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INDÚSTRIAS EM BRAGA. 
A FABRICA BRACARENSE DE INSTRUMENTOS 

MUSICAIS* 
Aurélio de Oliveira 

Ao amigo e colega ProJ Victor de Sá a quem peço vénia 
para, na brevidade deste texto, recordarmos e homenagearmos 
uma saudade comum: o «Zeca» Bacelar, exímio cultor da 
M~isica e da Amizade sem mácula. 

No seguimento de abordagens pontuais que temos vindo a 
fazer sobre os Mesteres e as Indústrias bracarenses para o período 
de 1750 e 18201, vimos hoje dar conta de uma curiosa fábrica de 
instrumentos musicais (até hoje desconhecida na tradição 
industrial da cidade), que em Braga se veio a fundar e a instalar 
nos princípios do século XIX'. 

O culto da música (tanto no que respeita à produção como à 
sua execução) teve sempre na Cidade dos Arcebispos um lugar de 
relevo, mesmo de aparato, como convinha, aliás, à primeira Corte 
Eclesiástica do Pais. 

Esse gosto cristalizou-se aqui, essencialmente em tomo da 
liturgia eclesiástica marcando decididamente uma tradição que 
por largos tempos, e pelo menos nas primeiras fases, moldou, ou 

* Trabalhos (que prosseguirio) integrados no âmbito do Projecto JMÇT, 
da Faculdade de Letras do Porto - História. 

109 



fez mesmo esquecer outras manifestações, paralelas e quiçá mais 
espontâneas. 

Todavia, pouco a pouco, foi-se operando também uma certa 
laicização no seu cultivo e execução, passando do quadro e 
âmbito litúrgicos às manifestações seculares acompanhando os 
momentos lúdicos, de diversão e lazer do conjunto da Sociedade. 
E evidente também que desde os tempos mais antigos se operou 
essa mesclagem do canto e da sua prática passando do laico ao 
religioso e deste para aquele. Nunca, por isso, esteve o culto da 
música ausente das manifestações do quotidiano, das diversões 
populares ou das manifestações e expressões «litúrgicas» e 
«religiosas» em cujo quadro tanta vez se torna indistinta a 
expressão da religiosidade, da diversão ou do simples lazer. 

No que respeita à produção emdita permanece ainda muito 
de inédito que nos possibilite um juizo final sobre a real dimensão 
e valor da produção musical bracarense, sobretudo para os 
séculos XVI e XVII (como até par? o séc. XVIII). 

Na verdade, Braga, a par de Evora (e para o século XVII 
também Lisboa), constituiu então um pólo e um foco de 
irradiação importantes no conjunto da cultura musical do Pais 
e até mesmo da Península. 

A «escola bracarense)) impôs-se (da produção à execução) e 
alguns dos seus cultores mais ilustres são frequentemente 
chamados e requisitados pelas cortes de Lisboa e Madrid e 
conseguem também acesso a outros centros igualmente relevantes 
como era o caso de Sevilha e Toledo, por exemplo. 

Mas deixemos este filão importante - que urge explorar - aos 
estudiosos do sector, e venhamos tão só - e sucintamente - ao 
assunto mais especifico e restrito de hoje, e que tem a ver com a 
implantação de uma fábrica de instrumentos musicais aqui em 
Braga. 

De imediato se perguntará das razões e, logo, se alguma 
tradição o justificaria. 

Não foi só no sector da música dita emdita que o centro 
bracarense ganhou relevo e afirmação. O mesmo se poderá ou 
poderia dizer no quadro das manifestações profanas ou seculares. 
Aspectos estes que nem sequer são especificos ou exclusivos da 
realidade urbana, cultural e social que então era (ou foi sendo, ao 
longo dos tempos) Braga. Todavia, sobre um quadro mais ou 
menos comum e frequente, o centro bracarense foi, sem dúvida, 



ganhando tradição e cunho próprios, neste campo das manifes- 
tações culturais, fossem de raiz mais popular, fossem de raiz mais 
erudita. 

A cidade (e esta em particular) era um ponto frequente de 
reunião e encontro, um lugar onde a festa, o festejo e a solenidade 
e aparato mais vezes aconteciam na roda dos calendários litúrgico 
e civil. A música - qualquer que fosse o segmento social que a 
utilizava e interpretava - era e constituiu sempre uma 
componente inseparável (se não mesmo necessária) dessas 
«liturgias». 

Existiam desde tempos anteriores, mas os primeiros acordãos 
da camâra de que dispomos atestam desde o século XVI um 
corpo de cultores e executantes que sistematicamente abrilhanta- 
va as solenidades fossem eclesiásticas fossem civis. 

A presença de um corpo de atabales, trombeteiros, gaiteiros, 
charameleiros, de clarins, gaita-de-foles, etc., que a cidade, aliás, 
custeava com o contraponto - !ara o sector religioso - dos 
tangedores e tocadores de orgãos . (Em paralelo a consequente 
tradição de fabrico desses mesmos instrumentos). Sistematica- 
mente eram chamados e requisitados para abrilhantarem as festas 
e solenidades, pelo menos de maior relevo4. Havia em algumas 
delas as musicadas dos «estrondos» (bombos e tambores) -estes 
também muito frequentes quando acompanhavam as bandeiras e 
corpos de ordenança, em situação regular ou, nos tempos mais 
recuados séc XVI-XVII), por ocasião das frequentes levas 
ocasionais . 

Haveria que juntar ainda outros músicos, como os do corpo 
dos tangedores dos «estrondos» e zabumhas, como ainda os dos 
«atambores» e tamboris, os tocadores de pandeiros, tocadores de 
flauta, flautins, vacas e sacabuxas, pifanos e boazes, alguns dos 
quais recebiam salários estipulados, ou gratificações ocasionais 
pela prática e exercício dessas actividades, com que se 
abrilhantavam as festas da cidade (fossem civis fossem religio- 
sas)=, ou até pela sua actividade de ensino e ensaio da sua 
especialidade7: ((acordaram majs que o Rej da mourisqua com 
toda sua gente e estrumentos de tanger e ordenança saja na 
bespara ... E pagara os ordenados aos tres atombores de todo o 
ano a cada hum qujnhentos rs e ao que toqua o pandejro cem rs. 
E a clemente afonso tecelão por tocar todo o ano o tamboril e 
ffrauta ... e ensjnar os atambores para saberem toquar na 



mourisqua qujnhentos rs»*; «...loguo mandarão que o Rej e 
emperador sajão e vão e venhão na procjssão ... e hjram muito 
bem vestjdos de seda e chamalote e colares douro e hjram e 
levaram suas danças e estromentos de tanger...»g. E, noutro passo, 
referindo expressamente esses corpos organizados que executa- 
vam as músicas, abrilhantando os festejos (quaisquer que eles 
fossem): «Acordarão mais que a bespora do dito dia a noite se 
fação duas fugueiras grandes, hua na praça do pão diante desta 
casa do concelho e outra na calçada diante as casas arcebispais)) ... 
e «acordarão mais que as trombetas e charamelas e atabales 
venhão a esta casa da Camara a vespora do dito dia a noute e 
tangerão asy aqui como na qualssada enquanto as ditas fogueiras 
arderem»lO. 

Era na altura das grandes festas e solenidades, tal como nas 
entradas e visitas de personagens ilustres", que a sua presença era 
mais notória e mais se manifestava. Deu origem, mesmo e a partir 
daí, a uma certa regulamentação no sentido de ordenar, e gerir, 
quiçá (até certo ponto), essas mesmas manifestações. Era aí que 
vinham mais ao de cima, sobretudo, as de raiz mais popular 
patenteando uma profunda simbiose de sacro-profanismo que ia 
da música à liturgia e aos gestos, dos comportamentos individuais 
aos colectivos, invadindo as grandes solenidades cristãs - 
apoteose máxima do dogma como era o caso concreto das 
Festas do Corpo de Deus e da Semana Santa, festividades estas 
completamente diversas do convívio, e «confiança» mais humana, 
ou humanizada, que o culto dos Santos, mais normalmente 
consentia. 

Ora mesmo nesses momentos altos dessas grandes festividades 
se produziu e patenteou um profanismo irreverente, por vezes 
bem acutilante, aos quais a excitação do acompanhamento 
musical (mesmo que simplesmente ao compasso do ritmado) 
veio emprestar mais à-vontade às vezes mais ousadia, descon- 
traindo os corpos e o espírito. A música tornava-se parte 
inseparável e imprescindível desse ritual. A utilização do espaço 
religioso, do espaço sagrado, se era o momento ideal para essas 
manifestações, representava também a permissividade possível 
para o seu desenvolvimento e encenação. A «cobertura» de Santo 
ou da Divindade era o pretexto para uma aceitação e fruição 
global, o espaço e momento possíveis para uma catarsis, 
individual, de grupo ou colectiva que uma sociedade fechada, 



profundamente ordenada e hierarquizada de outro modo não 
permitia. Poderia tomar-se como exemplo elucidativo a figuração 
do mártir S. Sebastião, fosse na sua festividade própria, fosse, 
sobretudo, nesse espantoso cortejo que compunha o desfile das 
Festas do Corpo de Deus. Aí se figurava geralmente o Santo em 
quase plena nudez representado por um homem mancebo que 
deveria ser «alvo e disposto»12. 

A medida que os abusos e as consequentes proibições se 
foram repetindo, mais as veremos confinadas a esse espaço 
possível do sagrado (amputadas, naturalmente, dos seus aspectos 
mais chocantes): o acto litúrgico, os espaços das Igrejas, das 
ermidas e capelas, dos adros, terreiros e rocios anexos, depois dos 
pátios e terreiros (interiores ou não) dos mosteiros, colégios e 
conventos, que - diga-se de passagem - eram (nessa sociedade) 
bem numerosos e próximos. Sucessivamente banidos e expurga- 
dos dos «abusos» mais chocantes ou provocadores, no decurso de 
séculos XVII e sobretudo XVIII, aí se acantonariam as 
realizações teatrais, os momos, as récitas onde a música 
constituía uma componente cada vez mais presente e imprescin- 
dível, como elemento acompanhante que mais passível se 
mostrava de ultrapassar essas sucessivas proibições. 

Ora quer uma quer outra dessas oportunidades eram assaz 
frequentes na sociedade do Antigo Regime sem que o século XIX 
lhes tenha posto fim ou travão (não obstante os limites que à «festa» 
ou ao «excessivo da festa religiosa» se foram introduzindo)13. 

Trabalho, festa, religiosidade, diversão repartiam-se muito 
mais equitativamente que hoje e envolviam, muito mais que hoje, 
a vida das pessoas. 

Deve, por outro lado, sublinhar-se que muitos dos grandes 
fenómenos sociais do Antigo Regime se cristalizavam nesses 
momentos ímpares (a que seria de juntar - de modo muito 
frequente o aproveitamento das festas e folias do Carnaval e 
outras em que surgiam com mais frequência os pretextos para os 
jogos de galhofada ou escárneo, como as ((laranjadas, as 
farinhadas, as esguilhadas)), as telhadas, etc.)14. 

Do inculco da Ordem, da hierarquização de poderes e valores, 
até a provocação e comprazimento da «desordem»; da mistura e 
promiscuidade das pessoas, dos poderes, dos valores, esses 
momentos, com maior ou menor oportunidade, sobremodo se 
acotovelavam então no ritmo e rodopio das festas anuais. 



Momentos ímpares de catarsis individuais e colectivas, de 
efeitos e consequências frequentemente incontrolados ou incon- 
troláveis, tão frequentes numa sociedade, que em certos 
momentos e períodos (o século XVII - é um caso paradigmáti- 
co) se constituia e desenvolvia como autêntica e por vezes 
gigantesca panela de pressão (não só física como mental). 

Deve, por isso, constatar-se (como provaram sobejamente os 
estudos mais recentes) que muitos desses grandes fenómenos 
sociais (em que a sociedade do Antigo Regime foi fértil) não só se 
cristalizavam, como deles partiam ou neles terminavam. A 
encenação das revoltas e motins populares do Antigo Regime - 
particularmente na sociedade de seiscentos não prescinde, 
habitualmente, desses cenários15. 

Em Braga entre os primeiros momentos contam-se as festas 
da cidade por ocasião da entronização dos Arcebispos, a 
coroação dos monarcas, o nascimento de príncipes e princesas, 
as celebrações de Pazes, os casamentos reais, visitas de 
personagens ilustres16. Ainda as festas de acções de graças por 
privilégios especiais concedidos, ou a cidade ou a corporações 
relevantes seja pelos monarcas, seja pelos próprios arcebispos, o 
bom sucesso das armas portuguesas, além das grandes solenida- 
des religiosas, como eram em particular as Festas do Corpo de 
Deus, Oitavário, Semana Santa ou os numerosos santos e 
padroeiros em particular os festejos de S. Vitor, S. Vicente, S. 
Sebastião, S. Tiago, S. Marcos, Sra. da Conceição, Santa Maria 
de Agosto, S. Miguel, Santo António, S. Pedro e S. Pedro de 
Rates, Sta. Isabel, S. Geraldo, a festa dos Anjos, dos Doze 
Apóstolos, S. Cristovão, Todos-os-Santos e, claro, as Festas de S. 
~oão". Em algumas delas, particularmente nas do Corpo de 
Deus, Semana Santa e S. João, desfila toda uma sociedade, em 
manifestações que vão do sério ao burlesco, durante a qual e 
através de uma liturgia própria se afirma e mostra todo o 
conjunto da sociedade bracarense, nas suas múltiplas expressões e 
 momento^'^. Muitas dessas festividades (Alberto Feio refere 32 
procissões que em Braga saíam à Rua na roda do ano)19 eram 
precedidas de rituais específicos que desde logo propiciavam a 
criação ou preparação (simbólica ou não) da «Festa»: em 
particular cite-se a ((prisão dos porcos)) e o «varrer das ruas da 
cidade)), o acender das fogueiras (purificadoras), ou a colocação 
de ramos e tapetes de verdura e ervas aromáticas nos itinerários 



ou principais ruas da cidadez0. «O carro dos esguichos levaram os 
ortelaens das ortas desta cidade com muitas ervas cheirosas e 
guichos)) ... ((alecrim, aRuda, Rosmaninho e ffuncho e outras 
ervas cheirosas (como os ~uncos)»~' .  Tarefas das quais normal- 
mente se desempenhavam as freguesias do termoz2. 

Seguiam-se, em regra, normas liberalizadoras sobre a entrada 
de géneros e comestíveis na cidade, para que nada empecilhasse o 
pleno desenvolvimento e gozo da «festa»: «E não falte os 
mantimentos a m.ta gente q. ha de acodir a esta cidade no tal 
tempo»23. 

Nesse palco assim preparado se desenvolveriam posterior- 
mente as solenidades litúrgicas. Mas a avaliar, pelo entusiasmo, e 
pelas numerosas referências aos elementos profanos com que se 
encenavam, ou abrilhantavam, eram estes os que dominavam e 
mais prendiam as populações. A ostentação do Sagrado, 
funcionava, de facto, como o lugar predilecto e ideal para fazer 
passar outro tipo de manifestações e comportamentos. Os 
diferentes segmentos da sociedade ai figuravam num esquema 
perfeitamente hierarquizado em que a repartição por ofícios, 
confrarias, etc., estratos ou segmentos sociais, mostrava e 
patenteava uma «arrumação», não só profissional como 
socialz4. Só as «momarias» e «galhofadas» seriam (e eram) 
capazes de quebrar e inverter esse esquema, ora imposto, ora 
tacitamente aceite. Daí o favor, o entusiasmo, e o autêntico 
despique que entre elas se fazia e que ficaram bem patentes na 
extrema riqueza, dessas várias «momarias» folias, galhofas e 
galhofadas, e ainda nas numerosas «danças» que as acompa- 
nhavam: «a dança das mouriscas», dos, romanos, dança dos 
negros, folia das moças, dos pastores, dos Indios, das ciganas, das 
velhas, dos macacos, de S. Crispim. A dança e folia das regateiras, 
da memória; a dança e folia dos gigantes, do dragão, dos oficios, 
do Paço Triunfal, dos Anjos, etc. (cada uma com suas expressões 
próprias). 

Momentos .ímpares de paganismo e irreverência, serviram, 
inclusive, para que alguns elementos das capas superiores da 
sociedade por aí fizessem passar a sua mensagem de crítica, de 
protesto, de inconformismo, até de desforra pela rigidez da ordem 
(diária) imposta. Ora disfarçados (em trajes os mais variados), 
ora embuçados nas capas e longos chapéus habituais do seu 
trajar, ora mesmo mascarados, muitos elementos dos estratos 



mais elevados da sociedade nelas participavam, sendo os 
elementos do clero, po r  vezes, os mais frequentes no uso dessas 
ocasiões e disfarces2 . Em «bandos de foliões e jograis vestidos de 
desvairadas maneiras, fazendo momices e indecências com que a 
devoção popular crescia, como é de crer»26. Cortejos e 
comportamentos que frequentemente descambavam em desaca- 
tos, violências e outras perturbações da ordem: «donde nascia 
haver frequentemente grandes brigas, ferimentos E outras 
couzas)) conforme expressamente confessam, por exemplo, as 
autoridades bracarenses2'. «Uma multidão de gente se incorpo- 
rava na Procissão (a do Corpo de Deus), reunida em vários 
grupos, formava a Porta e pelas naves da Igreja, um como caos 
indizível de pendões, bandeiras, dançarinos, apóstolos, reis, 
foliões, imperadores, músicos, cavaleiros, profetas, diabos, 
santos, bugios, mulheres lascivas e rabis veneráveis; cada qual 
vestido com os tra'os e fazendo os ademanes próprios do papel 

18 que representava)) . Algumas das romarias e danças parece 
terem-se destinado quase em exclusivo a tais irreverências, 
descambando algumas vezes (se não sistematicamente) em 
vexames e agressões. Assim, por exemplo, com a dança dos 
macacos. Por esses motivos foi esta extinta em 1650, e então 
substituída pelo cortejo de ((Nossa Senhora do Desterro a cavalo 
em hüa jumenta com seu menino no colo e São Josepb que leva a 
Redea E diante os quatro ~ v a n ~ e l i s t a s » ~ ~ .  

Não é de estranhar, por isso, que os abusos se patenteassem e 
os excessos aparecessem dando azo a uma sucessiva recriminação 
e contenção por parte da autoridade, quer civil quer eclesiástica. 

As observações e proibições tornaram-se particularmente 
explícitas e frequentes após o Concilio Tridentino, consagrando 
as Constituições do Arcebispado, em tempos posteriores, os 
limites de semelhantes manifestações. 

Todavia, por 1561 ainda era corrente desenrolarem-se no 
interior da Sé várias dessas momarias e representações: «...sajão 
os candilejros a bespora ... e bajlarão na Se como antigamente 
sojão fazern30. 

A música era em todas essas manifestações um elemento 
acompanhante imprescindível: «E loguo diante do Sor os quatro 
Anjos com seus estrumentos de tanger)) ... «os da mourisqua 
sayram no dito dja pela manhã muito cedo ... e andaram pela 
cidade com seus estrumentos de tanger)) ... ; «na bespora e dja 



sayão o Rey e emperador com suas danças e ordenanças e 
estromentos de tanger»". 

Todavia, também ela iria sendo objecto de sucessivas 
proibições quando aparecia mais ligada a momentos de 
profanismo: «que nem bailem, nem dancem, nem trajam, nem 
cantem cantigas profanas dentro das Igrejas ... ou Ermidas ... que 
se não fação autos, nem representaçoens nas Igrejas, nem nas 
Ermidas, nem nas Procissoens posto que sejão de mysterios 
santos e materias devotas» ... «que se não meta cousa algua 
contra a pureza, e verdade de nossa Santa Fé ou contra os bons 
costumes: o que tambem mandamos, que se guarde em quaesquer 
outros autos, ou comedias que se ouverem de representar em 
qualquer outro lugar»32. 

As sucessivas proibições provam da sua tenaz permanência, 
vindo algumas dessas manifestações (e abusos a que deram azo) a 
ganhar particular gravidade durante a segunda metade do século 
XVIII. Sobretudo pelo envolvimento de muitos elementos do 
clerq. 

E precisamente também nesta altura (século XVIII - e em 
particular na segunda metade) que aqui mais se difunde o culto e 
o gosto pela música. E isso tanto no sector da produção erudita, 
como também no das expressões populares, operando-se então 
também uma mais intensa articulação e uma maior troca de 
influências sobretudo daquele sector para este último. 

O elemento eclesiástico e as instituições eclesiásticas têm aqui 
novamente um papel determinante e tanto a nível do seu culto e 
criação como de divulgação. Muitos elementos do clero, tanto 
secular como regular, frequentavam assiduamente os salões, as 
academias e as tertúlias galantes, quando não usam mesmo os 
pátios interiores das suas instituições para a prática das récitas de 
poesia, representações de momarias e peças de teatro, onde a 
música, quer como elemento acompanhante, quer como culto 
individualizado, está presente cada vez com maior força e 
afirmação. 

Pelos abusos de todo o tipo que por aí passam e daí resultam, 
serão tais práticas frequentemente recriminadas, e - face à 
relaxação atingida - até o braço secular se vê obrigado a agir, 
secundando as proibições. Havia que pôr cobro a uma 
secularização dos costumes e mentalidades - que atingindo o 
conjunto de toda a sociedade, contaminava sobremodo o clero. 



As frequentes pastorais dos Prelados (ou Seculares ou Regulares) 
tentam limitar essas manifestações, fulminando-as com penas 
graves, tanto mais que eram tidas (juntamente com outros 
sintomas) não só da relaxação de costumes, como do apareci- 
mento e difusão de ideias perigosas e  heterodoxa^^^. 

Essas práticas e gostos penetram, sem cerimónia, em sectores 
vários do clero, inclusive das Ordens regulares, sobretudo 
masculinas, na cidade dos Arcebispos presentes nos seus 
numerosos conventos, recolhimentos e mosteiros. O exemplo 
dos centros beneditinos, como Tibães (mas poderia citar-se 
também Rendufe), é paradigmático. Aí se realizam muitas dessas 
récitas, onde a música é elemento constante e onde se acoitam 
excelentes compositores e executantes, mesmo no canto ligeiro e 
na música ligeira, como pode ser o caso de excelentes tocadores de 
viola (violeta, guitarra e rebeca) e manicordes. 

O apogeu destas manifestações e práticas atinge o auge 
durante a último quarto do século XVIII. Por todo o lado (e 
sobretudo junto das instituições melhor dotadas) se assiste então, 
no sector da música, à implantação de novos e aparatosos orgãos. 
Assim aconteceria por exemplo na próxima Abadia beneditina de 
Tibães, onde em 1790 se coloca um dos mais excelentes e ricos 
orgãos do Reino, obra do organeiro D. Francisco Antonio 
~ o l l a ~ ~ .  

Na Sé de Braga - como Primaz das Espanhas e autêntica 
segunda corte do Reino - o mesmo acontece. Não só em 
relação à instalação do aparatoso orgão da Sé, que já se havia 
operado na primeira metade do século (1738) pelo mestre 
organeiro galego, Fr. Simão ~ontanes~ ' ,  como ainda em relação 
à promoção do canto e da música. Registe-se nesse particular a 
acção de D. Gaspar de Bragança no sentido de dotar Braga (e 
a sua Sé) de uma escola musical condigna, reformulando ou 
reforçando a tradição existente que era de nome, pode dizer-se, 
no conjunto das mais que existiam no Pais. E, deve dizer-se, 
tanto no sector do canto religioso tradicional do canto-chão, 
como nos novos gostos da polifonia e até da orquestração de 
setecentos. Segundo o Dr. Manuel Faria, já durante a primeira 
metade do século XVIII, se atinge notável apuro e gosto nos 
músicos da tendo-se também registado já nos 
tempos anteriores, iguais aperfeiçoamentos no sector da música 
orquestral e do canto37. 



Esta escola, cujas raizes mergulham no século XVI, deixou 
tradição e fama, embora sobre algumas figuras permaneça o 
completo desconhecimento (quer da pessoa em si, quer da 
influência e obra executada), como pode ser o caso, por 
exemplo, de Manuel Gomez, registado com a profissão de 
((partidista da Musica da See» (na corte de D. Gaspar de 
Bragança), em 1764~'. Outro exemplo poderá ser o de Manuel 
Ferreira Amarante, registado na mesma data como «Muzico» 
da cidade (e ainda de seu filho Carlos, então com idade de 15 
anos, e igualmente anotado como «~uzico»!) '~.  Nessa escola 
(e neste meio) viria a ter magistério de qualidade o compositor 
e regente italiano Antonio Gallassi, que o mesmo D. Gaspar 
cantratará para dirigir as Escolas da Sé e do Seminário. Este 
Mestre da Capela da Sé deixaria obra de mérito na 
composição procurando o seu sucessor (Luis António Barbosa 
Leitão d' Andrada e Almada), manter o brilho atingido com o 
Mestre da Capela da Sé, que D. Gaspar trouxera para 
abrilhantar e ilustrar a sua corte eclesiástica e o seu Paço de 
principe40. 

Preocupações que a nível institucional se manterão mesmo 
com D. Fr. Caetano Brandão continuando a romover e Y incentivar o ensino da Música nas escolas da cidade '. 

As grandes instituições rivalizavam entre si nestas (e noutras) 
manifestações do Barroco, que então passa entre nós pela sua fase 
mais brilhante e esplendorosa. A música era uma dessas 
componentes - uma das partes mesmo necessárias ao conjunto 
global dessas manifestações externas do Barroco. Parte impres- 
cindível dessa liturgia que atingiu os actos litúrgicos de modo por 
vezes aparatoso e triunfalista, numa ostentação formal externa, 
talvez nunca até então atingidas4', «persistiram por largo tempo 
na memoria dos bracarenses essas grandiosas festividades 
presididas na Cathedral pelo Arcebispo D. Gaspar e que ... 
excediam em brilho as esplendorosas Missas pontificaes do D. 
Abade Geral de ~ibães))~' .  

Dissemos que o século XVIII fora um período importante 
para o incremento e difusão do gosto e culto musicala. A música 
é agora e cada vez mais recitada e ouvida nos actos públicos com 
carácter de mais solenidade4'. Ainda que não sendo assunto para 
este breve apontamento de hoje, deve também adiantar-se que 
para isso também contribuem situações conjunturais (e circuns- 



tanciais) bem específicas e que em vários aspectos são situações 
«novas» apenas neste século XVIII. 

Entre elas lembre-se a enorme influência da corte Joanina, a 
difusão do gosto italiano da opereta, da ópera como do canto (a 
que poderíamos juntar também o contágio de idênticas 
influências vindas de França). Muitas das «modinhas», com 
sabor mais ou menos popular na segunda metade do século XVIII 
(e finais) patenteiam de modo muito particular esse(s) gosto(s) e 
contágio(s), facto que surpreende mesmo alguns viajantes que 
percorrem a terra portuguesa nessa altura. Esses contágios 
atingem as próprias danças de raiz mais popular sendo por 
vezes frequente a difusão desse gosto no jeito das ((danças de 
valsa)), com as quais os populares tentam uma aproximação aos 
meios mais requintados dos salões e festas dos mais galantes. (elas 
saltam, assim, desses salões a rua contagiando, de quando em vez, 
as manifestações tradicionais - de raiz genuinamente popular). 

Acrescente-se ainda, como pano de fundo - nada de somenos 
a considerar - uma constante e mais acelerada laicização dos 
costumes e mentalidades. 

A contaminação desse elemento litúrgico que era mais 
frequentemente a música entre nós - opera-se com mais rapidez 
e cada vez com maior profundidade. Aí o elemento e o gosto 
populares fazem-se cada vez mais presentes. 

As encenações, as representações teatrais, as récitas, aparecem 
com mais frequência nos centros, em princípio reservados quase 
em exclusivo do Clero. (E lembro novamente e em particular as 
que se efectuam no âmbito dos mosteiros e conventos. As 
proibições constantes são o sintoma corrente da sua enorme 
frequência e da sua prática nesses meios). 

Mas a nível das manifestações populares em geral há ainda 
outras condicionantes de fundo muito importantes e que ajudam 
a compreender também esta sucessiva tendência do «bon vivant* 
tão característico do século XVIII: uma acentuada melhoria das 
condições de vida em geral (que mais ressalta quando se 
contrapõe este período com o que o precedeu); aumento dos 
níveis de bem-estar, aumento da esperança de vida que quebra a 
permanente e diária obsessão da morte dos tempos anteriores; as 
grandes catástrofes demográficas desaparecem definitivamente 
do horizonte das pessoas. Os anos que decorrem após o primeiro 
quinquénio ou vinténio iniciam, por todo o lado entre nós, 



particularmente no Entre-Douro e Minho, a reconversão 
demográfica das populações e tanto nos meios rurais como 
nos centros urbanos. De um modo geral pode registar-se e 
constatar-se a ausência de grandes pestes e epide,miia (como 
ainda o abrandamento do flagelo das guerras). E certo que 
sobrevêm períodos de crise e dificuldades - sobretudo do ponto 
de vista alimentar, mas a tendência não se inverte e são 
normalmente casos mais localizados e pontuais que, na verdade, 
não afectam nem quebram este bom ambiente geral. Acrescente- 
-se ainda, neste mesmo período o aumento e melhoria das 
condições higiénicas das populações, novos hábitos de asseio e 
limpeza que se notam sobremaneira a nível das grandes 
preocupações das cidades e municípios do País: limpeza de 
ruas, e recintos públicos, abertura de grandes vias (e arruamen- 
tos) facilitando o trânsito e a drenagem de bens e pessoas; 
embelezamento com Praças Públicas, fornecimento de água às 
populações (por vezes utilizando belos e excelentes chafarizes), 
controle sobre a venda dos géneros alimentícios, providenciando 
as melhores condições higiénicas. Acima de tudo mais notório e 
acentuado cuidado com a higiene e saúde públicas. Assiste-se à 
instalação sistemática dos partidos médicos (tal como dos 
boticários e farmacêuticos) com a ascensão social do pessoal 
qualificado nesse sector, como pode ser o caso das parteiras, 
mesmo dos cabeleireiros (que pela primeira vez aparecem 
registados com Juízes de oficio, aqui em Braga em 1 7 2 1 ~ ~ .  O 
mesmo poderíamos dizer dos barbeiros, muito ligados, aliás, a 
determinadas práticas de cura). Generaliza-se a assistência aos 
mais pobres e necessitados que a cidade então assume como 
encargo seu47. Cremos também que a organização e institucio- 
nalização do corpo de «Soldados da Companhia do Fogo)) se 
integra e faz parte deste mesmo ambiente da melhoria global das 
condições de vida da sociedade setecentista. E também dentro 
deste contexto (embora se possam citar outras preocupações) 
que surge a iniciativa de D. Fr. Caetano Brandão de tentar dotar 
a sua cidade de uma Escola Médica onde em particular se 
promoveria o ensino da Cirurgia «pois com tal meio se acudirá à 
necessidade de muitos Povos, principalmente das Aldeas, e 
outros lugares, onde não ha ~ e d i c o ) ) ~ '  a par, aliás, de 
estabelecimento - or expensas próprias - de uma ((botiqua 

Y9 franqua)) na cidade . 



Estes (e outros) são factores que contribuem para fornecer e 
acelerar mudanças a nível dos comportamentos (e até mentalida- 
des) que conduzem a uma progressiva melhoria das condições de 
vidarque se manifestará, aliás, a vários níveis. 

E efectivamente um século (a partir, como se disse, do primeiro 
vinténio) em que se passa a viver melhor e em que o gosto de viver 
se manifesta a várias formas, assumindo expressões várias. O da 
diversão (e fruição dos bens e prazeres) é precisamente um deles. A 
sua mensagem vai passando, não obstante as proibições e 
recriminações constantes das autoridades, sejam eclesiásticas, 
sejam seculares (que se vêem então obrigadas também a agir, 
dada a «relaxação» atingida não só por determinados sectores 
como do conjunto de toda a sociedade: proibição do mais variado 
tipo de jogos, de diversão e azar, da galopante prostituição, do 
alastramento do gosto ou vício da bebida5', da expansão das 
«tabernas», «botequins», «consistórios», etc.). 

E pois, também dentro destes condicionalismos que a vida 
urbana e campesina se anima, no conjunto ou na simbiose e 
confluência dos momentos de devoção e de diversão - e cujos 
limites - como dissemos - são por vezes de muito difícil 
demarcação. Momentos privilegiados são as festas e romarias, 
sejam nos centros urbanos sejam nos espaços «sagrados» do 
mundo rural, nas ermidas, capelas e santuários que ora coroam os 
montes ora se escondem, - com mais remanso e recato - nas 
fraldas verdejantes das serras onde, pelo geral, nunca falta nem o 
canto dos regatos nem a frescura das fontes. 

O excessivo número de dias consagrados às práticas religiosas 
e ao descanso, ou à festa, é o maior incentivo a todo esse tipo de 
práticas e manifestações (os quais aliás, passam também a ser 
motivo de limitação). Note-se até, e de passagem, que muitos dos 
cultores do nosso fisiocratismo e do nosso reformismo setecen- 
tista e oitocentista atribuem a tal uma das razões da nossa fraca 
produtividade económica, seja no meio mral (agrícola) seja 
urbano (industrial). 

Braga, como se referiu, era, para além da Corte de Lisboa 
(recentemente adornada com o barrete de Cardeal), o centro 
eclesiástico mais importante do Pais. A ostentação da sua corte 
atingirá o maior esplendor nesta segunda metade do século XVIII 
com o larguíssimo pontificado de D. Gaspar de Bragança (1758- 
-1789). As manifestações mundanas dominarão todo esse 



ambiente de requinte, riqueza e ostentação, contaminando de 
modo particularmente grave larguíssimas faixas do clero. 
Ostentação, luxo, diversão, corrupção de costumes atingem nos 
finais do seu pontificado proporções graves, vindo a criar sérios 
problemas de disciplina ao seu austero sucessor - D. Frei Caetano 
Brandão. 

A riqueza e o desenvolvimento económico alcançados em 
alguns sectores das actividades da cidade (sobretudo no comércio 
e nos mesteres e indústrias) bem como o surto e consequente 
afirmação de alguns segmentos da sociedade bracarense também 
para isso contribuem, ajudando a compor um quadro geral, 
propício ao desenvolvimento e culto de certas actividades sociais e 
culturais. 

Ora é neste contexto, a um tempo económico, social, cultural 
e até mental que surgirá esta, sem dúvida, curiosa fábrica de 
instrumentos musicais bracarense, em 1804, de Domingos José 
Araújo - assentando, por sua vez, na tradição musical, 
particularmente notória no sector dos instrumentos de corda. 

Esta actividade é seguramente anterior, mas é no século 
XVIII (sobretudo no último quarto) que se expande e aperfeiçoa 
(dentro do contexto que sucintamente esboçamos). 

A existência anterior àquele último quarto é mais difícil de 
apurar por falta de dados referenciais directos e constantes. O 
facto de a partir de então os fabricantes dos instrumentos de 
corda terem ganho o estatuto de oficio, com juízes próprios de 
mester, é o melhor sintoma da ascensão do grupo no seio do 
mundo mesteiral da cidade - como também da sua aceitação 
social no meio bracarense. 

No levantamento sistemático que fizemos dos ofícios e 
mesteres da cidade para o período de 1750 a 1820 não 
encontrámos referências anteriores. As cartas de exame dos 
ofícios dão-nos, porém, a sua presença sistemática a partir da 
década de noventa. 

Nas actas da Vereação bracarense (também sistematicamente 
levantadas e percorridas desde 1600 a 1820 e onde, de uma forma 
ou de outra, nos ficaram numerosas alusões aos oficios e 
actividades da cidade) nenhuma outra referência encontrámos 
anterior a 1787. Pode, assim, constatar-se que, embora pelas 
cartas de exame a sua existência seja posterior, eles existiam e 
exerciam a sua actividade nos tempos anteriores. Na verdade, 



naquele ano (e sem que as referidas cartas anotem qualquer 
exame anterior ou em simultâneo) os mestres violeiros estão 
expressamente referidos, com os respectivos Juizes do oficio. 
Logo (em 1787), perfeitamente institucionalizados com orgãos 
próprios, reconhecidos entre os mais mesteres, alguns de grande 
nome e tradição na cidade. 

Na radiografia mesteiral e «industrial» a que a Ordenança da 
Câmara deu origem nesse ano figuram os «Juizes dos Violeiros)), 
a par dos Juizes dos sombreireiros (sem dúvida os mais 
importantes e ricos da cidade), dos sirgueiros, dos ourives (do 
ouro e da prata), dos curtidores, dos douradores, dos tecelães e 
tecedeiras, dos vestimenteiros, dos cortadores, dos Iatoeiros, 
fundidores, e alveitares, dos ferreiros (de obra grossa e obra fina), 
dos friesteiros, vendeiros, peneireiros, torneiros, tamanqueiros, 
serralheiros e cutileiros, sereeiros, seleiros, canteiros, cabeleirei- 
ros, carpinteiros, pedreiros, caleiros, branquiadores, espadeiros, 
enxambradores, pasteleiros, padeiros, pescadeiras, moleiros, 
douradores e tanoeiros5'. 

Mas pode recuar-se mais um pouco. 
De um quarto de século anterior é a Lista das Ordenanças de 

1764 (...Rellacão dos destritos ... pE a forma e factura dos soldados e 
listas dos capitaens desta cidade e seu termo). Aqui se confirma 
essa inequívoca presença dos violeiros bracarenses a meados do 
século. Pela idade de alguns, o exercício da sua actividade durante 
os tempos seguramente anteriores (o que, aliás, justifica um co o TP2 do respectivo ofício, patente na ordenação camarária de 1787) . 

Na rua Direita (Maximinos) surge-nos, em 1764, registado o 
Violeiro Manuel da Costa, com trinta e cinco anos de idade53; no 
Arrabalde da porta de Cima, Francisco Ferreira, então com a 
provecta idade de 80 anos54; na rua de S. Marcos, Gregório José 
com a idade de 44 anoss5; na rua do Anjo verificava-se então o 
maior número de oficinas e lojas: João Domingues, casado, 33 
anoss6; Bento Francisco Fajardo, de 44 anos (com um filho - 
João de 14 anos, à altura aprendiz do oficio do pai)57; José 
Francisco, com 45 anos de idade5'; Domingos Pereira, com a 
idade de 60 anoss9. Na rua das Palhotas, o violeiro João 
Francisco, com 48 anos de idade6'. Finalmente, na rua dos 
Pelames, António Francisco, de 27 anos (ausente na altura na 
freguesia de S. João do S ~ u t o ) ~ ' ,  e em Moinhos de Baixo, Giraldo 
Francisco, com 50 anos de idade (à altura incapacitado para o 



alistamento - mas possivelmente apto ainda no seu oficio de 
construtor de violas e instrumentos de corda)62. 

Temos, assim, que em 1764 havia uma geração de madura 
idade de construtores de violas (e certamente outros instrumentos 
de corda) na cidade, cuja idade média rondava os 45-50 anos, e 
que se deve ter formado a partir dos anos 30-35 de setecentos 
(visto que a entrada como aprendiz se fazia a partir dos 14-15 
anos). De tempos mais anteriores viria apenas Domingos Pereira 
(que há altura registava os 60 anos) e, sobretudo, o octogenário 
Francisco Ferreira, que terá seguramente sido, o mestre de todos 
eles. Um magistério no oficio de mais 60-65 anos não seria de 
molde a deixar de marcar profundas e prolongadas influências em 
todos os demais. 

Não deixa de ser estranho, porém, que as primeiras cartas de 
Registo neste oficio (ao que vemos já com longa tradição) só nos 
surjam em 1795, quando é certo que noutros sectores vêm muito 
de trás. 

Todavia, da conjugação destas fontes apura-se com segurança 
a sua existência anterior e, a partir de 1795, pode seguir-se com 
regularidade o registo dos Mestres deste oficio, com lógeas e 
oficinas instaladas na cidade. 

Fica também claro o elevado número de oficiais violeiros 
(nada menos que dez) que poderá muito bem corresponder a 
outras tantas oficinas - o que seria bem mais notável ainda. (De 
ressaltar, o que se apura nos levantamentos posteriores - a 
arrumação dos construtores nas Ruas do Anjo e de S. Marcos - 
com a ramificação para Maximinos e Ferreiros). 

Curioso é o facto de o responsável pela futura indústria de 
instrumentos musicais instalada na cidade - Domingos José de 
Araújo - que aparece em 1804 a pedir registo na Câmara dos 
Privilégios Reais obtidos para a sua «fábrica» -não ter podido ser 
surpreendido nas Cartas de exame deste período. Não deixa de 
ser estranho. Não cremos possível vir a encontrar o seu registo ou 
referência para tempos anteriores a 1750 (data de inicio da busca 
documental nas cartas de exame), porque isso nos dava uma 
idade considerável para este «industrial» bracarense. Com muito 
maior certeza se deverá apontar o seu nascimento como 
seguramente posterior a 1764, pois a lista das Ordenanças deve 
ser exaustiva, e o seu nome não é identificável com nenhum dos 
filhos dos violeiros então arrolados. Pena ainda não se possa 



atribuir ligação familiar com os então existentes. E, porém, muito 
provável que isso venha acontecer. O mais certo é que possa 
pertencer à geração posterior a 1764 (como aliás, todos os 
registados nas Cartas de Exame a partir de 1795). Na verdade, só 
é possível estabelecer ligação e filiação com os Fajardos: o pai em 
actividade em 1764, o filho, Manuel José Fajardo, com carta de 
Mestre em 1 7 9 5 ~ ~ .  

Outros nomes compõem, porém, esta escola de violeiros 
bracarenses, sejam contemporâneos, sejam precursores, sejam já 
discípulos do Mestre Domingos José. 

Com cartas de exame passadas a partir de 1795 temos em 
primeiro lugar Mestre Manuel José Fajardo com oficinas 
instaladas na Rua do Anjo64. Este seguramente filho de Bento 
Francisco Fajardo (o arrolamento de 1764 anota este filho 
daquele violeiro então com 3 anos de idade)65. Mestre Manuel 
Fajardo obtém, pois, sua Carta de Mestre precisamente aos 34 
anos de idade! (Do primeiro filho João, que foi seguramente 
violeiro também, pois é registado em 1764 como aprendiz de 
oficio com a idade de 14 anos não é possível, para já, estabelecer 
ligações com alguns dos oficiais, ou Mestres, posteriormente 
registados). Depois, Luis Felix da Cruz, com oficinas em 
Ferreiros (a marcar uma tradição de fabrico que aida hoje se 
mantem para estas bandas)66; Inácio José de Carvalho, com 
oficinas na Rua de S. Marcos, tal como o mestre António 
Caetano de (possivelmente familiare~)~', e Domingos 
José Rodrigues, com oficinas estabelecidas na Rua do Anjo6'. 

Posteriores a Domingos José de Araújo (que em 1804 tem a 
sua «fábrica» já estabelecida e em plena labora ão) são os 
Mestres violeiros Manuel Gonçalves da Rua do AnjoFO, Clemente 
José Ferreira (possivelmente da Rua de S. e arcos)^', José 
Francisco, da Rua do Anjo7', António José Ferreira (familiar de 
Clemente José Ferreira) com oficinas na Rua de S. Marcos (e daí 
o supormos que na mesma rua se situariam as oficinas de 
Clemente Aqui se situavam também as do Mestre José 
Joaquim ~ e n r i ~ u e s ~  . O ano de 1811 regista ainda mais dois 
mestres violeiros na cidade: Eusébio António de Oliveira e 
Lourenço ~ e l i x ~ ~ .  

Uma segunda lista de arrolamentos de soldados de 1796 
identifica alguns destes mestres, mas curiosamente junta mais 
outros (que não teriam, porém, carta de mestre, podendo ser 



oficiais do respectivo oficio e com fabrico próprio e autónomo). 
Assim, José Joaquim Henriques (da Rua de S. Marcos), registado 
em 1796,44 anos de idade, e que obtém a carta de exame em 1806 
(isto é com 54 anos de idade). Ainda Lourenço Felix (da Rua do 
~ n j o ) ' ~ ,  arrolado como oficial violeiro em 1796 (então com 48 
anos de idade) e registando carta de mestre am 1811 (isto é, 
também já com certa idade - nada menos que 63 anos de 
idade!)77. 

Todavia esse mesmo arrolamento de 1796 assinala outros 
oficiais para a Rua de S. Marcos: José Joaquim de Carvalho, um 
outro José Joaquim de Carvalho, um tal Bernardino (sem mais) 
violeiro, com 25 anos, mas já oficial, e um Manuel Joaquim, 
registado com 14 anos, natural de Aveleda, e então aprendiz do 
oficip de v i o ~ e i r o ~ ~ .  

E evidente que só um levantamento exaustivo dos Livros de 
Registo Paroquial nos poderia ajudar a estabelecer conexões 
familiares, pelo menos para alguns. Todavia é muito provável que 
estes oficiais e Mestres «Carvalhos», todos da Rua de S. Marcos, 
arrolados em 1796 e registados outros como mestres em 1800 
possam pertencer à mesma familia, tal como os «Ferreiras» - da 
mesma Rua. (Terão estes alguma ligação com o octogenário 
Francisco Ferreira, anotado no arrolamento de 17641). Ligações 
familiares atestadas e confirmadas ainda com os «Fajardos» da 
Rua do Anjo, mostrando e atestando uma tradição familiar neste 
oficio, permitindo certamente a transmissão de técnicas e 
segredos de construção dentro da mesma família. O facto não é 
novo, neste mundo mesteiral e oficina1 de setecentos, e oitocentos, 
mas não deixa de ser curioso e importante assinalá-lo para este 
sector da construção e fabrico de instrumentos de corda, em 
Braga. 

Daí a 1820 (altura em que, por ora, findamos as buscas) mais 
nenhum mestre violeiro nos surge, solicitando carta do oficio. 

E fácil tirar como conclusão que a grande actividade dos 
violeiros bracarenses se avolumou sobretudo a partir do Último 
quarto de século, em especial na década de noventa, para sofrer 
alguma recessão após 181 1. 

A produção dos mestres (e respectivos aprendizes) até aí em 
exercício terá mantido a situação estável durante mais alguns 
anos, mas depois terá decaído, dada a total ausência de registos 
das respectivas cartas de oficio desde 181 1 até 1820! 



Ora é precisamente neste contexto alto de notória concen- 
tração de mestres e respectivos mesteirais no fabrico e preparação 
de instrumentos de corda que nos surge a fábrica de Domingos 
José de Araújo. Os «operários» para a sua manufactura foi 
seguramente recrutá-los a essas numerosas oficinas sediadas, 
como vemos, principalmente ao longo das ruas do Anjo e de S. 
Marcos. 

O pedido do mestre Domingos José para o Registo da 
concessão dos Privilégios obtidos na Real Junta de Comércio tem 
a data de 13 de Março de 1804. Todavia a «fábrica» estava já 
muito ~ss ive lmente  em laboração como sucedia frequen- 
temente . 

Na verdade, o monarca refere expressamente no diploma de 
concessão, passado pela Junta Geral de Comércio em 27 de 
Fevereiro de 1804, que o pretendente (já então) «havia 
Estabelecido na cidade büa fabrica)) (de instrumentos musicais). 

Domingos José de Araújo solicita ao monarca a concessão 
para a sua manufactura de todos os privilégios inerentes às 
demais manufacturas estabelecidas no Reino com registo oficial 
naquela Junta. Saliente-se em particular a isenção do serviço 
militar a todos os oficiais e aprendizes ocupados na manufactura 
e, no caso vertente, o privilégio do uso das Armas Reais na 
mesma fábrica. 

A brevidade do texto poucas ilações permite sobre a natureza 
dessa fábrica. Todavia, anote-se a curiosa e importante referência 
ao grande apuro técnico e mestria atingidos por Domingos José 
de Araújo no fabrico de instrumentos de corda especificamente 
((guitarras, Rabecons, rabecas e violetas)). A informação 
mandada apurar pelo monarca sobre a qualidade do trabalho 
do mestre violeiro é testemunhada pelo Corregedor da Comarca. 
((Capacidade e meios» faziam de Domingos José notável na sua 
arte, não só a nível do Reino como até - sublinha o Corregedor - 
entre os mais afamados fabricantes estrangeiross0. 

Perícia que ia naturalmente da escolha dos materiais como ao 
apuro da capacidade sonora das caixas e cordoame - e ainda, ao 
segredo e qualidade dos vernizes utilizados. 

Temos assim o coroar de uma actividade muito curiosa (e até 
hoje desconhecida na cidade dos Arcebispos) com a implantação 
de uma nova manufactura na cidade, desta feita exclusivamente 
dedicada ao fabrico e preparação de instrumentos musicais, não 



só de uso mais popular, como de uso mais exigente, como são os 
que visam a execução de Rabecões (e rabecas) a exigir grandes 
apuros e muito maiores responsabilidades. 

A produção desta manufactura de Domingos José não se 
destinaria apenas às necessidades da cidade e, a avaliar pelo 
apuro que alcançou (notável no Reino e até entre os 
Estrangeiros), os seus instrumentos devem ter tido uma 
irradiação muito maior. De qualquer forma, são também - ou é 
também - o estabelecimento desta manufactura - um claro 
testemunho do ambiente musical que a cidade viveu nos finais do 
século XVIII e principias do século XIX - e da expansão que a 
actividade e o culto da música aí tomou, seja entre os estratos 
populares, seja noutros. E ainda o corolário do desenvolvimento e 
perfeição atingidos no referido oficio nos anos anteriores, que 
naturalmente conduziram a esta curiosa «fabrica de guitarras, 
rabecons, rabecas e violetas)) nos quais o bracarense Domingos 
José de Araújo se fez exímio fabricante. 

Braga, 26.02.89 

APÊNDICE DOCUMENTAL 

h FABRICA BRACARESSB DE GL'ITARRAS RABECO.S, 
RABECAS E VIOLETAS DE DOMINGOS JOSE DE ARAUJO 

(27 de Fevereiro de 1804) 

REGISTO de hua Provizão do Pnncioe Regente Nosso Senhor em a anal da 
faculdade a Dom.os joze de Ar.Qdesta ~ i d . e  p.ainder Estabelecer hua fab;ica de 
Guitarras, Rabecons, Rabecas e violetas na forma abaixo declarada 

Aos treze dias do mes de Março de mil oito centos e quatro annos nesta 
cidade de Braga Registei hua Provizão do Principe Regente Noso Senhor do 
theor seguinte @ Dom João por Graça de Deos Principe Regente de Portugal e 
dos Algarves de Aquem e de Alem Mar em Africa e de Guine etc. Faço Saber que 
Domingos Jose de Araujo Me Reprezenton por Sua petição que elle havia 
Estabelecido na cidade de Braga hua fabrica de fazer Guitarras, Rabecoins, 
rabecas e violetas Cuios Instmmentos fabricava com a maior oerfeicão 
Excedendo os Estrangeirus nàu S3 nos bons vernizes, como na liscolha das 
Madeiras, per cujos motivos me pedio fuui Servido con(ederlhe ligençs para 
colucar as minhas Reais Amas na fronre da Sus hbrica e a Graça de Gowr de 



rodos os I're\ilcgios que Se ach30 congedidos a, outrds íobricos de licor i~rmpto 
2 OS Seus otliciaic do meo Real Seruico Mclitar e tendo concideracio ao Reterido 
na Informação que me deo o corregedor da comarcá de ~ r a g a  Sobre a 
Capaçidade e meyos do Suplicante hei por bem concederlhe e a licença que me 
pede para colucar as Armas Reais e que os Seus officiaes e aprendizes gozem dos 
Previlegios Consedidos pello que Mando A todos Justissas e mais pessoas a quem 
o conhecimento desta pcrtenser a cumpram e guardem como nella Se Conthem e 
declara o Principe Nosso Senhor o Mandou pellos Menistros abaixo asignados 
Deputados da Real Junta do Comercio Agricultura fabricas e Navegação deste 
Rejno e Seus Dominios João Camillo Souza e Basto a fes em Lisboa aos vinte e 
Sete de Fevereiro de mil oito centos e quatro Desta e Sello oito Centos e oitenta 
Reis = Pela Escrever e adgnar Geraldo megP Bramcamp de Almeida Castel 
Branco = Francisco Soares de Araujo Silva = Por Despacho da Real Junta do 
Comercio de Vinte e quatro de Fevereiro de mil e oito centos e quatro = 
Despacho = Cumpra-se e Registece = Doutor Guedes E não continha mais em 
a dita Provizão a aual Com efeito fora mandado Remstar nello Desoacho S u ~ r a  
e posio nas cosinrda mesma Provizam a qual proii;30 e i)espncho'mc ~ e p o r i o  
cni poder do Supliconrc c eu Jose Teixciro Malheiro Escrivio da Comari Secular 
que-o Escrevi eÃssignei 

Jose Teixeira Malheiro 

(Do Arquivo Municipal de Braga. 
Poro trobolho em prepara$ão) 

NOTAS 

' Para Indústrias em Braga. I e 11, cf. Bracara Augusta~ no 87 (IOI), 1987; e 
n* 94 (107), 1991. 

Trabalho, aliás, já há tempos prometido e anunciado. Cf. Rev. «Bracara 
Augustaa na 87, Braga, 1987, p. 230. 

Com vários organistas estabelecidos como profissionais durante o século 
XVIII. A. D. Braga. Livro de Registo ... pvorma e factura dos Soldados e listas 
dos Capitaens desta Cid.e e Seu termo. Braga, 24 de Abril de 1764. Entre outros 
fólios Cf. v. gr. fl. 35. 

A. M. Braga, v. gr. Liv. de Vereações de 1561 fl. 18V.. 97-97V. Transcrição 
de Frei Antonio do Rosário em ~Bracara Augustan n' 59-62 (71-74) Braga. 1973. 
p. 428,468-469. Idem para o séc. XVII. Cf. v. gr. Livro de Vereações nQ 1908, fl. 
300v.; Liv. no 1909, fl. 61v.; 233v.; Liv. n* 1913, fl 144; Liv. nQ 1905, fl. 39, 104, 
123; 140v.; Liv. 1906, fl. 61 e segs; 129-130; Liv. no 1907, fl. 72, 96v., 172; Liv. n' 
1907A, 22V;, 30v., 47, 82 e segs, etc. Existentes já no tempo de D. Diogo de 
Sousa. Cf. Alvaro Carneiro, A Música em Brogo, Braga, 1959, p. 13. ' A. M. Braga. v. gr. Liv. de Vereações n* 1914, fl. 144; Liv. nQ 1909, fl. 61v. 





"A. M. Braga. Liv. 1905, fl. 123v.; Liv. n* 1915, fl. 127. 
2s Alexandre Herculano. ob. cit.. D. 200. 
29 A. M. Braga. Liv. 19ó9, fl. 154: 

Fr. Antonio do Rosário. Transcr. cit. in «Bracara Augustan no 64 (76). . . . 
Braga, 1973, p. 618. 

'' Idem, 592, 594, 609, 61 1, etc. 
32 Constituicoens Sinodaes do Arcebispado de Braga ordenadas pela IIP S.or 

Arcebispo D.  Sebastião de Matos e Noronho no anno de 1639. Lisboa, 1697, p. 
329-31. 

"Aurélio de Oliveira, o Trono e o Altar na mesma Cruzada. (Algumas 
considera~ões apropósiro da correspondencia trocada entre Pina Henrique e D. Fr. 
Caetano Brandão). Porto, 1987. " Aurélio de Oliveira, Tibães e os caminhos do Barroco. Breve perspectiva 
histórica. in «Forum» na 3. Braga, Maio, 1988, p. 21. 

" Alberto Feio. Carlos Amarante uma /?pura Nacional. Braea 1951. o.  9. 
Augusto Ferreira, am tos Episcopais da IgrejaU~;imocial de Brago. gaga ,  l9<2. T. 
111, p. 274. (A importância dos organeiros galegos tomar-se-ia um facto 
relevante. em todo o Norte (e náo só) a oartir de então. A constmcão de ornãos 
de ~ i b ã e s  nos finais da centúria assiialà bem essa presença). 

- 
36 ~ a n u e l  Faria, Música em Bragn no século XVIII, in ~Bracara Augustan ne 

65-66 (77-78), 1974. Braga, 1974, p. 508-510. E p. 508. «Em códices escritos em 
1742», (constata Manuel Faria) o «apurado gosto dos musicos da Catedral». Cf. 
também 1. Augusto Ferreira, ob. cit., T. 111, (Braga, 1932) p. 372-73. 

37 Filipe de Sousa, A música orquestral portuguesa no século XVIII, in 
~Bracara Augustan nQ 65-66 (77-78). Braga, 1974, p. 405-6. Cf. Manuel Faria, ob. 
cit. p. 508. " A. M. Braga. ((Livro de Registos ... dos Soldados e lista dos Capitaens)). cit., 
fl. 78v. 

" Idem. fl. 158. Trata-se. com efeito. do nai do Arauitecto Carlos Amarante . . 
e do prjpriu arquirr'clo cntào cum I5 (16) moi .  T~mbGm csie j3 culior da múrica 
2omo ,eu Pai Manuel Fcrrcird Arnar.inte - C3nror d Si c prufe5sur de música da 
cidade. Tudo se desconhece porém, acerca das suas possíveis produções. Cf. 
Alberto Feio, Uma figura nacional Carlos Amarante. Insigne Arquitecto e 
Engenheiro. 1748-1815. Braga. 1951, p. 7-16. , 

A par, aliás, de outros italianos. Cf. Alvaro Carneiro, ob. cit., p. 73-75, 
125. Para outros nomes, autores e executantes dos séculos XVII-XVIII, cf. a obra 
deste autor. 

41 Memóriaspara a História da Vida do Veneravel Arcebispo de Braga, D. Fr. 
Caetano Brandão. Lisboa, 1818. T. 11, p. 430. Cf. Alvaro Carneiro, ob. cit., p. 19 
(escola de música e instrumentos. Cf. ainda p. 199-202). 

" Do trabalho anunciado supra em 31. 
43 I. Augusto Ferreira, ob. cit. T. 111, 383, Cf. Alberto Feio, ob. cit. Cf. 

Álvaro Carneiro, ob. cit., p. 8 e segs. 
" Cândido Lima, Conceito de História no pensamento muricolportuguês, in 

~Bracara Augusta», na 65-66 (77-78). Braga. 1974, p. 392. O autor classifica a 
alteração operada como uma autêntica «reviravolta» - a primeira, entre nós, no 
curso da História da música portuguesa. 

45 A. M. Braga. Liv. de Vereações na 1926, fl. 18v.; Idem, Liv. na 1931, fl. 
98v. 



46 Aurélio de Oliveira A Mulher no tecido urbano dos séculos XVII-XVIII. 
Coimbra. 1985. VoL I. 

"7 A. M. Braga. Liv. de Vereações no 1915, fl. 38; 1916, fl. 49v.; Liv. 1930, fl. 
49v.; (o mesmo se diga com barbeiros e boticários desde tempos mais recuados). 
Cf. Liv. 1908, fl. 327; Liv. 1931, fl. 340; Liv. 1926, fl. 139v.-141v.; Liv. nQ 1925, fl. 
53v. etc. Liv. 1930, fl. 52v. 

Tendo chegado a abrir uma aula de medicina (na referida Faculdade) 
para a qual mandou vir os indispensáveis livros e instmmentos. (Cf. Memorios 
para a Historiu do Venerável Arcebispo ... ed. cit. 11. 402-403; 430). 

49 A. M. Braga. Liv. de Vereações nQ 1926, fl. 141-141v. 
' O  Idem. Liv. 1922, fl.143~. Vulgarização da bebida, isto é, do vinho, 

causando, aliás, pela primeira vez graves problemas, aos quais as autoridades 
procuram pôr cobro. Cf. v. gr. Liv. 1920, fl. 102; 1931, R. 20; 1936, fl. 26 v. " A. M. Braga. Liv. de Vereações na 1926, fl. 141-141v. 

52 Para referências a alguns violeiros da primeira metade do século XVIII, 
cf. Eugénio Andreia da Cunha Freitas, Artistas de Braga, in ((Bracara Augustas, 
v. 111. 1951, p. 166-175 (Francisco Vieira, 1652; Domingos Veloso, 1696; João de 
Castro, 1708; Francisco Manuel, 1727; Miguel Ferreira, 1728; José Fernandes, 
1730; António Ferreira, 1735). 

"A.  M. Braga. Lv. de Registo ... paro a forma e factura dos soldados e 
Capiraens desta cidade e seu termo, Broga, 24 de Abril de 1764, fl. 77v. «Manoel 
da Costa, violeyro de idade de trinta e cinco annos. Tem dous filhos a saber 
Antonio de idade ires amos  João de idade de dois annos)). 

54 Idem, fl. 78v. «Francisco Ferreira, violeyro da idade de oitenta annos)). 
55 Idem, fl. 176 «Gregorio Joze, Violeiro casado, idade quarenta e quatro 

annos» (ate porta de S. 1030 lado direito). 
56 Idem ... fl. 177v.-178 «...João Domingues violeiro, cazado de idade de 

trinta e três annos. Manoel filho de hü annon. 
'' Idem, fl. 178-178v. «... Bento Francisco Fajardo violeiro, cazado, idade de 

quarenta e quatro annos; João filho de quatorze annos, aprendiz; Manoel filho 
de trez annos, Bento filho de sette mêzes*. 

Idem, fl. 178v. José Francisco, violeiro, cazado idade de quarenta e sinco 
annos. lerQ filho de dez annos. Joze filho de sinco annosn. «Escuzo». 

59 Idem, fl. 178v-179 c... Domingos Pereira, violeiro, cazado, idade de 
setenta annos. Jozé filho de dez amos». «Escuzo». " Idem, !i. 321-321 v. «João Francisco, cazado, violeiro, de idade de 
quarenta e oito annos. Filho José de quatro annos. Filho Alexandre de idade de 
seis annosn. 

6' Idem, fl. 321 v. aAntónio Francisco, cazado, violeiro, idade de vinte e sete 
annos. Absentew na freg" de S. João do Souto». 

62 Idem, fl. 377 v. «Giraldo Francisco, violeiro, cazado, de idade de 
sincoenta annos. Escuzo por encapazn. 

Vide notas supra. Cf. A. M. Braga. Lista geral da 2' Compr das 
Ordenanças de Braga, 1796, fl. não numerada. 

Carta de exame passada em 14 de Março de 1795 (Cf. trabalho 
anunciado). 

65 vide supra nota 55. 
66 Carta de exame passada em 30 de Agosto de 1796 
67 Carta de exame passada em 15 de Maio de 1800. 



68 Carta de exame passada em 14 de Junho do mesmo ano. 
69 Carta de exame em 24 de Dezembro de 1802. 
70 Carta de exame passada em 19 de Fevereiro de 1805. 

Carta de 9 de Março de 1805. 
"Carta de 19 de Abril de 1806. 
l3 Carta de 1 de Outubro de 1806. 
74 Carta também de 1806. 
75 Cartas respectivamente 1 de Fevereiro e 5 de Setembro de 181 1. 
76 A, M. Braga. Lista Geral da F CompO ... 1796, cit., fl. não numerado. 
l7 Idem, fl. não numerado. 
78 Idem. Ibidem. 
79 Aurélio de 0liveira.Indústrias em Braga. I. As primeiras manufacluras de 

curtumes. in ~Bracara Augustan n' 87 (101) 1987. 
Vide Apêndice Documenlal. 




