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1. Introdução 

 

Este texto tem como enfoque principal o discurso crítico produzido na cidade do 

Porto em relação ao aparecimento da Sociedade de Quartetos, em 1874. Este grupo de câmara 

é criado na sequência de um movimento de renovação e progresso que se começa a 

desenvolver em Portugal na década de 1870 que priveligiava a música germânica em 

detrimento da ópera italiana, criando, assim, duas polaridades: a música pura, isto é, a música 

que pressupõe cultura e evolução, por oposição à música fácil, ou seja, ao conservadorismo. 

Vão merecer especial atenção as recensões críticas que o intelectual Joaquim de Vasconcelos, 

um dos membros do referido movimento, e o compositor José Cândido publicaram entre 1874 

e 1875, nos jornais A Actualidade e Diário da Tarde, respectivamente, por espelharem nos 

seus textos as duas polaridades atrás referidas. 

Antes, porém, tracemos um retrato muito, muito breve da cidade do Porto como 

forma de compreendermos as condições que propiciaram a criação da Sociedade de Quartetos. 

 

2. A cidade do Porto e a criação da Sociedade de Quartetos 
 

Situada no litoral norte de Portugal, a «segunda cidade do reino», como era 

apelidada na época, estava afastada da corte e de todo o ambiente aristocrático que existia na 

capital, Lisboa. O protagonismo que assumiu durante a Revolução Liberal1, conferiu-lhe uma 

autonomia e uma liberdade que irão marcar indelevelmente a sua evolução social e cultural ao 

longo de todo o restante século XIX. Socialmente, a cidade assiste durante todo o século XIX 

à consolidação da burguesia como a classe social que vai assumir de forma clara e inequívoca 

a liderança dos assuntos económicos, políticos e culturais da cidade. O comércio do vinho do 

 
1 A cidade do Porto é considerada o bastião do liberalismo em Portugal. Foi cunhada de Cidade Invicta por ter 
resistido estoicamente às investidas das tropas miguelistas. 
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Porto, nos primeiros 50 anos do século, e da seda e do gado, a partir da década de 1850 

fornecem-lhe a necessária prosperidade económica. 

Musicalmente, o Porto da segunda metade do século XIX era uma cidade muito 

activa. O Real Teatro de S. João, inaugurado em 1798, era o “teatro principal” da cidade 

(JACKSON, 1877, p. 342). Ali se reunia a mais distinta e abastada sociedade burguesa da 

época – o Porto Elegante (BASTO, 2010, p. 163) – para assistir às temporadas de ópera 

dominadas pelas obras de Rossini, Verdi, Donizetti e Bellini, levadas à cena por companhias 

italianas. Para além da ópera italiana, aconteciam no Porto outros espectáculos de teatro 

musicado, tais como operetas, óperas cómicas e zarzuelas, representadas nos vários teatros 

privados que foram sendo construídos principalmente a partir da década de 1850. A «segunda 

cidade do reino» tinha, também, uma intensa actividade concertística com um predomínio de 

concertos de benefício, onde abundavam as fantasias, variações ou pot-pourris instrumentais 

sobre os temas mais exitosos das óperas cantadas no Teatro de S. João2. 

É neste contexto que a imprensa do Porto anuncia, no dia 1 de Maio de 1874, a 

criação da Sociedade de Quartetos, “uma sociedade destinada a propagar o gosto pela música 

clássica, por meio de concertos ou sessões musicais” (O Comércio do Porto, 6.Maio.1874), 

formada por cinco dos melhores músicos da cidade, os violinistas Nicolau Ribas e Bernardo 

Moreira de Sá, o violetista Augusto Marques Pinto (que também tocava violino), o 

violoncelista Joaquim Casella e o pianista Miguel Angelo Pereira. A título de curiosidade, 

refira-se que ao surgimento deste grupo de câmara está ligado o compositor brasileiro 

Leopoldo Miguéz que, na qualidade de discípulo de Nicolau Ribas, participou nas reuniões 

semanais que, desde 1866, aconteciam na casa do comerciante e violoncelista amador, João 

Antonio Miranda Guimarães. O regresso ao Brasil, em 1871, interrompeu essa colaboração. 

No manifesto de apresentação, datado de 1 de Maio de 1874, os cinco músicos 

justificam assim a constituição do grupo de câmara: 

 
Entre nós acha-se representado apenas um dos géneros da arte musical, a música 
dramática, e neste género é apenas uma espécie, a musica dramático-italiana; o 
modo por que ela se ouve aqui, no Porto, é mesquinho, além disso. Da musica 
sinfónica nada ouvimos, porque não há institutos de ensino que forneçam as 
orquestras, faltam as vozes para as grandes composições sacras. Ambos os géneros, 
tanto o sinfónico como o sacro, exigem poderosos recursos, qualidade e quantidade, 
sobretudo. Nas condições actuais é forçoso renunciar a eles. Resta-nos a música de 

 
2 Sobre a actividade musical do Porto nos séculos XVIII e XIX ver LIBERAL, Ana Maria, PEREIRA, Rui e 
ANDRADE, Sérgio C, Casas da Música no Porto. Para a história da cidade, volume I: séculos XVIII e XIX. 
Porto: Casa da Música, 2009. 
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câmara, a Sonata, o Duo, o Trio, o Quarteto, etc.; utilizemos um género, para o qual 
chegam as forças de que dispomos... (O Comércio do Porto, 6.5.1874) 

 

Esta citação traduz de forma inequívoca os princípios estéticos e filosóficos que 

sustentaram a criação do grupo de câmara e que irão nortear os seus oito anos de existência: 

promover uma profunda renovação na vida musical do Porto, dando maior protagonismo à 

música de câmara – “a Sonata, o Duo, o Trio, o Quarteto, etc.” – em detrimento da ópera 

italiana. Na óptica dos músicos da Sociedade de Quartetos, era perfeitamente intolerável que 

no Porto existisse “apenas um dos géneros da arte musical” – a ópera italiana – que, ainda por 

cima, era ouvida “de uma forma mesquinha”, ou seja, era interpretada com uma qualidade 

deficiente. Também a falta de recursos humanos – instrumentistas e/ou cantores – dificultava 

e comprometia, até, a programação e execução de música sinfónica e sacra3. Por isso, a opção 

por criar um grupo de câmara que possa “propagar o gosto pela música clássica” e executar 

“as mais apreciadas composições de Haydn, Boccherini, Mozart, Beethoven, Schumann, 

Mendelssohn, Spohr, Ries, Weber, Schubert e outros que cultivaram a música de câmara” (O 

Comércio do Porto, 6.Maio.1874). A menção directa a estes dez compositores não é casual; 

todos são de matriz germânica. O único que poderia suscitar aqui alguma dúvida é Luigi 

Boccherini, mas uma análise à sua biografia demonstra que ele se formou em Viena e que a 

sua obra de câmara segue o modelo de Haydn, com maior predominância do violoncelo. 

O concerto inaugural da Sociedade de Quartetos ocorreu a 10 de Junho de 1874 

no foyer do Real Teatro de S. João. A partir desta data, o grupo de câmara irá realizar 

concertos públicos de forma periódica até 1881, interrompidos, apenas, em 1877 e 1880, pela 

envolvência de todos os seus membros nas comemorações do Tricentenário do nascimento do 

grande poeta português Luís Vaz de Camões, no Palácio de Cristal4. Durante os oito anos de 

actividade, a Sociedade de Quartetos realizou 66 concertos, distribuídos de acordo com o 

gráfico da figura 1. 

 
3 Cabe aqui referir que o Conservatório de Música do Porto foi fundado, apenas no século XX, em 1917. Até lá, 
o ensino de música no Porto cabia às instituições privadas. 
4 Estas comemorações ficaram marcadas pela estreia mundial da Cantata a Camões, uma obra coral-sinfónica da 
autoria de Miguel Ângelo Pereira, executada por um coro de cerca de 400 executantes, uma orquestra criada 
propositadamente para a efeméride, e uma banda sinfónica. (Ver LIBERAL, Ana Maria, PEREIRA, Rui e 
ANDRADE, Sérgio C., Casas da Música no Porto, vol. I, 2009, pp. 78-93) 
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Figura 1: Número de concertos realizados pela Sociedade de Quartetos entre 1874 e 1881 

 

Uma análise aos programas permite constatar o seguinte: 

1) Foram interpretadas obras de 29 compositores diferentes; 

2) Beethoven foi, de longe, o compositor mais tocado, seguido de Mendelssohn e 

Schumann; 

3) Cerca de um terço dos compositores interpretados eram contemporâneos; 

4) Beethoven, Anton Rubinstein, Haydn, Mozart e Miguel Ângelo representam 

75% de todo o repertório interpretado; 

5) Miguel Ângelo Pereira, o pianista do grupo, foi o único compositor português 

incluído nos programas da Sociedade de Quartetos. 

À excepção do compositor português (uma honrosa e distinta excepção), estes 

cinco pontos demonstram a clara e inequívoca preferência pela literatura de câmara alemã que 

a Sociedade de Quartetos anunciou no início da sua actividade. 

 

3. O discurso crítico em torno da Sociedade de Quartetos 

 

Na palestra que proferiu na primeira edição do Simpósio Internacional Música e 

Crítica, em Outubro de 2017, o musicólogo Paulo Ferreira de Castro elaborou um esboço da 

história da crítica musical em Portugal, onde definiu aquelas que, na sua opinião, são as 

“etapas principais” da história da cítica musical em Portugal. Vou-me dispensar de as 

enumerar porque o texto está publicado nos anais do evento (Castro, 2017, pp. 9-26). Mas 

aproveito a 3.ª etapa – “Música filosófica” – por ele definida por ser aquela que está na génese 
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da preferência da Sociedade de Quartetos pela literatura de câmara alemã e do discurso crítico 

de Vasconcelos e Cândido. Castro definiu “Música filosófica” como “uma música mais 

especulativa, mais profunda e esteticamente exigente, que a crítica oitocentista tenderia a 

associar à influência germânica, em relação ao chamado italianismo” (Idem, p. 18). Essa 

tendência articula-se com o discurso de modernidade e progresso que começa a surgir, em 

Lisboa, na década de 1830 e que revela ao público português “uma sensibilidade de cunho 

acentuadamente romântico, prefigurando a ulterior descoberta de Wagner” (Idem, p. 19). 

Ora bem, no Porto, a retórica de cariz modernista e progressista surge 

exactamente em meados da década de 1870, com a criação da Sociedade de Quartetos. Os 

seus principais impulsionadores foram os eruditos Joaquim de Vasconcelos, uma das 

personagens centrais deste texto, e António Arroio (1856-1934), germanófilos convictos e, 

como tal, grandes defensores da música e da cultura alemãs. 

Os concertos da Sociedade de Quartetos mereceram amplo destaque na imprensa 

generalista do Porto, sobretudo nas duas primeiras temporadas – 1874 e 75. Porém, a grande 

maioria dos artigos limitavam-se a descrever o acontecimento social e a elogiar os músicos 

sem qualquer tipo de critério estético ou técnico. Os autores eram, na sua maioria, anónimos e 

confessavam a sua falta de conhecimento musical para poder emitir uma opinião 

fundamentada. O erudito Joaquim de Vasconcelos e o músico José Cândido Correia 

Guimarães foram os únicos a produzir recensões críticas especializadas. 

Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) historiador de arte, crítico e um dos pais da 

musicologia portuguesa, cursou os estudos secundários no Colégio de Fischer e Harms em 

Hamburgo. A relação com a cultura germânica estreita-se com o seu casamento com Carolina 

Michaëlis em 1876. É autor de várias publicações sobre historia de arte e sobre música. 

(RAMOS DO Ó, 2003, pp. 1410-1413). Publicou no matutino A Actualidade recensões 

críticas relativas a toda a temporada de 1874 e aos 7 concertos da Primavera de 1875, num 

total de 25 artigos. O seu envolvimento com a Sociedade de Quartetos, porém, vai mais além 

do papel de crítico. Vasconcelos colocou à disposição dos músicos “o seu arquivo e os seus 

magníficos instrumentos” (Diário da Tarde, 24.Jul.1874). 
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Figura 2: Joaquim de Vasconcelos (1849-1936). Desenho de António Carneiro, datado de 1919. 

Reprodução fotográfica de Teófilo Rego. Porto: Arquivo Histórico Municipal. 
 

José Cândido (1839-1895) não possuía a bagagem cultural nem o cosmopolitismo 

do seu colega de escrita. A sua formação musical foi feita com o pai, também ele músico, e 

toda a sua actividade profissional se desenvolveu na cidade do Porto, como empresário teatral, 

professor, compositor e maestro (LIBERAL, 2011, pp. 180-181). Os artigos que escreve para 

o vespertino Diário da Tarde fazem a apreciação crítica dos seis primeiros concertos do grupo 

de câmara. 

 
Figura 3: José Cândido (1839-1895). Desenho de A. Gonçalves. A Comédia Ilustrada, 1892. 

Porto: Biblioteca Pública Municipal. 
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A diferença de erudição musical entre Joaquim de Vasconcelos e José Cândido 

vai se reflectir na retórica discursiva de cada um. O primeiro tem como propósito claro 

instigar nos seus leitores – público efectivo e potencial dos concertos – o gosto pela música 

clássica. O seu modelo discursivo de Vasconcelos é um modelo de exercício de poder. Os 

seus artigos têm assumidamente a intenção de influenciar, de orientar, de condicionar os seus 

leitores. Joaquim de Vasconcelos pretende, desde o início intervir na produção da “realidade” 

histórica”. Ele assume, deliberadamente, querer ter um papel activo no combate à décalage 

cultural da vida musical portuense relativamente aos modelos cosmopolitas da europa central, 

modelos que ele conhecia na primeira pessoa. 

 
(…) para apreciar um género tão profundo se necessita mais alguma coisa do que o 
ouvido. É preciso tempo, vontade, esforço de inteligência e de análise (…)  
 
É certo que a música banal, que facilmente se aprecia, isto é, sem esforço da alma e 
da inteligência, é a que mais comoda se nos afigura, e por isso a que mais lisonjeia 
os nossos instintos. Mas note-se que são instintos e não faculdades, que são postos 
em acção. 
 
(…) o uso desses instintos leva fatalmente ao abuso e depois ao tédio, ao 
aborrecimento, à decadência. (…) 
Essa arte clássica, essa arte severa é difícil, incomoda-nos com a sua severidade, 
com a sua complexidade de meios, obriga-nos a pensar, a reflectir! 
(VASCONCELOS, A Actualidade, 12.Junho.1874) 

 

Nestes excertos, retirados do artigo publicado dois dias após o concerto de estreia 

da Sociedade de Quartetos, Joaquim de Vasconcelos estabelece uma dicotomia clara entre 

música profunda e música banal. Aquela, apela à inteligência, à erudição. Esta, apela ao 

impulso, à espontaneidade, ao imediatismo. A conclusão é óbvia para o crítico: a música 

banal conduz “ao aborrecimento, à decadência”, contrariamente à “arte clássica” que eleva o 

pensamento e obriga à reflexão, por isso, é a que deve ser preferida. 

Na recensão crítica do terceiro concerto, Vasconcelos congratula-se pela afluência 

de público: “o mesmo auditório escolhido, mas mais gente, mais entusiasmo e sobretudo mais 

luz nos espíritos” (A Actualidade, 20.Junho.1874). E continua a sua cruzada em prol da 

“música pura”: 

 
Sai-se daquela sala como de uma atmosfera nova, com o espirito faiscante, com o 
gérmen de ideias novas, de sentimentos profundos, ainda que ao principio incógnitos 
ou mal analisados. 
A razão do fenómeno não é difícil de explicar. Os artistas dão-nos ali o que há de 
mais viril e sublime no domínio da arte; do Quarteto em diante só há mais um passo 
– a Sinfonia, porque acima talvez do Messias, de Haendel, e da grande Paixão 
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segundo o Evangelho de S: Mateus, de Bach, está a 9.ª Sinfonia com coros, de 
Beethoven. 
Na Sinfonia, como no Quarteto, não há mise-en-scene, não há efeitos estranhos, nem 
de cenário, nem de bailado, nem de roupas deslumbrantes, nem intriga, nem 
catástrofes; é a música, pura e simplesmente, que chama a nossa atenção. (Ibidem) 

 

A defesa da “música pura” passava também, na óptica de Joaquim de 

Vasconcelos, por “ensinar” aos seus leitores as diferenças de estilos de cada um dos 

compositores interpretados, tarefa que o crítico podia desempenhar – e desempenhou na 

perfeição – graças ao conhecimento prévio que tinha do repertório e à sua erudição musical. O 

programa do concerto de estreia incluía obras de Haydn, Mozart e Beethoven, os três ícones 

do classicismo alemão, que Vasconcelos diferenciou assim: 

 
Mozart tem a pureza de ideias, a espontaneidade ingénua (…) Haydn precede 
Mozart na graça, na frescura das ideias, na novidade e riqueza das formas. (…) 
Beehtoven é a luta ignota, patética, que vai ferir a medula dos nossos ossos. 
(VASCONCELOS, A Actualidade, 12.Junho.1874) 

 

Quando, no segundo concerto, foi interpretado o segundo andamento, Andante, do 

Quinteto em mi bemol (com piano) de Schumann, logo o crítico comparou o Porto a Paris 

para abordar a recepção da música do compositor alemão e elogiar os músicos da Sociedade 

de Quartetos pelo arrojo e pela coragem: 

 
Esta tentativa da parte dos nossos artistas foi na verdade arrojada, se nos 
lembrarmos, que mesmo em França entrou Schumann pouco antes da ultima guerra, 
em 1870! 
Quem percorrer a Revue et Gazette Musicale de Paris desse ano, verá com que má 
vontade o público parisiense acolheu a música de camara de Schumann e que 
esforços os artistas fizeram para dissuadir o público de um propósito, que se 
explicava apenas pela falta de elasticidade de ideias do público francês (…)! 
Qualquer tentativa nova, que obrigue o espírito francês a sair fora do trilho habitual 
dos seus processos de análise encontra e encontrará sempre grandes obstáculos. E 
todavia, apesar da energia e do talento dos intérpretes a Sociedade Schumann não 
pode viver e já não existe, segundo cremos. 
Honra seja, pois, feita aos nossos artistas, que não recuaram perante uma expectativa 
arriscada. (VASCONCELOS, A Actualidade, 16.Junho.1874) 

 

No mesmo concerto Miguel Angelo Pereira interpretou uma das Canções sem 

palavras Mendelssohn que, no programa foi erroneamente indicada como Romanza. Joaquim 

de Vasconcelos aproveitou a ocasião para apontar e corrigir o erro:  
 
Notaremos, a propósito das Cançoes sem palavras, que os cartazes e o próprio 
programa dizem romanza, o que não é exacto, nem é a mesma coisa; a romanza tem 
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um carácter muito especial, enquanto o lied, a canção, abrange infinitas variedades. 
(Ibidem) 

 

O modelo discursivo de José Cândido, pelo contrário, revela que o seu objectivo 

era, apenas e só, avaliar a prestação dos seus colegas e amigos. A sua falta de erudição 

musical é notória, como se depreende nestes dois excertos relativos aos primeiro e terceiro 

concertos, respectivamente: 

 
É este trio [Trio com piano em dó menor, de Mendelssohn] uma das composições 
mais formosas que em nossa vida temos ouvido. (CÂNDIDO, Diário da Tarde 
15.Jun.1874) 
 
[sobre o Quarteto de cordas de Ries] não emitiremos juízo porque não o 
percebemos. (Idem, 20.Jun.1874) 

 

O desconhecimento do repertório pode ajudar a explicar o seu cepticismo em 

relação ao sucesso da Sociedade de Quartetos: 

 
Inaugurou-se a semana passada a Sociedade de Quartetos, dando o seu 1.º concerto 
diante de um público escolhido e muito mais numeroso do que era de esperar na 1.ª 
audição de uma música que se faz preceder do epíteto tão pouco convidativo de – 
clássica. (Idem, 15.Junho.1874) 

 

O enorme desconhecimento da grande maioria do repertório e a falta de 

referencias interpretativas para a maior parte dos músicos, levou a que Vasconcelos e José 

Cândido dedicassem grande parte dos seus artigos a abordar aspectos técnicos e 

interpretativos. Uma das questões que preocupava os dois críticos, sobretudo nos primeiros 

concertos, prendia-se com a deficiente execução técnica das obras. 

Na crítica ao primeiro concerto, Joaquim de Vasconcelos alertava para a falta de 

entrosamento entre os músicos no último andamento – Finale – do Quarteto de cordas em sol 

menor n.º 74 de Haydn: “A harmonia simultânea dos quatro instrumentos parece-nos, entre 

artistas tão distinctos, apenas questão de tempo; mas é indispensável (VASCONCELOS, A 

Actualidade, 12.6.1874). 

José Cândido, referindo-se ao mesmo concerto, salienta o desequilíbrio sonoro 

dos quatro instrumentistas: “o violino de Nicolau Ribas e o violoncelo de Joaquim Casella 

ouvem-se distinctamente, mas já não sucede outro tanto com o segundo violino [Moreira de 

Sá] e a viola [Marques Pinto]”. A disposição do quarteto, “que se nos afigura não ser das mais 

acertada”, e a inadaptação à acústica do foyer do Teatro de S. João – “os professores 
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executantes, afeitos a ensaiar noutro local não houvessem calculado bem a quantidade de som 

que deveriam tirar dos instrumentos” – são os motivos apontados pelo crítico para o referido 

desequilíbrio (CÂNDIDO, Diário da Tarde, 15.Junho.1874). 

As observações foram tidas em conta pelos músicos, uma vez que Vasconcelos 

considera “excepcionalmente bela” a interpretação das obras de Beethoven no artigo relativo 

à 4.ª sessão da 1.ª Série da segunda temporada (VASCONCELOS, A Actualidade, 

8.Maio.1875) 

Os cinco músicos que formavam a Sociedade de Quartetos eram todos músicos 

experientes e de elevada qualidade técnica e artística. Nicolau Medina Ribas (1832-1900) era, 

na época, considerado um dos melhores violinistas da cidade. Descendente de uma família de 

músicos oriunda de Espanha, Ribas estudou em Bruxelas com Charles de Bériot. Segurança, 

perfeição técnica e “qualidade de som” foram os items mais salientados no desempenho de 

Ribas pelos dois críticos. As citações seguintes referem-se à interpretação do primeiro 

andamento do Concerto para violino em mi menor de Mendelssohn no concerto inaugural: 

 
Esplêndido êxito do sr. Nicolau Ribas. (…) o agitato foi atacado com perfeita 
segurança, com pureza, apesar da posição elevadíssima no violino, e com uma 
qualidade de som que, na prima [1.ª corda], particularmente, é de todo admirável. 
Timbre argentino, e com graduações de luz e sombra, que dão á nota quasi uma 
forma plástica. (…) A interpretação merece todo o louvor. (VASCONCELOS, A 
Actualidade, 12.Junho.1874) 
 
(…) Nicolau Ribas, o violinista quasi sem rival no mundo artístico, foi mais do que 
sublime, foi inexcedível, foi divino. Correcção, firmeza de arco, pureza e elegância 
de estilo, tudo se acha compendiado nesse artista, que na sua especialidade nos 
coloca a par de tudo quanto há de melhor na Europa musical. (CÂNDIDO, Diário 
da Tarde, 15.Junho.1874) 

 

Augusto Marques Pinto (1838-1888) foi discípulo do pai de Nicolau, João 

António Ribas. À semelhança do seu colega, a sua família estava ligada às artes plásticas; era 

filho do pintor Manuel Marques Pinto. Na Sociedade de Quartetos, nas formações de quarteto 

e quinteto de cordas, desempenhou sempre as funções de violetista. Sobriedade, elegância e 

correcção são termos frequentemente utilizados por Vasconcelos e Cândido para descrever as 

interpretações de Marques Pinto: 

 
(…) o estilo do sr. Marques Pinto foi sóbrio, a interpretação objecitva, serena (…); o 
som que ouvimos ao Amati, já de si belo, foi sobriamente graduado. 
(VASCONCELOS, A Actualidade, 12.Julho.1874) 
 
É este trio [em dó menor de Mendelssohn] uma das composições mais formosas que 
em nossa vida temos ouvido, com especialidade o adagio que Marques Pinto 
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traduziu no seu mágico violino com uma doçura e sentimento indizíveis (…) 
(CÂNDIDO, Diário da Tarde, 15.Junho.1874) 
 

Filho de um juiz, Bernardo Moreira de Sá (1853-1924) estava destinado a estudar 

medicina, mas “um desastre que nos levou os haveres” (MOREIRA DE SÁ, 1898)5 coartou-

lhe o destino levando-o a dedicar-se profissionalmente à música. Foi aluno de Marques Pinto. 

Com 21 anos de idade, Moreira de Sá estava em início de carreira aquando da criação da 

Sociedade de Quartetos. A sua juventude, aliada a uma natural imaturidade, influenciaram 

negativamente algumas das suas prestações. O 1.º andamento do Concerto para violino op. 61 

de Beethoven, interpretado na 6.ª sessão da 2.ª série de concertos, desagradou profundamente 

a Joaquim de Vasconcelos: “não vimos, não sentimos o motu formado, nem o mecanismo ao 

serviço da ideia; notámos uma desagregação das frases, que formam a parte figurativa” (A 

Actualidade, 19.Novembro.1874). Também a execução do Concerto para violino n.º 5, em ré 

menor, do compositor francês Ferdinand David, no sétimo concerto da temporada de 1875 

mereceu sérios reparos de Vasconcelos, neste caso, relacionados com deficiências técnicas - 

falta de afinação, sonoridade e domínio do arco: 

 
O sr. Moreira de Sá tem alguns meios, mas faltam-lhe a esses meios mesmo 
condições capitais. Primeiro que tudo pureza de entoação! depois igualdade e 
qualidade do som, a prise segura em todas as posições, quaisquer que elas sejam. 
(…) Não é o sr. Moreira de Sá que governa o arco, pelo contrário. O artista, 
preocupado com a mão esquerda que com dificuldades acha as posições, esquece 
que tem o arco na direita e esta esquece que pertence ao mesmo corpo. 
(VASCONCELOS, A Actualidade, 25.Maio.1875) 
 

À semelhança de Nicolau Ribas, o italiano Joaquim Casella (1838-1905) 

descendia de uma família de músicos. Radicou-se no Porto dois anos antes da constituição 

formal do grupo de câmara, desempenhando as funções de violoncelista da orquestra do 

Teatro de S. João. Ter sido educado musicalmente “na maneira italiana” (ARROIO, 1910, p. 

7) parece ter condicionado as suas prestações na Sociedade de Quartetos, sobretudo ao nível 

da interpretação. No 2.º andamento da Sonata para violoncelo e piano de Mendelssohn, José 

Cândido queixou-se do “abuso do portamento” de Casella numa obra que, segundo o crítico, 

prima pela “simplicidade” (CÂNDIDO, Diário da Tarde, 17.Junho.1874). Na apreciação á 

mesma obra, Vasconcelos fez reparos aos tempi adoptados pelo violoncelista italiano: 

 

 
5 Cabe aqui um agradecimento muito especial à família Moreira de Sá e Costa por me disponibilizar o acesso ao 
arquivo, mais concretamente, à correspondência de Bernardo Moreira de Sá com José Viana da Mota. 
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O snr. Joaquim Casella tocou o seu Andante da Sonata de Mendelssohn muito 
discretamente; a primeira parte (3/8) talvez deva ir algum tanto mais viva, em 
contraposição á segunda, que tem um carácter mais contemplativo, que contrasta 
com a feição vaporosa, fantastica, levemente sombreada da primeira. 
(VASCONCELOS, A Actualidade, 16.Junho.1874) 

 

Casella foi também repreendido por Joaquim de Vasconcelos pela dureza de arco 

no Scherzo do Quarteto de cordas n.º 4 de Beethoven (A Actualidade, 20.Junho.1874) e por… 

falar “no meio dos trechos (!)” (Idem, 28.Junho.1874). 

Miguel Ângelo Pereira (1843-1901), o pianista e único compositor português 

interpretado no grupo de câmara, imigrou muito jovem para o Rio de Janeiro, onde se formou 

musicalmente e exerceu actividade profissional até retornar ao Porto em 1864. Na capital 

imperial brasileira conheceu e tocou para o pianista Segismond Thalberg, na digressão que 

este virtuose fez pela América do Sul, em 1855. As suas prestações musicais na Sociedade de 

Quartetos – em grupo ou a solo – foram sempre muito valorizadas pelos dois críticos.  

Na Canção sem palavras6, de Mendelssohn, que tocou no primeiro concerto da 

Sociedade de Quartetos, Miguel Ângelo impressionou Joaquim de Vasconcelos pela forma 

como logrou salientar, na perfeição, a polifonia presente na peça para piano: 

 
(…) revelou o snr. Miguel Angelo, de um modo evidente, até que ponto tem 
estudado a arte severa; o trecho está planeado em forma de dueto amoroso, entre 
duas vozes, entrelaçadas com os arabescos do acompanhamento, que dão a palavra, 
insistência na harmonia dominante, ora a uma, ora a outra voz. 
As graduações, a caracterização das duas partes do dialogo foi perfeita. 
(VASCONCELOS, A Actualidade, 12.Junho.1874) 
 

Miguel Ângelo interpretou várias Sonatas para piano de Beethoven, entre as quais 

se incluem a op. 13, ‘Patética’, a op. 26, e op. 27, n.º 2, ‘Ao luar’. A Sonata op. 13, “uma das 

composições musicais mais completas que em nossa vida temos ouvido”, foi interpretada “de 

um modo sublime, inexcedível”, na opinião de José Cândido (Diário da Tarde, 1 de 

Julho.1874). A interpretação do 1.º andamento da Sonata op. 14, n.º 2 foi considerada por 

Vasconcelos a melhor interpretação do pianista português: “O sr. Miguel Ângelo tocou a 

Sonata com toda a distinção e perfeita clareza; não hesitamos em por esta execução em 

primeiro lugar, (salvo nos Quartetos), de preferência a tudo quanto lhe temos ouvido nas 

sessões” (A Actualidade, 4.Julho.1874). 

 
6 O programa não especifica qual das Canções sem palavras é que foi tocada. 
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Também as suas prestações em música de câmara são alvo de constantes elogios. 

No Quarteto n.º 1, com piano, de Mozart, Vasconcelos destaca, pela positiva as capacidades 

técnicas e estilísticas do pianista: 

 
O snr. Miguel Angelo toca Mozart como é raro ouvir-se em artistas que trabalham 
só, em gabinete, sem o auxilio (até hoje ao menos) de um publico que reconheça o 
seu severo talento, e de uma critica que o ajude a conquistar o respeito a que tem 
direito (VASCONCELOS, A Actualidade, 8.Julho.1874) 

 

4. Em jeito de conclusão 

 

Como ficou demonstrado, as recensões críticas do erudito Joaquim de 

Vasconcelos e do músico José Cândido (mais aquele do que este, todavia) coincidem na 

formação de um gosto pela música e pela cultura de matriz germânica no Porto. Apesar das 

diferentes bagagens culturais, o papel dos dois críticos em prol do progresso e da evolução 

musical da cidade é incontestável e inestimável. O modelo educativo e formativo dos escritos 

de Cândido, centrados fundamentalmente em aspectos técnicos, é óbvio por ser o mais 

confortável e o mais consentâneo com a sua (limitada) erudição musical. No espectro 

contrário, a vasta sabedoria musical de Vasconcelos leva-o a assumir, de forma consciente, 

um papel modelador nas suas recensões críticas. Joaquim de Vasconcelos é, e quer ser, um 

fazedor de opinião quando escreve sobre os concertos da Sociedade de Quartetos. 

Essa intenção é clara e inequívoca na forma como o crítico termina o artigo sobre 

o concerto inaugural da Sociedade de Quartetos. Vasconcelos sublinha, de forma contundente, 

a transcendência e da importância do grupo de câmara para a evolução da história musical do 

Porto e assume-se como testemunha privilegiada desse momento: O dia 10 de Junho marcará 

na história desta cidade uma evolução, cujo alcance é incalculável; nem podemos sequer 

avaliar porque pertence ao futuro! (A Actualidade, 12.Junho.1874) 
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