
	

Manuel	Pedro	Ferreira	
Teresa	Cascudo		

(coord.)	

	
	

	
	
	

	

	
	

MÚSICA	E	HISTÓRIA:	
ESTUDOS	EM	HOMENAGEM	

A	MANUEL	CARLOS	DE	BRITO	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
Edições	Colibri	

•	
Centro	de	Estudos	de	Sociologia	e	Estética	Musical	

Universidade	Nova	de	Lisboa	



	

	

Biblioteca	Nacional	de	Portugal	
–	Catalogação	na	Publicação	
		
MÚSICA	E	HISTÓRIA	
		
Música	e	história	:	estudos	em	homenagem	a	Manuel	Carlos	de		
Brito	/	coord.	Manuel	Pedro	Ferreira,	Teresa	Cascudo.	–	(Estudos		
musicológicos	;	18)	
ISBN	978-989-689-662-1	
		
I	–	FERREIRA,	Manuel	Pedro,	1959-	
II	–	CASCUDO,	Teresa,	1968-	
		
CDU	78	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Título	
Música	e	história:	estudos	em	homenagem	a	Manuel	Carlos	de	Brito	
	
Coordenação	
Manuel	Pedro	Ferreira	
Teresa	Cascudo	
	
Paginação	
Luísa	Gomes	
	
Edição	
Edições	Colibri	/	Centro	de	Estudos	de	Sociologia	e	Estética	Musical		
	
Ilustração	da	capa	
[Jovem	cantora	acompanhada	por	flautista],		
Biblioteca	Nacional	de	Portugal,	cota	e-1129-v		
	
Depósito	legal		
424	195/17	
	
	
Lisboa,	Junho	de	2017	



	

Índice	

Tabula	Gratulatoria	 vii	
Historiar	a	vida	musical	portuguesa:	Um	percurso	exemplar	 xi	
Publicações	de	Manuel	Carlos	de	Brito	 xvii	
Ensaios	 	
O	caderno	Barbieri	e	as	Cantigas	de	Santa	Maria:	Uma	nota	de	rodapé	 	
Manuel	Pedro	Ferreira	 3	
Relating	History:	Music	and	Meaning	in	the	Relaciones	of	the	
Canonization	of	St	Raymond	Penyafort,	Barcelona	1601	 	

Tess	Knighton	 27	
Patterns	for	Sixteenth-	to	Early-Seventeenth-Century	Portuguese		

Polyphonic	Settings	of	the	Requiem	Mass	 	
João	Pedro	d’Alvarenga	 53	
A	presença	do	órgão	na	liturgia	portuguesa	entre	o	Concílio	

Tridentino	e	a	Secularização	 	

Gerhard	Doderer	 77	
Música	política:	Los	embajadores	en	la	vida	musical	de	los	siglos		

XVII	y	XVIII	 	
Anna	Tedesco	 143	
Música,	cerimonial	e	representação	política:	Sant’Antonio	dei	
Portoghesi	no	contexto	das	igrejas	nacionais	em	Roma	durante	a	época	

barroca	(1683-1728)	 	

Cristina	Fernandes	 155	
Naples	in	Opera:	Partenope	by	Domenico	Sarro	(1722)	and	Leonardo	

Vinci	(1725)	
Dinko	Fabris	 175	
El	Facco	que	se	ve	 	
Aníbal	Enrique	Cetrangolo	 201	
Sobre	os	primórdios	da	crítica	musical	em	Portugal	 	
Paulo	Ferreira	de	Castro	 213	
Gaieté	et	sensibilité	dans	Sophie	et	Moncars,	ou	l’intrigue	portugaise	
(1797)	 	
Michel	Noiray	 229	



	

	

x	

Figaro	and	Musical	Barbers	and	Hair	Stylists	in	the	Teatro	de	Cordel	 	
David	Cranmer	 259	
Opera	Houses	in	Eighteenth	Century	Portuguese	America	 	
Rosana	Marreco	Brescia	 273	
O	Te	Deum	e	a	obra	conhecida	de	Luís	Álvares	Pinto:	A	trajetória	de	
um	espólio	dos	trópicos	–	Cronologia	(comentada)	das	edições	e	

registros	discográficos	disponíveis	 	
Sérgio	Dias	 283	
El	gran	ausente:	Reflexiones	sobre	el	siglo	XIX	musical	español	 	
Juan	José	Carreras	 299	
Os	primeiros	passos	em	direcção	à	crítica	musical:	Algumas	

considerações	sobre	a	presença	da	música	na	imprensa	da	Lisboa	

liberal	(1822-1855)	 	

Francesco	Esposito	 309	
«Les	deux	pigeons»	e	as	vicissitudes	do	amor:	Transferências	culturais	

e	intertextualidade	no	teatro	musical	de	Francisco	de	Sá	Noronha	 	
Luísa	Cymbron	 331	
Política,	riso	e	censura:	O	caso	da	ópera	cómica	portuguesa	As	penas		
de	um	Pavão	(1868)	 	
Isabel	Novais	Gonçalves	 357	
Tres	óperas	«montañesas»	en	la	prensa:	Un	estudio	comparativo	de	la	

recepción	crítica	de	Serrana,	La	Fada	y	Mendi-mendiyan	 	
Teresa	Cascudo	 371	
O	Fado	na	composição	erudita	do	final	de	oitocentos	 	
Maria	José	Artiaga	 383	
«Contribuir	activamente	para	a	educação	musical	dos	portuguezes»:	

Augusto	Machado	e	a	reforma	da	vida	musical	em	Portugal	 	
Joaquim	Carmelo	Rosa	 403	
Visão	e	perspectivas	do	projecto	GermInArte:	A	qualificação	de	
recursos	humanos	e	profissionais	nos	cuidados	prestados	na	infância	

como	alicerce	para	o	desenvolvimento	social	e	humano	 	

Helena	Rodrigues,	Paulo	Maria	Rodrigues,	Paulo	Ferreira	Rodrigues	 423	
Notas	biográficas	dos	autores	 441	

Índices	remissivos	 449	



	

	
	
	
	
	
	

Política,	riso	e	censura:	O	caso	da	ópera	cómica	

portuguesa	As	penas	de	um	Pavão	(1868)	

	

	

Isabel	Novais	Gonçalves	

	
	
	

A	década	de	1860	foi	um	tempo	de	crise	em	Portugal.	Após	um	pe-

ríodo	de	importantes	reformas	políticas,	administrativas	e	económicas	

realizadas	na	década	anterior	por	impulso	de	Fontes	Pereira	de	Melo,	o	

país,	cada	vez	mais	dependente	das	 importações	 inglesas	e	do	recurso	

ao	empréstimo	estrangeiro,	entrava	na	década	de	 sessenta	 fortemente	

endividado.	 A	 instabilidade	 política	 também	 era	 notável.	 Lutas	 parti-

dárias,	 alianças	 e	 oposições	 internas	marcaram	os	 sucessivos	 e	 breves	

governos	de	pendor	mais	histórico	ou	regenerador,	desembocando	final-
mente,	em	1865,	num	ministério	de	fusão	que	não	lograria,	ainda	assim,	

a	estabilidade	necessária	para	continuar	o	programa	de	desenvolvimen-

to	do	país.	A	opinião	pública	era	reativa,	manifestando-se	na	imprensa	

tanto	 sobre	 a	 dívida	 externa	 como,	 e	 sobretudo,	 contra	 uma	 reforma	

fiscal,	entretanto	proposta,	que	pesava	fortemente	nos	contribuintes	da	

classe	 média.	 Em	 consequência,	 a	 revolta	 popular	 da	 Janeirinha	 no	

Porto	dava	a	4	de	janeiro	de	1868	a	estocada	final	no	governo	de	fusão.	

As	rédeas	seriam	tomadas	em	março	por	um	novo	partido,	o	Reformista,	

de	programa	ideológico	pouco	claro	—	nele	entravam	históricos,	rege-

neradores	e	republicanos	—	e	com	o	Conde	de	Ávila,	 seguido	a	partir	

de	julho	pelo	Marquês	de	Sá	da	Bandeira,	à	cabeça	de	um	executivo	que	

voltava	 a	 chamar	 para	 a	 governação	 figuras	 polémicas	 de	 outras	

legislaturas1.	

																																																								
1
	José	MATTOSO	(coord.),	História	de	Portugal.	X	O	Liberalismo,	[Lisboa]:	Círculo	de	Leitores,	
2006-2008,	pp.	95	sq.	
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E	 era	 mergulhada	 neste	 frenesim	 que	 a	 vida	 teatral	 de	 Lisboa	 ia	

mantendo	a	sua	atividade.	Apesar	da	crise	e	da	desestabilização,	ou	por	

causa	delas,	tudo	indica	que	se	assistia	a	um	momento	particularmente	

auspicioso	no	panorama	teatral	da	cidade.	1868	foi	o	ano	Offenbach	em	

Lisboa.	O	sucesso	fenomenal	de	A	Grã-duquesa	de	Gérolstein	no	Teatro	
do	Príncipe	Real	(29	de	fevereiro),	de	O	Barba-Azul	no	Trindade	(13	de	
junho)	 e	 de	 As	 Georgianas	 no	 Ginásio	 (29	 de	 outubro)	 superou	 as	
melhores	expetativas	das	companhias	e	empresários	teatrais.	Mas	o	im-

pacto	destas	operetas	foi	sobretudo	significativo	na	forma	como	mexeu	

com	 o	 público	 e	 os	 críticos,	 ao	 introduzir	 o	 gosto	 por	 um	 género	 de	

comédia	musical	que	aliava	a	vivacidade	e	frescura	da	música	de	Offen-

bach	ao	humor	satírico	dos	libretos	da	dupla	Meilhac	e	Halévy2.	

Já	muito	se	disse	e	escreveu	sobre	a	receção	destas	operetas	no	meio	

lisboeta	 e	 as	 estratégias	 de	 comunicação	 nelas	 envolvidas3.	Mas	 inte-

ressa	 também	apurar	 se	de	alguma	 forma	as	práticas	 teatrais	autócto-

nes	sofreram	alguma	mudança.	É	sintomático	que	em	poucas	semanas,	

as	 mesmas	 companhias	 que	 estreavam	 Offenbach	 punham	 em	 cena	

novas	paródias	com	títulos	como	Fui	ver	a	Grã-duqueza	(T.	Ginásio,	12	
de	abril	de	1868),	Quem	nos	livra	da	Grã-duquesa	(de	Augusto	Garraio,	
T.	Variedades,	agosto	de	1868)	e	O	Barba-Azul	 II	 (de	António	Mendes	

Leal	 Júnior,	 T.	 Príncipe	 Real,	 6	 de	 agosto	 de	 1868),	 apresentando	 um	

conjunto	de	apropriações	e	leituras	dos	originais	que	são	merecedoras	

de	 um	estudo	detalhado.	Mas	 justifica-se	 igualmente	 discutir	 se	 a	 re-

percussão	do	riso	de	Offenbach	—	que	ressoou	forte	no	ambiente	po-

lítica	e	socialmente	agitado	em	que	Lisboa	vivia	—	chegou	a	contami-

nar	de	sátira	social	e	crítica	às	 instituições,	a	própria	comédia	musical	

original	portuguesa.	A	ópera	cómica	As	 penas	 de	 um	Pavão4,	 estreada	

																																																								
2
	Para	 compreender	 e	 contextualizar	 melhor	 a	 produção	 e	 consumo	 da	 ópera	 cómica	
portuguesa	nos	teatros	de	Lisboa	no	período	oitocentista	que	antecedeu	a	receção	das	opere-

tas	 de	Offenbach,	 ler	 Isabel	Novais	GONÇALVES,	 «A	música	 teatral	 da	 Lisboa	 de	 oitocentos:	

Uma	 abordagem	 através	 da	 obra	 de	 Joaquim	 Casimiro	 Júnior»	 (diss.	 de	 doutoramento,	
Universidade	Nova	de	Lisboa,	2012),	tese	realizada	com	o	incentivo	e	o	contributo	fundamen-

tal	do	Professor	Manuel	Carlos	de	Brito,	meu	orientador.	
3
	Sobre	 esse	 assunto	 ver	 Mário	 Vieira	 de	 CARVALHO,	 Eça	 de	 Queirós	 e	 Offenbach:	 A	 ácida	
gargalhada	 de	 Mefistófoles,	 Lisboa:	 Colibri,	 1999	 e	 José	 Francisco	 PINHO,	 «Offenbach	 em	
Lisboa	 no	 ano	 de	 1868:	 A	 recepção	 na	 imprensa	 lisboeta»,	 Convergências:	 Revista	 de	
Investigação	e	Ensino	das	Artes	12	(2008).	
4
	Augusto	 GARRAIO	 –	 Eduardo	MARTINS,	As	 pennas	 d’um	 Pavão,	Opera-Comica	 em	 2	 actos,	
musica	 da	 Flor	 de	 chá,	 Lisboa:	 Typographia	 Rua	 da	 Inveja,	 1868.	 «Retirada	 do	 palco	 em	 a	
noute	de	23	de	Agosto	de	1868,	por	prohibição	do	Ex.mo	Governador	Civil	de	Lisboa.	Edição	

completa	com	todas	as	alluzões	politicas	com	que	subiu	á	scena	na	primeira	noute».		
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no	Circo	Price	a	22	de	agosto	de	 1868	pela	companhia	do	Variedades,	

parece	 constituir	 um	 programa	 de	 aproximação	 à	 irreverência	 de	

Offenbach.	Essa	aproximação,	da	autoria	de	Augusto	Garraio	e	Eduardo	

Martins,	 começa	 desde	 logo	 em	 ver-se	 aplicada	 a	 estratégia	 offenba-

chiana	 de	 citar	música	 familiar	 num	novo	 contexto,	 estendida	 a	 toda	

uma	opereta	de	Charles	Lecqoc,	Flor	de	chá,	levada	à	cena	no	Príncipe	
Real	e	no	Trindade	no	mesmo	mês	(em	português).	Ao	expulsar	o	texto	

original	e	todo	o	seu	enredo,	a	atenção	centra-se	agora	na	nova	trama	

colada	à	música,	e	que	de	Pequim	passa	para	Lisboa,	do	cabaret	passa	
para	o	hotel	e	da	intriga	amorosa	passa	para	a	intriga	tout	court.	

Pavão,	animal	 lustroso	e	emproado,	é	 simultaneamente	metáfora	e	

apelido	de	um	falido	portuense	fugido	de	uma	amante	impetuosa	e	do	

seu	ciumento	marido,	que	acorre	a	Lisboa	aos	braços	hospitaleiros	de	

Ernesto,	 um	 amigo	 pintor	 tão	 hedonista	 e	 oportunista	 quanto	 ele.	 É	

este	simples	mote	e	toda	a	sucessão	de	pequenas	 intrigas	e	 incidentes	

que	daí	advêm	que,	aparentemente,	assegura	o	espetáculo	musicoteatral	

em	dois	actos.	Mas	é	também,	e	sobretudo,	o	pretexto	para	nele	se	ver	

exercida,	com	todas	as	coplas	mas	sem	nenhumas	subtilezas,	uma	críti-

ca	 ostensiva	 à	 classe	 política	 portuguesa.	 Ernesto	 e	 seu	 criado	 galego	

não	precisam	de	enredo	para,	 logo	de	 início	e	ao	 fim	de	poucas	 falas,	

cantarem	em	dueto:	

	

Ernesto					O	janota	de	Lisboa	
Gose	sempre	em	quanto	possa	
Deixe	os	cães	andar	á	tôa	

Sem	recear	da	carroça!	

Manuel					E	se	houver	occasião	
É	mostrar	ser	um	talento	

Para	esfollar	a	nação	

Nas	mesas	do	orçamento.	

Um	concelho	de	amiguinho,	

P’ra	alcançar	emprego	assim;	

Basta	o	nome	do	padrinho	

Todo	tim,	tim,	por	tim	tim.	

	

«Esfolar	a	nação	nas	mesas	do	orçamento»	fora	precisamente	o	que	

empurrara	a	revolta	popular	da	Janeirinha,	nesse	mesmo	ano,	contra	o	

governo	e	o	aumento	de	impostos	que	pretendia	lançar	sobre	os	contri-

buintes.	 E	 o	 «conselho	 de	 amiguinhos»	 e	 padrinhos	 não	 era	 senão	 a	
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classe	política	bem	posicionada	e	pronta	a	estender	a	mão	aos	da	 sua	

entourage.	Se	dúvidas	persistissem	no	público,	o	diálogo	seguinte	escla-

rece:	
	

Manuel					[…]	com	que	então	o	senhor	Ernesto	tem	um	amigo	que	é	

ministro?	

Ernesto					Negocio	de	ocasião;	tu	bem	vez	que	os	partidos…,	as	revoluções…	

os	gabinetes		transacto’s?!	percebes?	

Manuel					[…]	E	naturalmente,	o	seu	amigo	faz	alguma	cousa	por	seu	

respeito!	

Ernesto					Está	visto	que	faz?	Amanhã	temos	uma	audiencia…	E	eu,	o	

primeiro	filho	que	tiver,		levo-lho	para	ele	ser	padrinho!	

Manuel					Para	que!	
Ernesto					Sempre	é	bom	ser	afilhado	d’aquella	gente!	

Manuel					Diga-me:	se	eu	fosse	pedir-lhe	um	logarsinho…	elle	não	me	

despachava?	
Ernesto	 (com	importancia)	Ah!	sim…	váe	lá	e	pede-lhe	o	que	quizeres!...	

naturalmente	diz-te	que	não,	mas	despacha-te	logo!	

	
De	facto,	acusações	de	compadrio	eram	referidas	também	por	esses	

dias	no	jornal	A	Revolução	de	Setembro	referindo-se	ao	anterior	gover-
no	 de	 que	 alguns,	 afinal,	 tinham	 transitado	 para	 o	 atual.	 Lia-se,	 por	

exemplo,	 no	 dia	 quatro	 desse	 mês	 de	 agosto:	 «Os	 ministros	 que	 em	

janeiro	 cahiram	 mandaram	 tirar	 da	 intendencia	 das	 obras	 publicas	

umas	 celebres	 dobradiças	 que	 um	ministro	 nosso	 conhecido	 lá	 havia	

mandado	pôr	a	 fim	de	 se	acommodarem	os	 seus	afilhados	que	 já	não	

cabiam	no	quadro».	Assim,	as	coplas	e	o	diálogo	citados	vinculam-se	a	

uma	mesma	 estratégia	 do	 cómico,	 conseguida	 no	 retrato	 direto,	 sem	

ambiguidades,	de	uma	realidade	que	o	público	conhece	e	censura	atra-

vés	do	riso.		
Mas	o	exercício	da	crítica	diversifica-se	noutros	mecanismos	do	riso,	

como	 o	 da	 transposição	—	uma	das	 formas	 de	 paródia	 diagnosticada	

por	Bergson,	em	que	se	transportam	os	rituais	próprios	de	um	contexto	

solene	 para	 um	 outro	 familiar,	 por	 exemplo5.	 Umas	 cenas	 à	 frente,	

Pavão	aproveita	o	 empréstimo	generoso	do	amigo	para	 esbanjar	o	di-

nheiro	no	Mercado	da	Figueira	com	bons	vinhos	e	carnes	frias,	que	faz	

levar	a	casa	na	ausência	de	Ernesto	para	se	banquetear	com	umas	pou-

cas	amigas.	A	ceia	é	toda	ela	a	representação	de	uma	sessão	parlamentar:	

																																																								
5
	Henri	 BERGSON,	O	 riso:	 Ensaio	 sobre	 o	 significado	 do	 cómico,	 Lisboa:	Guimarães	Editores,	

1993,	p.	42	sq.	
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Pavão											Agora	o	jantar!	Saio	o	dono	da	casa,	não	ha	governo!		
(vão	novamente	para	a	mesa)	

Olympia							Comer	e	beber,	eis	o	nosso	ministerio!	

Todos											Tem	a	presidencia	o	Pavão!	

Pavão											(senta-se)	Cuidado…	olhem	que	se	o	Pavão	tem	a	presidencia		

vocês	não	comem	nada!	

Olympia							Assim	não	valle…	é	necessario	comer,	mas	de	maneira	que	não		

	haja	deficit!	
Todos											Bravo,	Bravo!	
Pavão											(agita	uma	garrafa	em	forma	de	campainha)	Ordem,	ordem!	

	Vou	appresentar	um	orçamento,	para	a	divisão	dos	pitéos!	

	Peço	a	palavra,	para	uma	explicação!	

Olympia							Nada…	eu	quero	fazer	um	speech!	
Henriqueta		Tambem	eu!	quero	fallar…senão	faço	aqui	uma	revolução!	

Todos											Ordem,	ordem!	

Pavão											Lá	duas,	é	que	não	póde	ser…fallarem	aos	pares	é	que	não	vale.	
Todos											Então	falla	tu!	Venha	o	orador!	

	

Está	aqui	 tudo:	a	denúncia	de	uma	classe	política	que	 se	aproveita	

do	cargo	para	benefício	próprio;	 a	divisão	entre	 si	 e	os	 seus	do	erário	

público;	 a	 disputa	 pelo	 protagonismo,	 reduzindo	 a	 ação	 política	 à	 in-

triga	 e	 ao	 discurso	 parlamentar.	 E	 a	 oratória	 que	 Pavão,	 em	 seguida,	

enceta	em	coplas	não	é	mais	do	que	uma	cacofonia	ausente	de	sentido,	

que	expõe	ao	ridículo	uma	certa	retórica	parlamentar	vazia	e	redonda	

que	constituía,	na	opinião	de	muitos,	o	discurso	dominante	na	Câmara	

dos	Pares	ou	dos	Deputados:	

	
CÔRO	

Venha	lá	e	falle	bem,	

Porque	em	nós,	nós	tambem,	

Discurso	tem,	

Dê	força	á	vóz,	

Porque	a	sós,	

Logo	apóz,	fallamos	nós.	

Venha	lá	e	falle	bem,	etc.	

	

COPLA	

O	orador	vae	falar,	

Muito	bem.	

Enquanto	a	mim,	

Se	fallar	bem	

Ou	menos	mal,	assim,	assim,	
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Tem	no	Penim	

A	bella	ceia	

Que	será	rim	e	vinho	meia.	

CÔRO	

Pois	sim	

É	fallar	mui	bem	

E	nós	também	

Discurso	assim	

Bem	bem	bem	bem	

Tem	tem	tem	tem.	

PAVÃO	

O	novo	ministerio	onde	está?	

Côro											Tá,	tá,	tá.	

Feitos	bens	não	vejo	um	só.	

Côro											Tó.	Tó,	tó.	

Porque	é?	

Côro											Té,	té,	té.	

Que	é	de	ti.	

Côro												Ti,	ti,	ti.	

Se	eu	chegar	a	ser	ministro,	olé	

Heide	vêr	tudo	num	pó,	oló.	

Heide	dar	lambada,	até,	olé.	

Sem	ter	alma,	nem	ter	dó,	oló,	oló.	

Olympia						Sim,	senhores,	o	orador	merece	uma	bucha!	

Todos										Ah!	ah!	ah!	

	

Nesse	momento,	Zacarias	—	um	abastado	burguês	que	negociara	ca-

sar	a	filha	feia	com	Ernesto	a	troco	de	um	generoso	dote	—	rompe	pela	

sala	 adentro	 e	 todos	 dançam,	 brindam	 e	 cantam,	 gozando	 com	 ele,	

tirando-lhe	o	chapéu	e	passando-o	de	mão	em	mão	ao	ritmo	de	um	can	
can.	Zacarias,	 chocado,	 comenta	para	 si	 «Que	orgia,	 santo	Deus!	 e	 eu	

que	 o	 julgava	 [Pavão]	 um	 rapaz	 bem	 comportado!».	Na	 suspensão	da	

música,	entra	Manuel	e	Zacarias	exclama:	

	
Zacarias						Ampara-me,	meu	querido	Manuel.	É	uma	verdadeira	revolução!	

N’esta	casa	não	ha	governo!		
Olympia						Não	ha!	E	viva	a	Republica!		
Pavão										De	nada	lhe	pode	valer	o	Hespanhol!	
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E	Olímpia	 remata	 o	 quadro	 final	 do	primeiro	 acto	 colocando	o	pé	

sobre	o	Manuel,	que	cai	ao	chão,	enquanto	exclama	«A	meus	pés,	cida-

dão	de	Tuy!».	

«Viva	 a	 República!»	 fora	 a	 resposta	 pronta	 desta	mulher	 (em	 sin-

tonia	 com	 a	 representação	 icónica	 feminina	 que	 a	 revolução	 francesa	

promoveu)	—	 porta-voz	 de	 um	 grupo	 em	 alegre	 «orgia»	 numa	 «casa	

sem	 governo»	—	 a	 Zacarias	—	 símbolo	 da	 burguesia	 conservadora	 e	

alvo	 de	 troça	—	 firmando	 no	 público	 uma	 ambiguidade	 interessante	

entre	a	ideia	da	República	enquanto	nova	ordem,	novos	comportamen-

tos	 e	 maior	 liberdade,	 e	 uma	 ideia	 da	 República	 enquanto	 vazio	 de	

governo,	 caos	 e	 degradação	moral.	 E	 como	diz	 Pavão	 a	 Zacarias,	 «De	

nada	 lhe	 pode	 valer	 o	Hespanhol!»,	 porque	 de	 facto	 de	 Espanha	 cor-

riam	ventos	de	mudança	e	a	ameaça	eminente	de	uma	revolta	republi-

cana	 —	 concretizada	 logo	 no	 mês	 seguinte	 em	 Cádiz,	 na	 Revolução	

Espanhola	que	depunha	a	rainha	Isabel	II.	Todo	este	fim	de	acto	apre-

senta,	portanto,	uma	estratégia	 cómica	mais	 complexa,	 com	a	utiliza-

ção	da	ambiguidade,	da	sátira	e	da	alusão,	tendo	como	alvo	o	governo	

do	Partido	Reformista	em	exercício.	De	facto,	entre	os	seus	fundadores	

constava	Latino	Coelho,	ministro	da	Marinha	e	Ultramar,	que	em	1864	

fora	 membro	 ativo	 da	 primeira	 associação	 de	 pendor	 quase	 republi-

cano,	depreciativamente	conhecida	por	«Clube	dos	Lunáticos»6	(e	que	

aliás,	mais	tarde,	fundou	o	Partido	Republicano	Português).	

Ainda	num	aproveitamento	 cómico	de	Latino	Coelho,	 Sá	Carneiro,	
Falcão	 da	 Fonseca,	 Lobo	 de	 Ávila,	 Rola,	 Coelho	 Magalhães	 e	 outros	

nomes	políticos	do	momento,	no	segundo	acto	há	um	baile	de	másca-

ras	em	casa	de	Zacarias	cujo	tema	são,	precisamente,	os	animais.	Entre	

vários	animais	mencionados,	ali	aparece	também	a	família	Camelo	que	
canta	aos	convivas	«um	coro	chinez,	inventado	por	um	fulano	de	tal,	o	

Gallo»	—	numa	alusão	a	Lecqoc,	o	compositor	da	opereta	original.	E	ali	

finalmente,	reentra	Pavão,	que	depois	de	uma	conversa	e	dumas	coplas	

sobre	pavões	e	elefantes,	anuncia	ao	amigo:	

Pavão	 	 	 	 	 	 Ai!	 é	 verdade,	 com	 toda	 esta	 balburdia	 ia-me	 esquecendo	 o	

dizerte	que	recebi	uma	carta	de	meu	pae.	Vaes	ficar	abysmado!	

Sou	 proposto	 deputado	 pelo	 circulo	 não	 sei	 quantos,	 nem	 é	

para	 admirar,	 meu	 pae	 que	 tem	 loja	 de	 calçado	 como	 sabes,	

arranjou	 para	 o	ministro	 tal	 par	 de	 botas,	 que	 pedio	 esta	 re-

compensa	[…].	

																																																								
6
	Amadeu	Carvalho	HOMEM,	Da	Monarquia	à	República,	Braga:	Palimage,	2001,	pp.	14-15.	
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Ernesto							Se	fallas	serio,	parabéns	pelo	teu	brilhante	futuro,	e	se	chegas	a	
ministro	governarás	bem	para	ti,	não	é	assim?	

Pavão											E	para	o	meu	paiz!	

Ernesto								Ah!	ah!	ah!	O	teu	paiz	serão	as	tuas	algibeiras.	

Pavão										 Sim,	sim,	mas	com	estas	divagações	politicas,	não	esqueçamos	

as	escamações	de	Zacharias.	Para	o	socegar	vou	dizer-lhe	que	te	

empregarei	bem,	etc.,	etc.,	depois	nós	fallaremos.	

Ernesto						 O	quê?	

Pavão								 Uma	pequenina	percentagem.	É	preciso	olhar	para	o	futuro.		

	

O	riso	censório	que	tal	diálogo	terá	provocado	na	plateia	não	parte,	

uma	vez	mais,	de	discretos	mecanismos	de	 crítica	mas	da	denúncia	 e	

ridicularização	pública	do	caciquismo	generalizado	que	minava	as	rela-

ções	políticas	da	época.	Mas	eis	que,	logo	de	seguida,	por	trás	de	Pavão	

se	revela	uma	pessoa	conhecida	do	público,	ao	dizer	ao	amigo:	

	
Pavão	 Agora	reparo,	estou	com	frio	Ernesto,	não	tens	ahi	algum	traste	

que	me	salve	d’uma	constipação.	

Ernesto								(puxando	d’um	cachenez	embrulhado	n’uns	poucos	de	papeis)	
Pavão	 O	que	me	sairá	d’alli,	aposto	que	é	alguma	capa	á	espanhola.	

Ernesto	 Eis	aqui	o	precioso	cachenez.	

Pavão										Está	aqui	o	futuro	da	nação,	porque	se	eu	me	constipasse	podia	

morrer,	e	então	adeus	futuro	do	paiz	[…].	

	

O	cache-nez	é	exibido	à	plateia	e	subitamente	a	sátira	generalizada	à	

classe	 governativa	 portuguesa	 reduz-se	 à	 paródia	 concreta	 e	 persona-

lizada	na	figura	do	Conde	de	Ávila.	O	cache-nez	de	lã	era,	de	facto,	uma	

peça	obrigatória	do	ex-Presidente	do	Conselho,	que	o	usava	de	verão	e	

de	inverno	enrolado	à	volta	do	pescoço,	para	segundo	o	próprio,	preve-

nir	constipações	(ver	Figura	1).		

Mas	para	 algum	público	mais	 informado,	 insinuações	 anteriores	 já	

tinham	permitido	 fazer	 a	 colagem	do	personagem	à	 pessoa	 real.	 Se	 o	

pai	de	Pavão	tinha	uma	loja	de	calçado	no	Porto,	o	Conde	de	Ávila	era	

filho	de	um	sapateiro	do	Faial,	 facto	que	não	escondia,	 fazendo	antes	

gala	 da	 sua	 origem	 humilde	 e	 plebeia.	 Também	 a	 conversa	 de	 Pavão	

sobre	o	seu	apreço	pelo	elefante,	animal	que	impõe	«ordem»	e	respeito,	

não	é	mais	do	que	uma	alusão	à	Ordem	do	Elefante	com	que	António	

José	 de	Ávila	 fora	 condecorado	 pelo	 reino	 dinamarquês.	A	 própria	 fi-

gura	 de	 Pavão	 já	 tinha	 sido	 invocada	 uns	 bons	 anos	 atrás,	 durante	 o	

período		em		que		Ávila		fora		ministro		da		fazenda		do		governo		de	Cabral		
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Figura	1.	«O	cache-nez	barómetro»,	caricatura	de	António	José	d’Ávila	por	Bordalo	
Pinheiro,	O	António	Maria	(3	de	fevereiro	de	1881).	
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(1849-1851),	com	o	Suplemento	Burlesco	d’O	Patriota	a	representá-lo	em	

farda	de	gala	e	com	uma	longa	cauda	de	penas	(Figura	2)7.		

	

Figura	2.	Suplemento	Burlesco	ao	número	1506	do	Patriota,	1849.	
	

																																																								
7
	José	Miguel	SARDICA,	«Um	homem	para	todas	as	causas	–	Perfil	político	do	Duque	de	Ávila	e	

Bolama»,	Análise	Social	36/160	(2001),	pp.	639-684.	
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Entretanto,	 um	empregado	do	 telégrafo	 traz	 a	 confirmação	da	no-

meação	 de	 Pavão	 a	 deputado,	 o	 que	 leva	 Ernesto	 a	 comentar,	 já	 sem	

rodeios:	 «Deputado	Zé	 Pavão.	Ai	 pobre	 paiz,	 se	 elle	 chega	 a	ministro	

não	 faltarão	 empréstimos	 por	 causa	 das	 comissões	 e	 comissões	 por	

causa	dos	empréstimos».	Pavão	por	seu	 turno,	após	perder	momenta-

neamente	os	sentidos,	canta:	

	
Eu	desmaiei	com	tal	nova,	

A	bater-me	pela	proa	

[…]		

Pois	ainda	não	estou	em	mim,		

A	nova	é	muito	bôa.	

José	Pavão	é	deputado	

E	abichou	grossa	melgueira,	

Ninguem	de	certo	me	acompanha	

Em	tão	rapida	carreira.	

	

De	 facto,	 António	 José	 de	 Ávila	 (1807-1881)	 foi	 uma	 das	 persona-

lidades	com	maior	longevidade	na	carreira	política	e	governativa,	tendo	

integrado	 diversas	 faces	 do	 complexo	 polígono	 ideológico	 da	monar-

quia	 constitucional:	 foi	 cartista,	 centrista,	 apoiante	 dos	 setembristas,	

anti-cabralista,	cabralista,	regenerador,	histórico	e	reformista.	Com	on-

ze	 legislaturas	 entre	 1834	 e	 1860,	 foi	 por	 diversas	 vezes	 ministro	 da	

Fazenda	 e	 dos	Negócios	 Estrangeiros.	 Pela	 sua	 capacidade	 de	 perma-

nente	auto-regeneração	no	meio	das	mudanças	políticas	e	pela	ascen-

são	 social	 fulgurante	 que	 protagonizou	 —	 de	 plebeu	 ilhéu	 a	 par	 do	

reino,	 conde,	 e	 mais	 tarde	 marquês	 e	 duque	 de	 Ávila	 e	 Bolama	 —	

António	José	de	Ávila	granjeou	um	séquito	de	detratores	que	o	acusavam		

de	 arrivista,	 vaidoso	 e	 vira-casaca8.	 Isso	 mesmo	 é	 invocado	 na	 cena	

final,	quando	um	polícia	pretende	levar	Ernesto	por	o	tentar	subornar	e	

Pavão,	preso	ao	amigo	pelo	cache-nez,	ordena:	
	

Pavão	 Nem	tocar-me,	sou	deputado.	

Polícia				 Com	duas	caras.	

Pavão					 Nunca	 vio?	 Pois	 então	 olhe	 para	 mim	 quando	 eu	 subir	 ao	

poder,	que	hade	ver	mais.	

															 Hoje	viva	o	prazer,	amanhã	sou	um	homem	serio.	

	

																																																								
8
	Ibidem.	
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Mas,	 em	 igual	medida,	 José	 de	 Ávila	 era	 elogiado	 e	 admirado	 nos	

diversos	 quadrantes	 pela	 inteligência,	 o	 dote	 de	 oratória	 brilhante	 e,	

sobretudo,	a	capacidade	mediadora,	a	seriedade,	competência	e	entrega	

ao	trabalho9.	Só	isso	explica	que	no	dia	seguinte	à	estreia	desta	opereta,	

o	jornal	a	Revolução	de	Setembro,	assumido	desde	sempre	opositor	das	

políticas	de	Ávila	nos	sucessivos	governos,	 tenha	manifestado	repúdio	

pela	 forma	 achincalhante	 como	 o	 ex-governante	 fora	 parodiado	 pela	

companhia	do	Variedades:	

	

Representou-se	 no	 sabbado	 no	 theatro	 do	 Circo	 Price	 uma	 comedia	

hybrida,	estupenda,	incoomprehensivel	e	anomala,	que	os	seus	auctores	in-

titularam	As	 pennas	 de	 um	 pavão	 […].	A	comedia	 tem	em	algumas	partes	

referencias	clarissimas	ao	sr.	Conde	d’Ávila,	referencias	que	foram	calorosa-

mente	applaudidas	pelo	publico,	sem	que	um	só	tacão	contra	ellas	protes-

tasse.	Nós,	se	tivessemos	como	norma	manifestar	o	nosso	desagrado	de	tal	

maneira	 só	 deixariamos	 de	 o	 dar	 a	 conhecer	 quando	 as	 pernas	 e	 os	 pós,	

lassos	 de	 fadiga,	 se	 recuzassem	 a	 faze-lo.	 Somos	 neste	 ponto	 verdadeira-

mente	insuspeitos.	Em	vinte	e	nove	annos	de	existencia	que	o	nosso	jornal	

conta,	 nem	 uma	 só	 administração	 de	 que	 formasse	 parte	 o	 sr.	 conde	

d’Avila,	 obteve	 o	 apoio	 da	 Revolução.	 Nenhum	 jornal	 ainda	 o	 guerreou	

tanto	 e	 sempre	 como	o	 nosso,	 por	 que	 consideramos	 s.	 ex.	 ª	 a	maior	 das	

calamidades,	 depois	 do	 sr.	 Antonio,	 bispo,	 quando	 dirige	 os	 negocios	 do	

estado.	 Parece	 pois	 que	 deveriamos	 apoiar	 o	 facto	 das	 allusões	 ao	 ex-											

-presidente	 do	 conselho,	 e	 pelo	 contrario	 condemnamol-as	 todas	 as	 que	

sejam	escriptas	com	o	firme	proposito	de	deprimir	um	homem	publico,	seja	

elle	quem	 for.	O	 theatro	 […]	 é,	 ou	antes	deve	 ser,	 a	 escola	da	moralidade	

dos	povos.	Não	são	tantos	no	nosso	paiz	os	homens	estudiosos,	honrados	e	

conscienciosos	como	o	 sr.	Conde	d’Ávila,	para	que	 se	 tentem	apoucar	em	

detrimento	 do	 paiz	 que	 pode	 condemnar	 os	 seus	 actos	 de	 ministro,	 e	

festejar	 os	 seus	 trabalhos	 nas	 outras	 variadas	 commissões	 de	 serviços	

publicos.	E	é	isto	o	que	acontece	ao	ultimo	presidente	do	conselho.	A	em-

presa	das	Variedades	entende	que	devia	especular	apresentando	em	scena	

os	caracteres	politicos	que	menos	symphatias	merecem	ao	povo,	e	faz	mal;	

porque	nem	aufere	interesse	pecuniarios,	nem	serve	a	causa	da	moralidade,	

e	 só	 cria	 antiphatias	 e	 inimigos	 que	 hão	 de	 augmentar	 á	 medida	 que	 se	

forem	reproduzindo	[…]	as	Pennas	d’um	pavão10.		
	

																																																								
9
	Ibidem.	

10
	Revolução	de	Setembro	(25	de	Agosto	de	1868).	
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O	impacto	da	ópera	cómica	As	penas	de	um	Pavão	nessa	noite	de	22	
de	 agosto	de	 1868	no	Circo	Price	ditou	o	 seu	 silenciamento	 imediato.	

Não	houve	mais	do	que	uma	única	 récita,	 por	decisão	do	governador	

civil	de	Lisboa.	Tal	não	impediu	a	edição	completa	do	libreto,	ao	cabo	

de	umas	semanas,	permitindo	a	circulação	por	todos	os	leitores	e	ama-

dores	dramáticos	do	conteúdo	integral,	«com	todas	as	alluzões	politicas	

com	que	subiu	á	scena	na	primeira	noute»	(como	se	lê	na	folha	de	rosto	

impressa)11.		

A	reação	do	governador	de	Lisboa,	em	sintonia	com	a	opinião	do	A	
Revolução	 de	 Setembro	 (que	 aliás	 louvou	 a	 proibição	 por	 si	 manda-

tada)12	são	 sintomáticas	 de	 um	 facto	 que	 marca	 a	 distância,	 e	 não	 a	

aproximação,	entre	esta	ópera	cómica	e	as	operetas	de	Offenbach,	onde	

a	 censura	 não	 atuou:	 não	 há	 aqui	 verdadeira	 sátira	 social	 e	 crítica	 às	

instituições.	Os	mecanismos	de	comédia,	se	ao	início	pareciam	conver-

gir	nesse	objetivo,	em	breve	canalizavam-se	para	um	alvo	personaliza-

do,	 reduzindo	o	protagonista	 do	palco	 e	 da	Câmara	 a	 um	palhaço	de	

que	 o	 público	 se	 desforra	 pelo	 riso.	 Ainda	 assim,	 a	 profanação,	 sem	

cerimónia,	 de	 uma	 figura	 política	 com	 peso	 e	 autoridade	 num	 palco	

público	de	Lisboa	não	deixa	de	mostrar	como	Offenbach	impregnou	o	

nosso	contexto	teatral	de	um	espírito	de	 irreverência	que	antes	estava	

confinado	à	crónica	e	sátira	dos	jornais.	Não	há,	aparentemente,	registo	

de	 paródias	 personalizadas	 a	 este	 nível	 em	 comédias	 anteriores	 nos	

teatros	 de	 Lisboa.	 E	 porém,	 durante	 décadas	 Ávila	 foi	 o	 «bombo-da-

festa»	de	alguma	imprensa	satírica.	Que	ameaça	trazia	então	o	teatro,	

para	precisar	de	ser	calado	pelo	governo	civil?	O	riso	público.	Como	diz	

Bergson,	«O	cómico	exige	[…]	para	produzir	todo	o	seu	efeito,	qualquer	

coisa	como	uma	anestesia	momentânea	do	coração.	Dirige-se	à	 inteli-

gência	 pura.	 Simplesmente	 esta	 inteligência	 deve	 viver	 em	 contacto	

com	outras	inteligências.	[…]	Dir-se-ia	que	o	riso	tem	necessidade	dum	

eco»13.	E	se	com	o	riso	se	castigam	os	costumes,	tanto	mais	nefasta	é	a	

punição	e	maior	o	poder	de	quem	pune,	se	o	fizer	coletivamente.	Não	

se	 comparam	os	 danos	 para	 a	 reputação	 e	 imagem	pública	 do	 poder,	

entre	a	leitura	íntima	e	individual	da	sátira	impressa	e	o	riso	público,	de	

viva	voz,	que	um	palco	e	uma	plateia	projetam	em	seu	 redor.	Era	um	

riso	demolidor	que	urgia	silenciar.	

																																																								
11
	A.	GARRAIO	–	E.	MARTINS,	As	pennas	d’um	Pavão,	(v.	n.	4).	

12
	Revolução	de	Setembro	(26	de	Agosto	de	1868).	

13
	H.	BERGSON,	O	riso	(v.	n.	5),	pp.	19	e	26.	


