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Resumo: O drama histórico português teve uma representatividade considerável nos 

palcos de Lisboa na primeira metade do século XIX. Com maior ou menor grau de 

intervenção, a música constituía um dos elementos postos em marcha na conversão dos 

textos dramáticos em espetáculos teatrais, lado a lado com a corporização dos 

personagens pelos atores, a cenografia ou a luz. Este artigo discute em que medida essa 

dimensão musical participa na missão de afirmação nacional e de esclarecimento que os 

dramaturgos engajados com a reforma teatral liberal portuguesa procuravam alcançar, 

através da análise de um drama histórico concreto. 
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Theatrical Music at the service of enlightenment and national affirmation: rule or 

exception in the context of the Portuguese liberal theatrical reform? - A reflection 

around the historical drama O Alcaide de Faro, by Costa Cascais with music by Santos 

Pinto (Lisbon, Teatro D. Maria II, 1848) 

 

Abstract: The Portuguese historical drama had a considerable presence on Lisbon’s 

stages in the first half of the nineteenth century. With greater or lesser degree of 

intervention, the music was one of the elements put in motion in the conversion of 

dramatic texts into theatrical shows, side by side with the embodiment of the characters 

by the actors, the scenery or the light. This article discusses in what extent the musical 

dimension participates at the mission of enlightenment and national affirmation that the 

playwrights engaged with the Portuguese liberal theatrical reform sought to achieve, 

through the analysis of a concrete historical drama. 
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Com a Revolução portuguesa de Setembro de 1836, o liberalismo 

triunfante vislumbrou no teatro um instrumento privilegiado de educação e cultura, 
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e de imediato foi lançado por Almeida Garrett1 (1799-1854) um plano de reforma 

teatral que respondesse a uma dupla missão: por um lado o de afirmação da 

identidade nacional; por outro o de contribuição para a instrução e esclarecimento 

dos cidadãos. A criação de uma Inspeção-Geral dos Teatros e Espetáculos; a 

fundação de um Conservatório para a formação de atores, músicos e bailarinos; a 

edificação de um Teatro Nacional; e a implementação de um concurso anual para 

peças originais de teatro constituíram medidas fundadoras que deram um inegável 

impulso à criação dramática portuguesa. Em absoluto contraste, no plano musical e 

sobretudo operático, onde as reformas liberais não chegaram, a representatividade 

da produção nacional continuou relegada para uma posição absolutamente 

minoritária. 

É nesse contexto que vale a pena interrogar a posição da música de âmbito 

teatral. Se era para os teatros de declamação – e não o teatro de ópera – que os 

compositores portugueses canalizavam a sua atividade, podemos observar na música 

teatral o território privilegiado de uma possível afirmação nacional? Por outro lado, 

uma vez que as estratégias musicais postas em marcha na representação eram 

configuradas já no processo da redação do texto teatral, quem tinha realmente a 

rédea na missão dramatúrgica da componente musical, o compositor ou o 

dramaturgo? Finalmente, em que medida é que a música de cena convergiu com o 

ideal civilizador liberal e a consequente ação reformista operada no teatro? Foi a 

componente musical contaminada pelo impulso identitário e esclarecedor que os 

dramas nacionais procuravam alcançar?2  

Estas são as questões centrais que o presente artigo pretende 

problematizar, com a análise de O Alcaide de Faro3, uma obra exemplificativa dos 

                                                           
1 João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1799-1854),  escritor, dramaturgo, orador,  par do 

reino, ministro e secretário de estado.  
2 Sobre a música no teatro do século XIX em Portugal, ler GONÇALVES, Isabel Novais, A música 

teatral na Lisboa de Oitocentos: uma abordagem através da obra de Joaquim Casimiro Júnior (1808-1862), 

Dissertação de Doutoramento em Ciências Musicais, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2012. 
3 CASCAIS, Joaquim da Costa, O alcaide de Faro, drama original português em 5 atos, in Theatro, 

Lisboa, Empreza da História de Portugal, 1904, vol. 2. 
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dramas de moldura histórica que foram ao palco na Lisboa de Oitocentos. O drama 

em 5 atos foi redigido por Joaquim da Costa Cascais (1815-1898), uma figura 

relevante (hoje praticamente esquecida) que à semelhança de outros dramaturgos do 

seu tempo, exerceu uma atividade intensa e multifacetada. Militar de carreira, 

professor de arquitetura, autor de poesia e colaborador assíduo na imprensa4, 

assumia-se como um nacionalista convicto. Interveio publicamente na defesa do 

património arquitetónico e foi o grande impulsionador da colocação de um 

monumento à Batalha do Buçaco, travada na terceira invasão pelas forças 

napoleónicas (ocorrida no dia 27 de Março de 1810). A sua extensa produção 

dramática revela a preferência pelo drama de temática histórica, incidindo sobre os 

grandes temas e conflitos que afirmaram a nação portuguesa. Podemos assim afirmar 

que foi um dramaturgo que procurou corresponder, em pleno, aos princípios da 

reforma teatral traçados por Almeida Garrett.  

O Alcaide de Faro, passado no século XIII, no período da conquista do 

território, constitui um exemplo paradigmático. Estreado no Teatro D. Maria II em 

1848, foi até à data o drama que registou o maior sucesso naquela sala, um facto que 

alguns historiadores da área do teatro atribuem à cenografia apelativa dos grandes 

cenógrafos da época, Rambois e Cinatti, ao corpo de baile requisitado do Teatro de 

Ópera de S. Carlos, e à grandiosa mise-en scéne do encenador Epifânio, que incluiu a 

presença de cavalos na cena. 

São factos a não desprezar, mas é fundamental contemporizarmos a 

componente sonora desta peça – canções, marchas, coros e peças orquestrais que 

desfilavam ao longo dos cinco atos, e que fazem do Alcaide de Faro um exemplo 

particularmente interessante das situações musico-teatrais possíveis de encontrar nos 

dramas de meados de Oitocentos.  

Passado em 1270, durante a tomada de Faro aos mouros, este drama traz a 

primeiro plano uma história de amores desencontrados e toda a paleta de emoções e 

                                                           
4 O Diário Ilustrado, a revista Panorama e a Revista Universal Lisbonense constituem alguns dos 

periódicos em que Joaquim da Costa Cascais colaborou. 
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atitudes que daí advêm, os ciúmes, a vingança, a desonra, a traição, o perdão e a 

recompensa, vividas com igual intensidade pelas duas partes do conflito – mouros e 

cristãos. Nesse primeiro plano, e contra o que se poderia esperar, o dramaturgo só 

definiu a presença de uma cena com música, um romance5 cantado pela moura 

Zulmira e dirigido ao cristão Ramiro, cativo do Alcaide de Faro:  

 

Ramiro (só) – *<+ Oh. Se fôra um meio para alcançar a liberdade 

(examina o cesto). Como vem ornado! *<+ (tira o ramo de flores, vae 

a cheirar e cae d’elle um bilhete no chão – apanha-o). Vou conhecel-a 

talvez (lê alto): 

Vi-te. Antes não vira. 

Amei. Quem te não amára! 

Fugi. Quem o não sentira. 

Voltei. Nunca eu voltára. 

Alma pura, sem peccado, 

Santa crença de meus paes< 

Quem dar-te pudera mais, 

Se mais fôra, para ser dado. 

E Ramiro, ai de mim! 

Que diz elle? Não, ou sim? 

 

Ramiro fica relendo-o para si – Ouve-se um preludio de harpa. 

Ramiro põe o escripto sobre a banca, dá attenção á musica. Ao 

preludio seguem-se cantados por Zulmira os versos do bilhete. 

Ramiro (depois de acabar o canto) – Musica! Lingua dos anjos<tão 

formosa e persuasiva como a palavra de Deus<Bem vinda foste para 

o captivo! *<+.6 

  

Num segundo plano, contudo, os números musicais do texto dramático 

sucedem-se e colam-se às mais variadas circunstâncias. Nalguns casos, a música 

funciona como uma pincelada de cor local, como decorre logo na primeira cena, a 

abrir o 1.º ato, em que numa pequena povoação, em véspera de S. João, alguns 

populares se juntam e ensaiam uma “toada popular antiga” para receberem o rei D. 

Afonso III na noite da festa:  

                                                           
5 A designação de romance a este número musical surge apenas na versão impressa: Romamça [música 

impressa] do 3.º acto do drama original O Alcaide de Faro, do Snr.J. da Costa Cascaes, musica do Snr. F. 

A. Norberto dos Santos Pinto in Jardim das Damas n.º 10, vol. IV, [19.08.1848]. 
6 3.º ato / cena III, p. 96. 
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Gil Rebolo levanta-se de improviso, e bate as palmas com força; Pero, 

Tareja Garcia, etc, gritam: “Vinde c{, vinde c{”. Acorrem de diversos 

lados rapazes e raparigas. Todos fazem circulo; Gil Rebolo no centro. 

Gil Rebolo – Olhae que só quando eu der uma patada, é que todos 

vocês cantam; antes d’isso, nem pio! sentido! L{ vae! (canta – toada 

popular antiga:) 

 

S. João, S. João, S. João, 

Dae-me peras do vosso balcão, 

Qu’ellas sejam maduras ou não, 

Dae-me peras, sr. S. João 

 

Todos – Viva! Viva!7 

  

Noutros casos, a música é parte ativa na representação de cenas de 

cerimónia ou de dança, como acontece no 4.º ato, durante a celebração do aniversário 

do alcaide, com o entreato a prolongar-se para dentro da cena: 

 

ACTO IV 

Sala mourisca, ricamente adornada de divans, sof{s, etc. *<+ 

SCENA I 

(Depois da introducção da orchestra, levanta-se o panno, e continúa a 

musica brandamente. Aben-Baran e varios cavalleiros e damas, todos 

de joelhos, voltados para o angulo esquerdo do fundo, oram em 

silencio, com a maior devoção: passados alguns instantes, deitam a 

face no chão, pouco depois levantam-se. O Alcaide senta-se.) 

1.º cavalleiro – Nobre alcaide de Faro. Permitti que, depois de 

havermos saudado Allah, festejemos também o dia dos vossos annos: 

o aniversario do homem sabio, a quem depois de Allah, mais 

respeitamos e devemos. 

Côro de cavalleiros e damas – Grupos de dançarinos mouros de 

ambos os sexos, que acompanham os córos com as suas danças, já na 

scena propriamente dita, e já no jardim. Todos assistem á oração. 

CORO DE CAVALEIROS E DAMAS: 

Nobre alcaide da villa de faro, 

Luz da gloria, primeiro dos crentes, 

*<+8 

 

                                                           
7 1.º ato / cena I, p. 69-70 
8 4.º ato / cena I, p. 103. 
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Noutros casos ainda, pequenas inserções de música funcionam como um 

verdadeiro motor de mudança, despoletando um corte numa cena e um volte-face na 

ação, como o bradar de tambores e clarins a anunciar a batalha entre mouros e 

cristãos:  

 

Uma força de mouros atravessa a parte superior da scena acceleradamente. 

 

Ibrahim (depois de outra vez abraçar Ramiro – para Zulmira, 

estendendo-lhe os braços) – E vós, senhora. Nem agora um pequeno e 

ultimo abraço? *<+ Não m’o negueis, não (vae pouco a pouco para 

Zulmira e abraça-a com indizivel transporte – solta um ai agudissimo, 

e desmaia-lhe nos braços). 

Zulmira – Ah! (foge) 

Ramiro (socorre-o) – Desgraçado! 

 
Sôam tambores e clarins. Ouve-se o grito de Allah-hu-Acbar! – 

confusamente. 

 

Ibrahim (com firmeza) – Maldita sejas tu, paixão que me enfraquecias 

(com enthusiasmo) Oh! Agora sou nobre, sou forte! Morre, Ibrahim, e 

vinga-te d’esses infames que aviltam o nome da patria! A’vante! 

(desembainha o alfange, sóbe rapidamente as escadas e 

desapparece). 

 
SCENA IV 

Ramiro e Zulmira 
Os atabales continuam. Começam os clarins novamente. Ouve-se o grito dos 

portuguezez Portugal e Santhiago!, depois o dos mouros  Allah! *<+. Vêem-se 

atravessar pela scena superior alguns engenhos de guerra, como trabucos, ballistas, 

etc. 
 

Ramiro (áparte - com enthusiasmo) – Victoria aos portuguezes, meu 

Deus!9 

 

Finalmente, fazendo eco da prática teatral francesa, há o recurso à paródia 

de um dueto de Marino Faliero (Paris, 1836; Lisboa, Teatro S. Carlos, 1838), de 

Donizetti, provavelmente com o objetivo de impregnar o final do drama de uma 

ampliada solenidade operática: 

 

                                                           
9 5.º ato / cena III-IV, p. 131. 
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SCENA VIII 
Os precedentes, El-Rei, Aben-Baran, Ermesinda, 

cavalleiros e peões – povo, etc. 

 
O theatro aclara repentinamente e deixa ver a torre – palacio de Aben-Baran, 

sobre a qual está el-rei, com as chaves da villa em uma mão e o estandarte 

das Quinas na outra, que arvora sobre a torre). 

*<+ 

El-rei desce. Rompe uma pequena entrada de musica marcial, (* e segue 

acompanhado por esta o seguinte côro de cavalleiros e besteiros 

portuguezes. Ermesinda, em completo armamento de cavalleiro, vem ter 

com Ramiro, e falam baixo. 

 

CÔRO 

Trema, trema, soberba mourama! 

Que nem ouro, nem manha, nem trama, 

Nem adaga, rodella ou arnez 

Valer podem valor portuguez! 
(*) A musica deve ser a do Allegro, do duetto dos dois baixos – na opera de Donizetti 

– “Marina e Faleiro”10 

 

Estas estratégias musicais não constituem uma novidade no teatro do seu 

tempo. Como sabemos, no teatro oitocentista são abundantes as circunstâncias do 

enredo que solicitam a participação da música como parte da ação: música tocada ou 

cantada por personagens numa cena doméstica ou íntima; música tocada ou cantada 

por personagens músicos (como os trovadores ou os bobos); música executada para 

uma festa, dança ou baile; música integrada em cerimónias, cortejos ou ritos 

religiosos, etc. O papel mais imediato destas inserções musicais é o de recriar no 

palco vivências concretas do quotidiano, tingir a cena de cor local ou, em última 

análise, impregnar a encenação de alguma espetacularidade. Mas nota-se também 

que, em textos com um trabalho dramatúrgico mais elaborado, as inserções 

funcionam deliberadamente como elementos ativos e dinâmicos e oferecem aos 

autores possibilidades infindáveis de exploração e manipulação das tensões.  

O drama de Costa Cascais O alcaide de Faro é, nesse aspeto, paradigmático. 

Como já víramos, boa parte do 1.º ato desenvolve-se em torno do ensaio de umas 

quadras de São João, por uns quantos algarvios, para receberem o rei D. Afonso III. O 

                                                           
10 5.º acto / cena VIII, p. 134-135. 
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que se verifica é que, numa desconcertante protelação da intriga, esta cena 

aparentemente pueril constitui de facto uma oportunidade de trazer a primeiro plano 

a figura coletiva do povo e reforçar através da música o vínculo do público com a sua 

identidade histórica e nacional. É uma estratégia pertinente, se considerarmos que 

daí para a frente as personagens-chave das duas partes do conflito – mouros e 

cristãos – serão apresentadas com igual complexidade e espessura psicológica, 

esbatendo a lógica esquemática do Bem contra o Mal: um árabe que cobiça a filha do 

alcaide e ao ver-se, supostamente, traído por um cristão, denuncia ao pai a desonra 

da filha; um pai que ama a filha, mas por honra do seu povo manda executá-la; um 

alcaide que concorda com os cristãos entregar Faro mas ajusta numa invasão forjada, 

para evitar ser acusado de traição pelos seus; uma filha ameaçada de morte pelo pai 

mas que o salva do suicídio; um pajem que é acusado de cobardia, mas acaba, 

justamente, a ser elevado a cavaleiro pelo rei; um muçulmano prestes a assassinar 

um cristão e rival amoroso, mas que decide poupá-lo quando se apercebe da sua 

inocência. Enfim, é uma sucessão intensa de ações contraditórias que humanizam 

todas as personagens e convocam à redenção pelo público. No fim, naturalmente, a 

tomada de Faro pelas hostes portuguesas será bem-sucedida e o par amoroso, que 

fora separado pelos mouros, finalmente reunido. Mas até meio do 5º e último ato, os 

sentimentos do público tendem a distribuir-se alternadamente por todos os lados da 

disputa, tanto política como amorosa. A música e a cena de dança com que abre o 4.º 

ato pretendem justamente empolar a moldura de seriedade reverencial e nobreza de 

carácter que envolve o Alcaide de Faro, Aben-Baran: 

 

1.º cavaleiro – Nobre alcaide de Faro. Permitti que, depois de 

havermos saudado Allah, festejemos tambem o dia dos vossos annos: 

o anniversario do homem sabio, a quem, a depois de Allah, mais 

respeitamos e devemos. 

 
Côro de cavalleiros e damas – Grupos de dançarinos mouros de ambos os 

sexos, que acompanham os córos com as suas danças, já na scena 

propriamente dita, e já no jardim. Todos assistem á oração.) 

CÔRO DE CAVALLEIROS E DAMAS 
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Nobre alcaide da villa de Faro, 

Luz de gloria, primeiro dos crentes, 

Bemfadados, alegres, contentes, 

Sejam teus annos, teu nome raro. 

*<+ 
Os cavalleiros e damas retiram-se pelas diversas portas *<+. 

 

Aben-Baran (só) – (desabafa) – Ah! (sentado-pensativo. Pausa 

profunda. – Ouve-se musica ao longe). A villa de Faro a festejar o 

annversario do seu alcaide, e elle triste, tão triste! *<+11 

 

Mas, por contraste, é precisamente com a simples “toada popular antiga” 

do 1.º ato, cantada sem acompanhamento por uns personagens efémeros em honra 

do rei de Portugal, que se promove no público o reforço do vínculo afetivo e 

identitário com a fação cristã, tornando toda a cena musical num poderoso 

catalisador das emoções da plateia: 

 

Pêro (entrando) – Viva, sô Gil Rebolo. 

Gil Rebolo (levanta-se zangado e torna a sentar-se) – Ah! Tantos 

díabos te levem como de mosquitos calcados a malho são precisos 

para fazer um monte que chegue ao céo! Eu co’a trova aquazi sabida, 

e este mofino a fazer-m’a esquecer. 

Pêro (coçando-se) – Est{ bom, sô Gil Rebolo, est{ bom<dê c{< 

Tareja – Cala-te (puxando por elle) Queres que chegue o senhor rei, e 

nós sem trovas para lhe cantarmos? 

Pêro (admirado) – Pois devéras?!... Vem o sr. rê?! O sr. rê?!... *<+ Ai, o 

sr. rê! (para outro) Olha, Gracia, vem hoje o sr. rê<aqui<aqui 

mesmo< a ter connosco, com os proves de Paderne. 

*<+ 

Gil Rebolo levanta-se de improviso, e bate as palmas com força; Pêro, 

Tareja Garcia, etc., gritam: “Vinde c{, vinde c{”. Accorrem de 

diversos lados rapazes e raparigas. Todos fazem circulo; Gil Rebolo 

no centro. 

Gil Rebolo – Olhae que só quando eu der uma patada, é que todos 

vocês cantam; antes d’isso, nem pio! sentido! Lá vae! (canta – toada 

popular antiga:) 

S. João, S. João, S. João, 

Dae-me peras do vosso balcão, 

Q’ellas sejam maduras ou não, 

Dae-me peras, sr. S. João 

Todos – Viva! Viva!12 
                                                           
11 4.º ato / cena I-II, p. 103-106. 
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Gil Rebolo (dá uma grande patada, e continua cantando os dois 

ultimos versos – O povo não o acompanha. Olham uns para os 

outros. Gil Rebolo pára e depois diz:) Então?! Aposto que já lhes 

esqueceu?! Forte rudeza!  

Pêro – Cante você, sô Gil Rebolo. Levou para ahi tempos esquecidos a 

aprender as trovas, e nós hemos de sabel-as á primêra! Ora essa!... 

(rindo) 

Tareja (acotovelando-o) – Cala-te. 

Gil Rebolo – Ell é isso! Vão ao diabo que lhes faça trovas. Nem que 

me prantem de vinha d’alhos, ê c{ torno! (retirando-se zangado). 

Todos o agarram – Vozes diversas: “Venha c{, sô Gil Rebolo. Não se 

v{ embora. Não faça caso d’aquelle tolo!” 

Pêro – Sou tolo? Não importa (vae, amuado, collcar-se á beira do rio). 

Gil Rebolo (cedendo) – Ora vá por esta vez. Oiçam bem (recita:) 

Qu’ellas seja maduras ou não, 

Dae-me peras, sr. S. João 

Dá uma patada e cantam todos os mesmos versos – Apllausos no fim. 

*<+ 

Gil Rebolo – Attenção (canta:) 

Que é aquillo, que é aquillo, que é aquillo? 

S. João a apanhar um grillo< 

Não< 

 

O escritor e político Pinheiro Chagas (1842-1895), de alguma forma, 

diagnostica esta estratégia, quando declara o dramaturgo Costa Cascais como 

 

*<+ um dos raros, um dos pouquissimos que tenham sabido dar ao 

seu theatro uma individualidade portuguesa e original *<+. Quando 

sóbe o panno para uma peça do auctor do Alcaide de Faro, sente-se 

logo nas primeiras scenas o palco desinfectado de aromas 

estrangeiros, respiram-se os ares salubres da patria, e a flôr silvestre 

das tradições populares enlaça-se com o loiro sempre verde das 

nossas memorias gloriosas. O que ali se vê é nosso, é portuguez. Não 

foram recortados os personagens pelos figurinos francesez, foram 

copiados do natural. (cit. in Azevedo, 1905: 108) 

 

Esta utilização estratégica da “toada popular” não deixa dúvidas sobre o 

reconhecimento do seu potencial mobilizador e, em última análise, da capacidade de 

a dimensão musical convergir com o enredo no ideário patriótico e civilizador que 

inspiraram a redação do Alcaide de Faro. E esse reconhecimento é protagonizado, em 

                                                                                                                                                                                     
12 1.º acto / cena I, p. 67-69. 
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primeira linha, pelo dramaturgo: ele é o estratega do empolgamento patriótico por 

via da ferramenta musical. E fá-lo, concentrando-o numa só cena em que recusa o 

recurso musical de larga escala (orquestra, coros, etc.), substituído antes por um 

momentum vocal de coletiva intimidade. 

E o compositor, com é que materializa essa missão? Esse é o aspeto mais 

paradoxal desta parceria. Norberto dos Santos Pinto (1815 - 1860) foi o diretor 

musical do Teatro D. Maria II desde a sua abertura, em 1845, até 1857, data em que 

passou para diretor do Teatro de ópera de São Carlos. Compositor bastante profícuo, 

forneceu o Teatro D. Maria com mais de trinta peças de música de cena e de bailados 

(CRANMER, 2015: 51-53). Já era um compositor experimentado quando em 1848 

colaborou neste drama de Cascais com onze números de música: coros, marchas, 

bailados e uma canção. A instrumentação que usou seguiu sem desvios o standard 

das orquestras dos teatros do seu tempo: flautim, flauta, dois clarinetes, dois fagotes, 

duas trompas, corneta, dois trombones, um figle, timbales, caixa, e cordas. Este 

efetivo orquestral e o seu estilo compositivo não deixaram, no entanto, de merecer a 

crítica da imprensa, que o considerou excessivo e desadequado:  

 

A musica dos coros, romances e bailados, não nos agrada. Não é 

aquelle o genero em nosso entender. As coplas do 1º acto  

San João, San João, San João, 

Dai-me peras do vosso balcão; 

Qu’ellas sejam maduras ou não 

Dai-me peras senhor San João 

são as unicas que nos parecem estarem convenientemente escritpas. 

A sua melodia é singella, engraçada e popular: as palavras estão 

claras e toda a gente as percebe, o que não accontece com nenhuma 

outra das peças de canto d’este drama. *<+ O hymno guerreiro das 

hostes portuguezas, é demasiado carregado de instrumentação, e a 

sua melodia muito vulgar; do mesmo modo a marcha arabe do 4º 

acto. A xacara do 3º acto, modellada pela xacara dos dous Renegados 

[também de Santos Pinto], ainda lhe é inferior. Se alguma outra cousa 

é menos digna de censura será a abertura, pela orchestra, do 4º acto e 

ainda a musica do bailado d’este mesmo acto (Es, n.º 3,10.1848, p. 3) 
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O que encontramos neste artigo são argumentos que, por um lado, 

refletem claramente uma posição dominante na receção crítica ao teatro da época: a 

de que a música dos dramas deveria ser adequada às circunstâncias em que surgia, 

não ter uma instrumentação carregada, ter o ritmo ajustado à métrica, uma letra 

percetível e, sobretudo, uma justificação dramática verosímil a sustentá-la. 

São também palavras que, por outro lado e por contraste, reconhecem 

claramente a eficácia dramática do primeiro número, a “toada antiga” cantada por Zé 

Rebolo e repetida pelos restantes algarvios, e que é concebida pelo dramaturgo Costa 

Cascais como um momento-chave de reforço coletivo da identidade nacional.  

A materialização musical consiste numa peça vocal de forma binária, 

métrica quaternária, com duas vozes paralelas à terceira que progridem em graus 

conjuntos, desenhando frases de amplitude curta (5 notas) e com uma ornamentação 

final – um conjunto de características passíveis de se encontrar disseminadas no 

cancioneiro popular praticado em algumas zonas do país, e que terão provavelmente 

promovido um sentimento de familiaridade no público a que o Alcaide de Faro se 

dirigiu. Ainda assim, também aqui o compositor Santos Pinto não prescindiu de 

acrescentar às vozes uma orquestra de violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, 

clarinete e fagote, numa aparente desobediência ao que está indicado no texto 

teatral13. 

 

                                                           
13 A partitura autógrafa está disponível na Biblioteca-Arquivo do Teatro Nacional D. Maria II, com a 

cota M AC.01.  
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Esta opção compositiva não deverá, no entanto, ser lida como uma 

transgressão, mas como um modus operandi perfeitamente aceitável na prática da 

época. No teatro romântico, a representação do real é de facto o real representado, 

reconstruído – e não duplicado. Nesse sentido, o conceito de verosimilhança não era 

restrito, mas elástico, ou seja, adaptava-se à elaboração criativa do próprio jogo 

teatral, por via de um processo de fingimento que envolvia a colaboração de todos os 

intervenientes, do dramaturgo ao próprio público. Ana Isabel Vasconcelos sintetiza 

essa questão no livro O Drama histórico português do século XIX, nomeadamente na 

exposição das considerações estéticas de Vítor Hugo face ao drama:  

 

Os primeiros concetualizadores do novo drama, tal como Diderot, 

exigiam que o espectador confundisse a representação artística com a 

realidade. Para criar o clima de ilusão o dramaturgo deveria colar-se 

o mais possível às condições do real. A “ilusão perfeita” era um 

objetivo para o qual a produção dramática deveria tender. 

Nas teorias românticas do drama, há um esforço concertado no 

sentido de banir os argumentos a favor da ilusão involuntária e 

caminhar para um controlo consciente e criativo da experiência 

estética. Trata-se de desenvolver um processo de ilusão não mimética, 
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mas “meôntica”, *<+ envolvendo o próprio individuo nesse processo 

de fingimento – tornando-o cúmplice nesse processo de fingimento. 

Assim, se bem que Vítor Hugo defenda a arte como imitação da 

natureza, deixa bem claro que se trata de duas realidades diversas e 

que se não podem transpor. A arte não pretende duplicar a própria 

natureza, mas ser um reflexo dela, devendo dar aos factos uma outra 

dimensão. O drama é comparado a um espelho convergente em que 

se projeta a realidade, mas condensada, logo, mais forte. Esta 

desproporção ficcional exige, naturalmente, a cumplicidade do 

próprio espectador. (Vasconcelos, 2003: 62). 

 

Em conclusão, O Alcaide de Faro, obra exemplificativa dos dramas 

portugueses de moldura histórica de Oitocentos, se for objeto de uma observação 

dramaturgicamente atenta do complexo música-enredo-ação, permite constatar com 

segurança que:  

- A música aplicada a este género dramático participa na missão 

esclarecedora e identitária que se pretendia alcançar; 

- É a gestão dos números musicais ao longo do desenvolvimento da ação e 

a moldura dramatúrgica que envolve cada intervenção musical que determinam o 

grau e eficácia da sua participação;  

- A conceptualização dessa participação concentra-se primeiro e sobretudo 

nas mãos do dramaturgo;  

- Ao compositor cabe a materialização sonora, fazendo uso dos recursos 

instrumentais e procedimentos compositivos convencionados para a música de cena 

do seu tempo;  

- A música, o texto e a ação cooperam para a construção de uma projeção 

condensada e deformada da realidade, exercida com a cumplicidade do público.  

Este encadeado de observações interdependentes permite diagnosticar em 

muitas outras peças dramáticas – independentemente de o material musical 

corresponder com maior ou menor vínculo a um ímpeto de afirmação nacionalista –, 

manifestações significativas da utilização da música cénica ao serviço dos valores que 

guiaram a reforma teatral lançada com a revolução liberal de setembro de 1836. 
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