  Porquê? 

Pdr.  Pode o demo encafuar-se n‟outro corpo. 

P.  Safa! (Recuam todos) 

Gi.  Jesus, Maria, José! 
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Vozes  Credo! – Cruzes! 

Al.  Vou-me metter n‟um banho de água benta. 

Ap.  E encerrar a bocca, que é a entrada principal. 

G.  O peior são as portas travessas. 

Gb. Mas aviae-vos por Deus! Não vedes como ela sofre com o maldito às 

cabriolas lá por dentro? 

Al. Capaz de lhe dar cabo das cadeiras! 

Pdr. Tendes razão. – Espírito infernal, desembucha o que tens que dizer, 

pela boca que quiseres. 

G. Contando que não seja à bocca da noite, que temos pressa. 

Pdr. Attenção! 

C. (Em pé, declamando com ar vago e como alheada de si) 

 A jóia que foi roubada 

 Foi parar, por bem creada, 

 Mesmo ao pé dos pés da dona;  

 Mas, como andou numa fona 

 Vejo-a no fundo amolgada. 

G. A minha sobrinha! Amolgada no fundo! Eu logo vi! 

P. Qual sobrinha, elle fala mas é da minha salva. 

G. Ah! Respiro! 

Al. Mas qual é então a dona? 

G. Dona? No feminino? (Bate na cabeça – aparte) Espera! Eu andei hoje 

de sexo trocado! Mas por mais que olhe para os pés não vejo senão uns 

sapatos amarelos. 

P. Fica a gente às aranhas. 

Ap. Qual às aranhas! (Apanha um embrulho que está aos pés de Cecilia) 

Aqui está a salva! 

P. Dae-m‟a depressa! 

Ap. Mais devagar! Desde que o diabo disse que ela estava aos pés da 

dona… 

G. E acertou! O diabo é o diabo! 

P. Mas que endromina é esta? 

G. A salva foi ter a quem devia… 

P. Quem a devia era Vossa Mercê, que inda ninguém m‟a pagou 

Al. Se ninguém vol-a pagou, como quereis que seja vossa? 

P. Essa agora! 

Ap. Está claro! 

G. Áquellas mãos a tinha eu destinado. O demo no que cincou foi em 

meter os pés pelas mãos. 

Pdr. Caluda! Que ella vae falar outra vez. 

Al. Ella? Elle! 

G. Elle n‟ella. 

Pdr. Schiu! 

C. (Como acima) 

 P‟ra que eu não tenha demora 

 N‟este corpo em que ora falo, 

 Repare-se em boa hora 

 O mal que se for agora 

 Em casa de D. Gonçalo 

G. Em minha casa? (Ameaça correr para lá) 
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Pdr. Esperae, que ella não acabou 

 E não se faça a tolice 

 De separar quem cubice 

 „Star junto como já está, 

 Se não querem que eu me vá 

 Enfiar n‟outro corpo. Disse. 

Al. Isto agora é que eu não percebo. 

P. Nem eu. 

G. Eu o que percebo é que estão fazendo asneiras na minha casa. Já sei! 

Ha de ser o tunante do escudeiro, de volta com minha sobrinha. 

Esperae, que eu já vos arranjo. (Vae abrir a porta de sua casa, onde 

entra) 

P. Que sahirá d‟ali? (Movimento geral) 

Al. Já percebo porque não percebi. 

Ap. Tambem eu. 

Al. Então porque foi? 

Ap. Por serdes vós quem sois. 

Al. Não foi tal. É que o inimigo falou em verso… 

P. E depois? 

Al. E eu nunca aprendi versificação. 

Gi. (Espreitando pela porta de D. Gonçalo) Lá vem elle! 

Vozes Lá vem! – Lá vem! 

 

Scena 13ª 

Os mesmos, D. Gonçalo trazendo D. Iñigo, depois Brites 

 

G. Eis o meliante que eu encontrei n‟uma camara escura, em companhia 

de… 

I. Me perdone usted. 

G. (Pasmado) Como! Sois vós, D. Iñigo? 

Vozes O castelhano! 

G. Esta agora! Tudo fechado lá em casa…negro como breu…e eu a 

imaginar que era o maldito escudeiro. 

I. Me encafurnou em uma camara…com su sobriña de usted…y ella se 

dejó vencer de mis attractivos… 

Gb. Já é vontade de ser vencida! 

G. Está bom! O mal não é tammanho como eu pensava. Foi avença de 

noivo. Em todo o caso, é preciso que esta sobrinha se explique. (Entra 

dentro de casa, e sae logo arrastando Brites) Vinde, mofina sobrinha! 

Gi. (Desatando a rir) A aia velha! 

Vozes (Entre gargalhadas) A aia! – A Brites! – A surda! 

I. (Pasmado) La vieja sorda! 

G. (Furioso) Então vós correis cavalhadas com os estafermos que eu 

tenho em casa? 

I. Pesar de San Pablo! Con tan ruines defuntos gaste mi cera! 

G. É o que se chama não ter olhos…nas mãos! (Gritando aos ouvidos de 

Brites) E vós, velha remelada?... 

Bri. Poupe Vossa Mercê o meu pudor! O sr.Castelhano tinha umas falinhas 

tão doces… 

Ap. E ela é tão gulosa… 



 185 

G.  Com mil raios! Está desmanchado o vosso casamento… 

I.  Pero…pero… 

G. Com os peros ficaes engasgado. 

Ap. E mais com esta castanha pilada que continuareis a roer até ao fim da 

vida. 

I. Cuerpo de Dios! Que me voy a quemar el mundo… 

G. Pois queimae-o embora, que me sahiste boa isca. Mas afinal a minha 

sobrinha onde é que para? 

 

Scena 14ª 

Os mesmos, Branca e Ayres, sahindo da padaria 

Final 
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Anexo VI 

Tabela de Espectáculos no Teatro Avenida. 

Data Título da Obra Género  Compositor Libretista Companhia 

Jan. 

1902 
A Bisson Ópera cómica, 3A R. Planquette 

Trad. Eduardo Garrido e  

Sousa Bastos 

Companhia 

Sousa Bastos 

O Capitão Thereza    

A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 

O noivado de Merluchet  Opereta  Trad. Bruno Miranda 

Tição Negro Farsa lírica Augusto Machado H. Lopes de Mendonça 

Os Sinos de Corneville Ópera cómica, 3A R. Planquette Trad. Eduardo Garrido 

Fev. 

1902 
Tição Negro Farsa lírica Augusto Machado H. Lopes de Mendonça 

 Tambor de Granadeiros  
Ópera cómica 

[Bailado] 
J. Offenbach Trad. Bruno Miranda 

Doze Mulheres Opereta, 3A Fillipe Duarte 
Trad. Salvador Marques, Bruno 

Miranda 

O Tambor de Granadeiros Ópera cómica, 1A J. Offenbach Trad. Bruno Miranda 
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A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 

O Solar dos Barrigas Ópera cómica  Ciríaco Cardoso Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

Mar. 

1902 

 

Tição Negro Farsa lírica Augusto Machado H. Lopes de Mendonça 

Companhia 

Sousa Bastos 

A Perichole Ópera burlesca, 3A J. Offenbach - 

O Solar dos Barrigas Ópera cómica  Ciríaco Cardoso Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

Giroflé Giroflá - C. Lequocq Leterrier e Vanloo 

Doze Mulheres Opereta, 3A Fillipe Duarte 
Trad. Salvador Marques, Bruno 

Miranda 

A filha de M.me Angot Ópera comica Charles Lecocp Trad. F.Palha 

Nicles Revista, 3A Fillipe Duarte Ed. Schwalbach 

A Mascotte  Ópera cómica E. Audran Trad. Eduardo Garrido 

Bola de Neve Vaudeville Nicolino Milano Trad. Acácio Antunes 

Os Sinos de Corneville Ópera cómica, 3A R. Planquette Trad. Eduardo Garrido 

Abr. 

1902 
Bola de Neve Vaudeville Nicolino Milano Trad. Acácio Antunes 

Os Sinos de Corneville Ópera cómica, 3A R. Planquette Trad. Eduardo Garrido 
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A Mascotte  Ópera cómica E. Audran Trad. Eduardo Garrido 

Nicles Revista, 3
A
 Filipe Duarte Ed. Schwalbach 

O Solar dos Barrigas Ópera cómica  Ciríaco Cardoso Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

O Testamento da Velha Ópera cómica Ciríaco Cardoso 
Gervário Lobato e D. João da 

Câmara 

A filha de M.me Angot Ópera cómica Charles Lecocp Trad. Francisco Palha 

Os 28 dias de Clarinha 
Vaudeville-opereta, 

4A 
Vitor Roger Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

O solar das Barrigas 
Ópera cómica 

portuguesa 
Ciríaco Cardoso Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

Ali…. A’ Preta Revista Ciríaco Cardoso Guedes d‟Oliveira 

O Burro do Sr. Alcaide Ópera-cómica Ciríaco Cardoso Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

O Hotel do Livre Cambio Vaudeville - - 

Tição Negro Farsa lírica Augusto Machado H. Lopes de Mendonça 

 

O cabo da Caçarola Mágica Filipe Duarte - 

A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 

A Grã-Duqueza de Gerolstein Ópera burlesca J. Offenbach - 
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Boccaccio Ópera cómica F. Suppé Trad. Eduardo Garrido 

Talvez te escreva Revista - Sousa Bastos 

Mai. 

1902 
O cabo da Caçarola Mágica Filipe Duarte - 

A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 

A Grã-Duqueza de Gerolstein Ópera burlesca J. Offenbach - 

Boccaccio Ópera cómica F. Suppé Trad. Eduardo Garrido 

Talvez te escreva Revista - Sousa Bastos 

Jun. 

1902 
A Pera de Satanaz Magica 3A Assis Pacheco Eduardo Garrido 

Companhia 

Sousa Bastos 

 

 

Jul. 

1902 
A Família Piranga Revista 3A 

Alvaro Cabral e Alfredo 

Carvalho 
- 

Ago. 

1902 
Tutti-li-Mundi Revista - Argus e A.Dão 

Out. 

1902 
O gallo de ouro Ópera Cómica, 3A E. Audran 

Trad.Sousa Bastos e Libanio da 

Silva “Le terment d‟amour” 

Tição Negro Farsa lírica Augusto Machado H. Lopes de Mendonça 

A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 

Nov. 

1902 
A Boneca Ópera cómica  E.Audran 

Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 
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O Rapto de Helena Ópera farça, 3A 
 Augusto Machado (adapt.) 

Marcel Richie 
Acácio Antunes 

A Perichole Ópera burlesca, 3A J. Offenbach - 

 

A Grã-Duqueza de Gerolstein Ópera burlesca J. Offenbach - 

Tição Negro Farsa lírica Augusto Machado H. Lopes de Mendonça 

O Rapto de Helena Ópera farça, 3A 
Augusto Machado 

(adapt.) Marcel Richie 
Acácio Antunes 

A noite e o Dia Opereta Lecocq 
Trad. Eduardo Garrido e 

Leoni Cardoso 

Os Sinos de Corneville Ópera cómica, 3A R. Planquette Trad. Eduardo Garrido 

A Perichole Ópera burlesca, 3A J. Offenbach - 

O gallo de ouro Ópera Cómica, 3A E. Audran 
Trad.Sousa Bastos e Libanio da 

Silva “Le terment d‟amour” 

O Solar dos Barrigas Ópera cómica  Ciríaco Cardoso Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

Tutti-li-Mundi Revista - - 

Dez. 

1902 
O Solar dos Barrigas Ópera cómica  Ciríaco Cardoso Gervásio Lobato e Acácio Antunes 

Tutti-li-Mundi Revista - - 

A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 
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Boccaccio Ópera cómica F. Suppé Trad.Eduardo Garrido 

A noite e o Dia Opereta Lecocq 
Trad. Eduardo Garrido e 

Leoni Cardoso 
 

 
Os Sinos de Corneville Ópera cómica, 3A R. Planquette Trad. Eduardo Garrido 

 

Tição Negro Farsa lírica Augusto Machado H. Lopes de Mendonça 

A Grã-Duqueza de Gerolstein Ópera burlesca J. Offenbach - 

A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 

Boccaccio Ópera cómica F. Suppé Trad.Eduardo Garrido 

A Filha do inferno 
Peça fantástica, 4 

actos, 14 quadros 
Alberto Grisar Eduardo Garrido 

Jan. 

1903 
A Filha do inferno 

Peça fantástica, 4 

actos, 14 quadros 
Alberto Grisar Eduardo Garrido 

A Grã-Duqueza de Gerolstein Ópera burlesca J. Offenbach - 

Os Sinos de Corneville Ópera cómica, 3A R. Planquette Trad. Eduardo Garrido 

A noite e o dia Opereta Lecocq 
Trad. Eduardo Garrido e 

Leoni Cardoso 

O Rapto de Helena Ópera farça, 3A 
Augusto Machado 

(adapt.) Marcel Richie 
Acácio Antunes 

Fev. 

1903 
Os 40 dias do Capitão Ópera cómica, 3 A Messager 

Leterrier e Vanloo 

Trad. Sousa Bastos 
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A Perichole Ópera burlesca, 3A J. Offenbach - 

A Filha do inferno 
Peça fantástica, 4 

actos, 14 quadros 
Alberto Grisar Eduardo Garrido 

A Boneca Ópera cómica  E.Audran 
Trad. Acácio Antunes e 

 Sousa Bastos 

 

A Grã-Duqueza de Gerolstein Ópera burlesca J. Offenbach - 

Boccaccio Ópera cómica - Eduardo Garrido 

A Archiduqueza Ópera burlesca J.Offenbach - 

Tim Tim por Tim Tim Revista (ampliada) P. Stichini e L. Filgueiras Sousa Bastos 

A noite e o Dia Opereta C.Lecocq 
Trad. Eduardo Garrido e 

Leoni Cardoso 

Mar. 

1903 
A Grã-Duqueza de Gerolstein Ópera burlesca J.Offenbach - 

Tim Tim por Tim Tim Revista (ampliada) P. Stichini e L. Filgueiras Sousa Bastos 

Os 40 dias do Capitão Ópera cómica, 3 A Messager 
Leterrier e Vanloo 

Trad. Sousa Bastos 

Verbena de la Paloma Zarzuela - - 
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Anexo VII 

“Carnaval – Festa na Avenida” in Pontos nos ii, 19 Fevereiro 1888 por Rafael Bordalo Pinheiro.
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