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Joaquim Manoel, improvisador de modinhas1. 

Uma das descobertas mais importantes no século XX em relação à 

modinha brasileira foi a localização da coleção das 20 modinhas de autoria de 

Joaquim Manoel transcritas por Sigismund Neukommi e preservadas na Biblioteca 

Nacional da França. O trabalho conjunto desenvolvido por Mozart de Araújo e Luiz 

Heitor Correa de Azevedo foi iniciado em 1951ii e divulgado em artigos publicados 

no Brasil em 1960 e 1969. Foram encontrados dois manuscritos em separado: 

Luiz Heitor localizou o rascunho das 20 modinhas e, em 1966, Mozart de Araújo 

encontrou a coleção das 20 modinhas propriamente ditas.iii.  

Joaquim Manoel, ainda que mencionado em algumas obras dedicadas à 

história da música brasileiraiv, era um nome sobre o qual se sabia muito pouco, 

tanto em relação à sua biografia quanto no que diz respeito às suas obras. 

Normalmente as informações contidas nestas publicações vinham dos 

estrangeiros do século XIX - Adrien Balbi e Louis de Freycinet - autores de duas 

fontes de referência sobre a vida brasileira das primeiras décadas daquele século. 

Desde a descoberta de Mozart de Araújo e Luiz Heitor não se caminhou muito em 

termos de elucidar questões por eles levantadas. As mais recentes publicações 

sobre Joaquim Manoel infelizmente repetem as fontes conhecidas, sem trazer 

novidades sobre o autor ou sua obrav. 

Um dos maiores problemas para se estudar Joaquim Manoel reside no fato 

do músico pertencer à tradição oral e, assim, de que todo registro de suas 

                                                 
1
 Pesquisa desenvolvida no âmbito de um estágio pós-doutoral realizado no Institut de recherche sur le 

patrimoine musical en France (IRPMF/CNRS) em Paris, de setembro de 2004 a fevereiro de 2005, com apoio 

parcial da CAPES. Agradecimentos a Florence Gétreau, Catherine Massip, Joël-Marie Fauquet, José Ramos 

Tinhorão e, de modo muito especial, a Luiza Sawaya e Luigi Ferdinando Tagliavini. Este artigo é dedicado a 

Dircéa de Amorim, que no final da década de 1970 me apresentou às modinhas de Joaquim Manoel. 
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modinhas tenha sido realizado por terceiros. Isto não apenas dificulta a 

compreensão do que teria sido a versão original do autor, como ainda o coloca na 

classe dos amadores o que, em uma época ainda sem qualquer preocupação 

etnomusicológica, terminou por relegá-lo a um plano secundário, sem que tenha  

havido grandes registros de como terá sido sua vida. Balbi, que em sua obra 

classifica Joaquim Manoel justamente como amador mas ainda assim merecedor 

de ser citado, escreve sobre a tradição oral e a prática de improvisação de versos 

com acompanhamento de guitarra em Portugal, num contexto muito semelhante 

àquele em que nosso modinheiro se inserevi: 

[...] Pode-se dizer sem exageros que quase todo português, homem ou 

mulher, é um poeta lírico nato, pois em todo Portugal, sobretudo na província 

do Minho e da Beira-Alta, não é raro encontrar simples camponeses que, sem 

jamais haver estudado, cantam, acompanhando-se de sua guitarra, versos 

mais ou menos apaixonados, que surpreendem pela força da imaginação de 

quem os produz [...] 

   
As mais interessantes descrições sobre Joaquim Manoel são as citações do 

francês Louis de Freycinet, capitão de embarcação e comandante de uma 

expedição de seu país à volta do mundo, que esteve no Rio em duas ocasiões: na 

primeira vez, de dezembro de 1817 a janeiro de 1818 e, na segunda, de junho a 

setembro de 1820. Ao contrário de Balbi, geógrafo italiano que nunca esteve no 

Brasilvii, Freycinet relata em primeira mão a execução do músico brasileiro, com 

detalhes sobre suas habilidades no instrumento, tanto em relação à execução 

propriamente dita quanto ao talento para tocar variações de improviso. Ele informa 

que Joaquim Manoel era autodidata, incapaz de ler ou escrever uma linha de 

música e “De resto este mulato compõe pequenas peças muito belas, mas é 
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necessário que lhe as anotem. Foi publicada, há alguns anos, uma coleção 

interessante em Paris”viii . 

Uma das questões mais intrigantes levantadas por Luiz Heitor Correa de 

Azevedo é quanto à real existência da publicação das modinhasix. Citada acima e 

em um outro momento da obra de Freycinetx, essa edição foi exaustivamente 

procurada e jamais encontrada até a realização de nossas pesquisas, em 2004–

2005, como se verá mais adiante.  

Ainda são muitas as lacunas e questões sem resposta sobre a vida e obra 

de Joaquim Manoel. Mas, a partir de alguns indícios espalhados, por vários 

lugares e em diversos tipos de documentos, chegamos a algumas conclusões e 

especulamos sobre outras, na tentativa de nos aproximarmos um pouco mais de 

uma biografia do músico. O primeiro fato interessante, jamais mencionado em 

outros estudos específicos sobre Joaquim Manoel, diz respeito à sua presença em 

Portugal, atestada em diversas fontes. 

Ao contar sobre a sociedade portuguesa - a lisboeta em particular - de fins 

do século XVIII e início do XIX, Oliveira Martins enfatiza as influências africana e 

francesa durante o reinado de D. Maria I, que “produziam contrastes 

extravagantes”xi. Um esboço da casa do Marquês de Marialva, considerado “o 

maior fidalgo da côrte” apresenta, segundo o autor, os traços essenciais para a 

historia dos costumesxii. Continuando com sua descrição, Oliveira Martins revela a 

presença, naqueles salões, de Joaquim Manoel ao lado de Domingos Caldas 

Barbosaxiii: 

A modinha brazileira era o encanto doce de uma sociedade licenciosa. 

Havia mulatos célebres, o Caldas, o Joaquim Manoel, brazileiros 
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authenticos, applaudidos nos salões, por darem ao lundum um accento 

libidinoso como ninguém: era uma feiticeira melodia sybarita, em languidos 

compassos entrecortados, como quando falta o fôlego, n’uma embriaguez 

de sensualidade voluptuosaxiv 

 
Esse sucesso do modinheiro brasileiro não era uma unanimidade. 

Encontramos outros registros de sua presença em Lisboa, desta vez em primeira 

mão, através da pena do poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805). No 

Soneto L, um dos inéditos incluídos na edição de 1853 de Inocêncio Francisco da 

Silva, o poeta português faz a seguinte dedicatória: 

 
“A um célebre mulato Joaquim Manuel, grande tocador de viola e improvisador de 

modinhas”.  

 
Pelos versos observa-se de imediato o tom raivoso e depreciativo de 

Bocagexv. I.F.da Silva conta em uma nota o que lhe foi relatado, explicando o 

porque da atitude do poetaxvi :  

 
Achava-se Bocage em uma assembléia, e recitava aos concorrentes a sua 

traducção da metamophose de “Myrrha”; porém como ali estivesse também 

o tal Joaquim Manuel, as senhoras preferiram ouvir o mulato a escutar 

Bocage. Este não podendo supportar o que julgava mais que injurioso 

desar para o seu amor proprio, sentiu exacerbar-se-lhe a bílis, e rompeu de 

repente com o soneto a que nos referimos. 

 
Ao examinarmos o soneto seguintexvii, também dedicado a Joaquim Manoel, 

desta vez na edição de Antonio Maria de Couto (1840), há uma outra dedicatória:  

 
“A Hum Brazileiro tocador de machêtexviii (em que era insigne) mas mui 

prezumpçoso, e namorador por nome J.M. e mulato, a radice.”  
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O editor inclui a seguinte observação: “N.B. este título he mesmo de 

Bocage.”xix Esta segunda dedicatória é a primeira fonte a informar que o músico 

brasileiro tocava cavaquinho, e pode ter levado Balbi a equivocadamente atribuir a 

ele a invenção do instrumento. Desde então, tem sido repetida esta informação 

incorreta : “Joaquim Manuel, mulato do Rio-de-Janeiro dotado de um raro talento 

para a música, famoso sobretudo por tocar perfeitamente  uma pequena viola 

francesa de sua invenção, chamada cavaquinho “xx. 

Se no primeiro soneto Bocage é extremamente ríspido e grosseiro em 

relação a Joaquim Manoel, nesse segundo ele parece se superar, chamando-o de 

“orangotango” que, ao acompanhar um “Insípido lundum ou vil fandango” o faz 

com “infernais caretas”. Bocage chega ao cúmulo de alcunhá-lo de “Orfeu de 

carapinha”, o que, à guisa de desculpa, mereceu de Antonio Maria de Couto a 

seguinte nota: “Ideia original, e só propria do Vate Bocage, alluziva a ser mulato o 

tocador, e bom”xxi.  

Outras fontes cujas informações podem ajudar a compreender em que 

contexto Joaquim Manoel foi para Portugal são as duas modinhas preservadas na 

Biblioteca Nacional em Madrid. Foram catalogadas junto a outras dez modinhas 

(M 2261), a maior parte de autoria de José Palominoxxii. Essa coleção contém 

modinhas solo ou em duetto, com acompanhamento de cordas, ou cordas, 

trompas e oboés, incluindo ainda a menção dos teatros em que foram 

apresentadas: Theatro do Salitre e Theatro Nacional da Rua dos Condes. Pode-se 

ler à página 5 do manuscrito:  
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“Modinha / Cantada por Claudina Roza / no Theatro do Salitre / de / Joaq.m  Manoel 

Brazileiro. “ .  

 

Já a segunda modinha de Joaquim Manoel vem à página 25 da coleção, 

com o seguinte frontispício:  

 
“Modinha Brazileira / de / Joaq.m  Manoel.” 

 
O Theatro do Salitre foi inaugurado em 27 de novembro de 1782, situado à 

rua de mesmo nome, em Lisboa. O primeiro empresário foi seu próprio arquiteto, 

seguindo-se Paulino José da Silva e depois Antonio José de Paula, “actor e author 

que para o Brazil sahiu do Theatro do Bairro Alto e à volta tomou a empreza do 

Salitre. [...] A empreza de Antonio José de Paula foi a mais fluorescente. Este 

actor gozou de grande nomeada. Era de cor parda e parece que natural de Cabo 

Verde.” xxiii Consta que este ator e empresário teria ganho dinheiro no Brasil, 

retornando a Lisboa em 1794. Morre nesta cidade, a 19 de maio de 1803xxiv. 

Em 1794 figuram apenas nomes masculinos na listagem dos atores do 

Teatro do Salitre, uma vez que era proibido que mulheres representassem. Já em 

1808 é encontrado nessa listagem o nome de Claudina Roza que, como indica a 

partitura, cantava a modinha de Joaquim Manoel naquele teatro. Seu nome 

completo era Claudina Roza Botelho e “foi uma actriz que brilhou nos Theatros de 

Lisboa no começo do século passado”, ou seja, no princípio do século XIX. Já que 

a proibição da participação feminina nos teatros dura até 1799xxv, ainda que 

tenhamos conhecimento da participação da atriz no elenco do Salitre 

precisamente no ano de 1808, é possível que tenha começado a atuar a partir da 

suspensão dessa referida proibição. Assim, esta modinha de Joaquim Manoel 
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poderá ter sido cantada por ela no Teatro do Salitre entre 1799 e 1808. Como em 

três outras modinhas da coleção madrilenha o ano de 1801 consta da partitura, 

não é também improvável que esta seja a data precisa da participação de Joaquim 

Manoel nesse teatro. Imagina-se ainda que a segunda modinha do brasileiro 

pertencente à coleção, e muitas outras, que infelizmente sequer tenham sido 

registradas em partitura, possam ter sido apresentadas tanto no Teatro do Salitre 

quanto no Teatro da Rua dos Condes, igualmente citado nas partituras de Madrid.   

Esta relação de Joaquim Manoel com os teatros lisboetas, com o Teatro do 

Salitre em particular, além de contribuir para mais um dado de sua biografia e 

cronologia, pode servir como pista para uma hipótese de como ele teria chegado a 

Portugal. Não é de todo improvável que o brasileiro tenha conhecido Antonio José 

de Paula no Rio de Janeiro, que tenha havido uma cumplicidade entre os dois 

mulatos, e que este, como empresário de sucesso de um teatro, tenha de algum 

modo estimulado a ida de Joaquim Manoel a Portugal para eventualmente atuar 

como compositor de modinhas para os intervalos em espetáculos. O hábito de se 

cantar modinhas nos intermezzi de peças ou farsas musicais nos teatros 

populares de Lisboa foi também descrito por Beckford xxvi: “Convenceram-me a ir 

ao teatro da Rua dos Condes ouvir a minha favorita modinha no intermezzo...”. 

Por fim, os ecos do sucesso do conterrâneo Domingos Caldas Barbosa em 

Lisboa, desde pelo menos a década de 70 do século XVIII xxvii, podem também ter 

animado uma tentativa de mudança de ares por parte do músico brasileiro. 

Ainda que seja impossível determinar neste estágio de nossa pesquisa o 

período exato em que Joaquim Manoel esteve em Portugal, podemos nos 

aproximar dele. A atuação do modinheiro nos salões, presenciada por Bocage, 
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certamente se deu entre 1790, ano em que o poeta português retorna de uma 

longa viagem a Goa e à China, e 1805, ano em que este mesmo poeta falece. A 

execução de uma determinada modinha do músico brasileiro no Teatro do Salitre 

aconteceu possivelmente entre 1799 e 1808, talvez mais precisamente em 1801. 

Antonio José de Paula, seu presumido incentivador e protetor, retorna do Brasil a 

Lisboa em 1794 e morre em 1803. Assim, supomos que Joaquim Manoel tenha 

chegado a Lisboa em torno de 1794 e que tenha partido nos primeiros anos do 

século XIX, talvez por volta de 1805xxviii. É possível que não estejamos muito longe 

do correto, pois os eventos e suposições mencionados acima se encaixam 

perfeitamente no espaço de tempo em que a ação do brasileiro é descrita por 

Oliveira Martins (1879) vista anteriormente, ou seja, durante o reinado de D. Maria 

I: de 1777 até a partida da corte para o Brasil, em 1808 xxix. 

Se ainda é incerta a data precisa do retorno de nosso músico ao Brasil, 

sabemos que em 1819, ou talvez alguns anos antes, ele já estava no Rio de 

Janeiro.  Sigismund Neukomm compõe nesta cidade a obra L’Amoureux, Fantaisie 

pour Pianoforté et Flute, dedicada ao casal Langsdorff, que inclui uma citação de 

uma modinha do brasileiro à p. 3: “La Mélancolie, Modinha Portugaise, par 

Joaquim Manoel da Camera.” Ao final de seu manuscrito o autor inclui a data de 

12 de abril de 1819 xxx. Não faltaram oportunidades de Neukomm presenciar as 

interpretações de Joaquim Manoel, que continuava a se apresentar nos salões, 

como descreve Freycinet xxxi. Tanto na casa do Conde da Barca, onde foi morar ao 

chegar, quanto na residência do Marquês de Santo Amaro, para onde foi após a 

morte do primeiro, e ainda nos salões de Langsdorffxxxii, que freqüentava, 
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aconteciam saraus, onde o compositor austríaco terá conhecido a arte de Manoel 

xxxiii.  

As modinhas de Joaquim Manoel certamente impressionaram Neukomm, a 

ponto deste ter citado em obra própria uma delas e mais, de ter-lhes recolhido um 

número significativo, transcrito para o papel e ainda ter-lhes criado um 

acompanhamento de pianoforte. Esta sua iniciativa foi fundamental para que a 

maior parte das composições do brasileiro sobrevivesse, mas sua atitude na 

realidade parecia fazer parte de seu dia-a-dia. Tido como detentor de um 

conhecimento “enciclopédico”, segundo Moschelesxxxiv, cuja casa freqüentou na 

Inglaterraxxxv, Neukomm se empenhava em compor todo dia, em trabalhar em algo 

cotidianamente, “sem esperar necessariamente a inspiração, o gênio”xxxvi. Prova 

disto é que no catálogo manuscrito de suas obras, elaborado por ele próprio, ao 

explicar a ausência das transcrições que realizou de outros autores, justifica: “[...] 

Negligenciei até hoje inserir neste catálogo estes trabalhos que eu vejo como um 

passatempo sem qualquer importância [...]” xxxvii.  

Possivelmente foi com este espírito que Neukomm abordou as 

composições do brasileiro, pois, a despeito de todas as evidências de seu 

interesse, além de sua assinatura no frontispício do manuscrito na versão 

completa das 20 modinhas, não há nenhum outro registro de seu próprio punho 

que associe seu nome ao de Joaquim Manoel. Sua assinatura não será 

encontrada nem em seu manuscrito do rascunho – apenas um carimbo com suas 

iniciais “SN” -, nem mesmo na edição impressa da coleção que transcreveu. 

Tampouco menciona o brasileiro em sua autobiografia ou em seu catálogo 
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manuscrito.  Apenas duas outras fontes , publicadas por terceiros, unem os nomes 

dos dois músicosxxxviii.  

Em datas indeterminadas Neukomm registrou as 20 modinhas de Joaquim 

Manoel, preservadas em dois documentos: 

. Um rascunhoxxxix: 

 “Modinhas Portuguesas / Joaquim Manoel da Camera / arranjados pelo [sic] 

Pianof: “  

 
. A versão completa xl: 

 
 “20 Modinhas Portuguesas / por Joaquim Manoel / da Camera / notées et 

arrangés avec / acct. De Pft. / par S. Neukomm.”  

 
Em 2005 finalmente localizamos na British Library, em Londres, a edição 

impressa, procurada há décadas xli:  

 

“Modinhas / Portuguezas / Por / Joaquim Manoel / Gago da Camera / Prix 12 F / A 

Paris / chez Naderman,  Breveté, Facteur de Harpes, Editeur, Md de Musique de Roi / 

Rue de Richelieu, Nº 46, à la Clef d’Or, Passage de l’ancien Café de Foi / Propriedade do 

Autor “ . 

As três versões constituem naturalmente um valioso material para o 

conhecimento e estudo das modinhas de Joaquim Manoel, mas infelizmente 

nenhuma destas fontes ajuda diretamente quanto às tentativas de se precisar as 

datas de sua composição, do registro por parte de Neukomm, de sua preparação 

para a edição, ou ainda o ano de impressão. O músico austríaco viveu no Rio de 

Janeiro de 27 de setembro de 1816 a 15 de abril de 1821, certamente o período 

em que presenciou o músico brasileiro em atividade. Supondo-se que Neukomm 

tenha ouvido algumas modinhas de Joaquim Manoel, encantando-se em especial 
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com “Desde o dia em que eu nasci”, por ele denominada “La Mélancolie”, e que a 

tenha primeiro citado em sua fantasia para pianoforte e flauta, em 1819, para 

depois realizar a transcrição desta e das outras dezenove, esta tarefa de recolher, 

colocar em partitura e preparar um acompanhamento de piano teria acontecido 

entre 1819 e 1821.  

Ao examinarmos o catálogo manuscrito de Neukomm verificamos uma 

produção constante, com a inclusão de novas composições praticamente mês a 

mêsxlii. Entretanto, há meses esparsos em que não há nenhuma entrada, como 

geralmente dezembro e janeiro. Em outra ocasião ele menciona uma doençaxliii, 

motivo de uma grande lacuna que dura três meses, mas há outros períodos mais 

longos em que o músico não registra nenhuma composição e tampouco nenhum 

outro impedimento. Sabemos que Neukomm realizava transcrições ou arranjos 

para preencher seu tempo livre, e, caso a hipótese proposta no parágrafo anterior 

esteja correta, de que tenha recolhido as modinhas entre 1819 e 1821, é possível 

conjecturar que tenha utilizado os meses de abril e maio ou o período de agosto a 

outubro de 1820., sem nenhum registro no catálogo, para se dedicar à obra de 

Joaquim Manoelxliv. 

A Gazeta de Lisboa publica, em 1823 e 1824xlv, dois anúncios que, se não 

revelam o ano da publicação, podem ajudar a nos aproximar de quando  esta 

possivelmente ocorreu. Podem também facilitar a compreensão das circunstâncias 

em que esta edição se deu (Gazeta de Lisboa, segunda Feira 7. Julho de 1823. Nº 

158; e Segunda Feira, 16. de agosto. Anno 1824. Num. 19) : 
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Annuncios 

[...] As bellas modinhas do famoso Joaquim Manoel, postas em música 

com acompanhamente [sic] de piano pelo celebre S. Neukom, se achão á 

venda em casa de Francisco Antonio Driesel, com armazém de 

quicalherias a S. Paulo Nº 85, primeiro andar [...] 

 
Annuncios. 

[...] Há para vender fortes-pianos de Allemanha, e pianos-fortes Ingleses de 

superior qualidade recém-chegados, no largo de S. Paulo Nº 85, primeiro 

andar, onde também há Operas de Rossini arranjadas para piano e vozes, 

e em quartetos, como também outras muzicas, entre ellas as bellas 

modinhas de Joaquim Manoel, por Neukom. – [...] 

 
Neukomm, ao retornar do Rio de Janeiro de volta à França, faz uma escala 

em Lisboa, lá permanecendo de 31 de julho a 6 de setembro de 1821xlvi. Em sua 

autobiografia menciona que aproveitou esse tempo para se recuperar de uma 

febre decorrente de uma insolação que sofreu em Pernambuco, outra parada da 

viagem. Sabemos, contudo, que não ficou recluso todo o tempo, uma vez que 

também relata um encontro com D. João VI, já de volta a Lisboa, em que foi 

condecoradoxlvii. Podemos supor que tenha circulado em outros salões, como o de 

Francisco Antonio Driesel, proprietário do estabelecimento mencionado nos 

anúncios acima. Driesel, também austríaco como Neukomm, estava estabelecido 

em Lisboa desde cerca de 1814. Tocava violino e viola e sua casa foi durante 

anos ponto de encontro para amantes da música na capital portuguesa, onde “se 

exercitaram tocando quartettos de Haydn, Pleyel, e outros autores clássicos que 

estavam mais conhecidos, assim como transcrições de óperas de Rossini, então 

em plena voga” xlviii. 
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O encontro de ambos os austríacos em Lisboa não só é possível como 

praticamente certo. Em seus anúncios da venda da edição das modinhas Driesel 

menciona Neukomm como o responsável pela transcrição das peças de Joaquim 

Manoel. Uma vez que na edição o nome do compositor austríaco sequer é 

mencionado, de que outra maneira, além da transmissão oral, o comerciante 

austríaco poderia saber do fato? É possível ainda que Neukomm, já tendo em 

mente a publicação da coleção, tenha nesta ocasião acertado com o conterrâneo  

a futura venda do volume. 

Se a coleção das modinhas, impressa em Paris, estava sendo vendida em 

Lisboa em julho de 1823, para isto sua publicação ter-se-ia dado algum tempo 

antes, a fim de que fosse possível o envio para a capital portuguesa. Neukomm 

retorna a Paris em 23 de outubro de 1821 e possivelmente teria necessitado de 

algum tempo para se aclimatar e cuidar da publicação. Assim, podemos 

tranqüilamente restringir o período da publicação entre final de 1821 e os 

primeiros meses de 1823. Ao observarmos o livro de Adrien Balbi, elaborado 

depois de 1820 e publicado em 1822, verificamos que o geógrafo cita duas vezes 

Joaquim Manoel como músico de raro talento e um dos autores das mais belas 

modinhasxlix. Em outro momento também cita Neukomml sem, entretanto, associar 

os dois nomes, seja através da transcrição ou da edição das modinhas. Portanto, 

Balbi desconhecia a publicação das modinhas de Joaquim Manoel por Neukomm, 

o que reforça a hipótese de que esta terá ocorrido exatamente no mesmo ano em 

que o italiano publicava sua própria obra, ou seja, em 1822. 

Um outro caminho que tentamos percorrer para chegarmos a uma data 

precisa da publicação foi através do nome de seu editor, Naderman. A primeira 
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dificuldade é de não constar qualquer número de catálogo na partitura das 

modinhas, o que poderia indicar o ano exato da edição impressa. Segundo 

Devriès e Lesure  “ [...] nenhum editor parisiense parece ser inteiramente lógico 

em sua numeração. Muitos utilizam o sistema apenas para uma parte de sua 

produção: freqüentemente as obras de uma certa importância as contêm, 

enquanto árias separadas ou romanças não são incluídas”. O sistema de 

numeração, portanto, não é totalmente confiável como método de pesquisa. 

Quanto à não inclusão de uma data na capa de uma partitura impressa, o 

Almanach musical da França de 1781, explica que os comerciantes do métier 

“reivindicavam que música envelhecia mais rapidamente que as obras de outros 

gêneros artísticos [...]” li, daí a ausência das datas de publicação. O endereço do 

editor tampouco ajuda a determinar o ano exato, pois o que consta da capa, “Rue 

de Richelieu nº 46”, abrange um período demasiado extenso, de 1812 a 1828 lii. 

Finalmente, à página 39 do volume, encontramos o registro “(Gravé par M.lle Julie 

Robert)”. Um número considerável dentre os gravadores era composto de 

mulheresliii, mas como nem sempre as datas correspondentes às suas atividades 

são precisas, a utilidade desta informação dependerá de uma pesquisa mais 

profunda neste aspecto.  

Os editores Naderman, de origem germânica, assim como muitos editores 

em Paris no início do século XIXliv, também pertenciam àquela categoria dos 

grandes construtores de instrumentos que, paralelamente, trabalhavam com 

edição lv. Jean-Henri Naderman (1735-1799) iniciou seus negócios em 1773 como 

construtor de harpa e logo também como editor e comerciante de música. Após 

sua morte, sua viúva e seus filhos prosseguem o mesmo ofício, tendo sido os 
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editores da coleção das 20 modinhas de Joaquim Manoel, a saber: Barbe-Rose 

Courtois Naderman (1755-1839), Jean-François-Joseph Naderman (1781-1835) e 

Henri-Pascal Naderman (1783-1841)lvi.  

É verdade que a descoberta da edição das modinhas, mais de cinqüenta 

anos após o aparecimento de seus manuscritos, põe fim às inúmeras dúvidas 

sobre sua existência. Mas talvez a revelação mais interessante seja a do nome 

completo do autor: Joaquim Manoel Gago da Câmera, jamais divulgado nos 

nossos dias. Um primeiro exame da partitura chama logo a atenção pelo fato de o 

frontispício apresentar, em uma edição francesa, o título da obra em português, 

bem como a ressalva “Propriedade do Autor” abaixo dos créditos do editor. Ainda 

que tenha sido impresso seu preço na moeda francesa, “Prix 12.f  “, encontramos 

logo à pagina 2, na primeira modinha, as indicações de casa 1 e casa 2 junto aos 

pentagramas da voz e do piano, para a repetição, também em português: “1a vez.” 

e “2.da vez.”. Além disto, à parte um reduzido público de língua portuguesa 

residente na França, é difícil de imaginar que damas francesas se aventurassem a 

cantar aquelas melodias em uma língua tão distante e pouco familiar como o 

português. Assim, fica claro que a intenção primordial da edição era a venda 

dirigida principalmente ao público português e ao brasileiro, seja residente na 

França ou em seus países de origemlvii.  

Sabemos das dificuldades da impressão musical no Brasil, praticamente 

inexistente até a década de 1820lviii. Portugal, por sua vez, passava por um 

período de grande instabilidade política na primeira metade do século XIX, desde 

as invasões napoleônicas em 1807 até o fim da Monarquia e a implantação da 

República, em 1910lix. Entre 1800 e 1850, mais de quinhentos e cinqüenta títulos 
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foram impressos em português na França, escritos, traduzidos ou simplesmente 

lidos pelos emigrados, refugiados pelas circunstâncias históricas. À parte os livros 

de cunho político, censurados e impedidos de serem publicados em Lisboa, no 

Porto ou no Rio de Janeiro, a existência de um complexo econômico-industrial na 

França, necessitada de conquistar novos mercados, poderá também explicar esta 

expansão das publicações em português naquele paíslx.  

No nosso caso, além destas circunstâncias favoráveis, devemos destacar o 

fato de Neukomm ter vivido grande parte de sua vida em Paris, onde tinha seu 

círculo de conhecidos. Em 1821, ao retornar a esta cidade, relata que foi recebido 

por Talleyrand e outros amigos com a amabilidade costumeira. Um pouco depois, 

sua protetora, a princesa de Vaudemont, o apresenta ao Duque de Orleans, futuro 

Rei Louis-Phillippe I e à sua irmã, Srta. Adelaide, que se torna uma “verdadeira 

protetora” e o acolhe em seu círculo íntimo. Neukomm menciona que esta senhora 

“possuía um verdadeiro talento na harpa”lxi. Desde 1817 há registros de que os 

irmãos Naderman, François-Joseph e Pascal Henry, eram, respectivamente 

“compositor de música de câmera e primeiro harpista de sua Majestade e de 

Dama Anne”lxii e “construtor de harpas do Rei, harpista da Câmera de sua 

Majestade”lxiii. Sendo a harpa um instrumento apreciado nos círculos nobres que 

Neukomm freqüentava e, sendo os Naderman harpistas, editores e construtores 

do Rei, compreende-se que o compositor austríaco tenha tido oportunidades 

suficientes de encontrá-los e de propor a publicação das modinhas de Joaquim 

Manoel. 

Apenas uma modinha de Joaquim Manoel consta de outra fonte muito 

interessante que vem ilustrar a problemática do registro da tradição oral, abordada 
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no parágrafo 3 deste texto. Na Biblioteca Nacional em Lisboa está preservado o 

manuscrito “Modinhas / Com accompanhamto de Piano Forte.”. Faz parte da 

coleção de Ernesto Vieira, contendo três modinhas catalogadas sob o número 

MM642 / 1-3lxiv. A terceira é uma versão diferente de “O minhas ternas saudades”, 

cuja transcrição mais conhecida faz parte das 20 Modinhas Portuguesas. Anotada 

em outra tonalidade, toda a melodia nesta versão lisboeta é muitíssimo 

ornamentada e, ainda que comece de modo semelhante em sua estrutura básica, 

continua por caminhos bem diferentes da versão registrada por Neukomm. Sua 

harmonia prossegue também de modo diverso e o acompanhamento do piano 

contem uma introdução igualmente ornamentada. A observar ainda o terceiro 

verso, que é diferente do anotado na coleção completa. Sabemos da fama que 

Joaquim Manoel desfrutou em Lisboa. Estas diferenças, portanto, nos fazem crer 

que estejamos diante de uma versão que foi registrada por um desconhecido, 

diretamente a partir de uma audição da modinha, seja cantada pelo próprio autor, 

em primeira mão, ou interpretada por terceiros. 

 É curioso que não tenham sido encontrados até o presente outros 

exemplares da edição das 20 Modinhas Portuguesas além daquele preservado na 

British Library em Londres. Mas este único exemplar sobrevivente e um exemplo 

musical contido no periódico inglês The Harmonicon, de 1832, comprovam o 

sucesso das modinhas entre os ingleses na época e da fama da coleção de 

Joaquim Manoel, em particularlxv. À página 231 da edição deste ano encontramos 

“A portuguese modinha, composed by Gago da Camera: - the words translated 

from this work” . Trata-se de uma transposição da modinha “Porque me dises 

chorando”, nº 20 da edição impressa, com dois dos três versos originais vertidos 
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para o inglês e a tonalidade original, de mi bemol maior transposta para mi maior.  

Algumas poucas mudanças intervalares foram realizadas em benefício da 

prosódia em inglês. O exemplo reforça nosso argumento anterior de que o público 

alvo das edições comerciais necessitava primordialmente que os textos fossem 

cantados em seu próprio idioma.  

 Recentemente foram descobertas por Luigi Ferdinando Tagliavini na Itália e 

na Alemanha diversas outras fontes, impressas e manuscritas, que contém cópias 

das modinhas de Joaquim Manoel transcritas por Neukommlxvi. Em alguns destes 

registros apenas três ou quatro modinhas foram incluídas, mas no volume que 

contêm o maior número delas dezoito títulos da coleção parisiense foram 

copiados. Estes são os volumes levantados por Tagliavini: 

. Spanische, portugiesische, und amerikanische / Lieder und Tänze / Band II / Hermann 

Kestner / 1832 (D_HVs Ms K.101 II, Stadtbibliothek Hannover)lxvii; 

.  Canzoni popolari musicate, sem data, Biblioteca L.F. Tagliavini, Bolognalxviii; 

. Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder für eine Singstimme nebst deutscher 

Überseztung von H.K. / Hannover, 1859 (Stadtbibliothek Hannover)lxix; 

. Notensammlung der Familie Goethe, sem data (GSA 32/167, Goethe-und-Schiller Archiv, 

Weimar)lxx. 

 Os dois primeiros títulos são manuscritos da autoria de Hermann Kestner 

(1810-1890), e o terceiro item da lista é uma publicação de sua 

responsabilidadelxxi. Natural de Hannover, Hermann era sobrinho de August 

Kestner (1777-1853), ministro residente do Estado de Hannover junto à Santa Sé, 

amante das artes e que nutria grande interesse pelo canto popular, especialmente 

o italiano, ibérico e sul-americano. Na residência romana de seu tio Hermann 

passou diversos períodos e travou contato com sua coleção musical. A estreita 

relação de amizade de August com Sigismund Neukomm, pode, segundo 
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Tagliavini, explicar o conhecimento das modinhas de Joaquim  Manoel por August 

Kestner e a realização das cópias manuscritas e da edição por parte de seu 

sobrinho Hermannlxxii. Estas fontes, somadas às publicações das obras do nosso 

autor já mencionadas, e por nós pesquisadas, revelam uma surpreendente difusão 

de um compositor brasileiro, considerado amador.  

Diante dos resultados desta pesquisa presumimos, por tudo o que vimos, 

que Joaquim Manoel Gago da Câmera esteve em Portugal desde cerca de 1794 

até os primeiros anos do século XIX, por volta de 1805. Fez sucesso nos salões, 

despertou a ira do poeta Bocage, e ainda se fez presente, pelo menos através de 

sua música, em teatros lisboetas, comprovadamente no Teatro do Salitre. Uma 

versão diferente da modinha “O minhas ternas saudades” está preservada em 

Lisboa, provavelmente registrada a partir de suas aparições nos salões. Sua maior 

coleção preservada até os nossos dias foi recolhida e registrada em manuscrito 

por Neukomm no Rio de Janeiro, possivelmente entre 1819 e 1821, talvez mais 

precisamente no ano de 1820. A edição desta coleção, realizada em Paris e 

finalmente descoberta na British Library em Londres, foi, ao que tudo indica, 

impressa em 1822.  O contexto político e econômico de ambos os países, Portugal 

e França, explica a razão da impressão ter sido feita neste último, como na época 

acontecia com muitos outros títulos em português. O público alvo, entretanto, era 

o português ou o brasileiro em seus próprios países de origem ou que aquele que 

vivia na França. As relações de Neukomm em Paris devem ter contribuído para a 

edição, bem como seus prováveis conhecimentos em Lisboa podem ter 

intermediado a venda naquela cidade. A publicação de Neukomm e seus contatos 
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pessoais provavelmente possibilitaram a difusão da música de Joaquim Manoel 

além dos limites de Portugal e França, chegando à Itália e Alemanha. 

Sobre a biografia de Joaquim Manoel sabemos ainda que a família Gago da 

Câmara, originária das ilhas portuguesas dos Açores, estabeleceu-se no Rio de 

Janeiro, para onde veio Pedro Gago da Câmara (c.1585, Ilha de São Miguel -?) 

que deixou larga descendência de seu  casamento com Isabel de Oliveira (c. 

1615), também natural da Ilha de São Miguel. Nos séculos XVI e XVII mais três 

famílias com este sobrenome são registradas no Rio de Janeiro, deixando 

numerosa descendência lxxiii. Desconhecemos, entretanto, qual ramo deu origem a 

Joaquim Manoel. Localizamos, também, o local em que o nosso autor morava no 

Rio de Janeiro: a estrada de Matacavalos, atual rua do Riachuelo, onde era 

morador ou possuidor de uma pequena ou grande chácaralxxiv. Ainda a destacar 

que Joaquim Manoel, além de exímio guitarrista, tocava também cavaquinho, 

como cita Bocage, mas não foi o seu inventor. O poeta português, se por um lado 

desrespeita o músico brasileiro em seus sonetos, utilizando-se de termos 

depreciativos para manifestar todo o seu ciúme e orgulho ferido, por outro lado é 

quem melhor define Joaquim Manoel: não como compositor, mas como 

improvisador de modinhas. Fica claro que o brasileiro não se enquadrava na 

categoria tradicional daqueles que compunham e escreviam, mas daqueles que se 

expressavam de forma espontânea, arriscando-se a nunca eternizar sua 

inspiração.  

 Há muito ainda a ser descoberto sobre Joaquim Manoel Gago da Câmera, 

o que esperamos que aconteça, seja com a continuidade de nossas investigações 

ou com o trabalho de outros pesquisadoreslxxv. O pouco que há registrado de suas 
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obras em partitura é ainda assim uma quantidade considerável, se pensarmos que 

tudo poderia estar perdido. Devemos isto a Neukomm, talvez a José Palomino, a 

Hermann Kestner e a um ilustre desconhecido, provavelmente lisboeta.  A arte de 

improvisação de Joaquim Manoel certamente está para sempre perdida, mas 

através da pena destes estrangeiros e do empenho dos intérpretes nos nossos 

dias, podemos ainda aproveitar o talento deste gênio brasileirolxxvi. 
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xv   
Esse cabra ou cabrão, que anda na berra, 
Que mamou no Brasil surra e mais surra, 
O vil estafador da vil bandurra, 
O perro, que nas cordas nunca emperra; 
 
O monstro vil que produziste, ó Terra, 
Onde narizes Natureza esmurra, 
Que os seus nadas harmônicos empurra, 
Com parda voz, das paciências guerra; 
 
O que sai no focinho à mãe cachorra, 
O que néscias aplaudem mais que a “Mirra” 
O que nem veio de prosápia forra; 
 
O eu afina inda mais quando se espirra, 
Merece à filosófica pachorra 
Um corno, um passa-fora, um arre um irra.  
 
xvi

 Bocage. Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage, colhigidas em nova e completa edição, 
dispostas e annotadas por I.F. da Silva, p. 400. 
xvii Soneto II na edição de 1840: 
 
Vivem por Hi alguns de várias tretas, 
Com uns deu esbravejo, com outros mango; 
Que ópio dás ao machete, orangotango, 
Tu, glória das carrancas semipretas! 
 
Quando acompanhas de infernais caretas 



 25

                                                                                                                                                     
Insípido lundum ou vil fandango, 
Não posso tal sofrer: eu ardo, eu zango, 
Que no auge do assombro te intrometas. 
 
Crespo Aríon, Orfeu de carapinha. 
Já de sobejo tens fartado a gana 
No seio da formosa Pátria minha. 
 
Com faro de chulice americana, 
Para o cálido Sul cortando a linha, 
Vai cevar-te no coco e na banana. 
 
xviii O mesmo que cavaquinho (Oliveira Marques, H., 1986, p.318).  
xix Bocage. Poesias Satíricas Inéditas de Manoel Maria Barbosa du Bocage, p. 4. 
xx Joaquim Manoel não é normalmente reconhecido como o inventor do instrumento; diversas 
fontes apontam, sim, para a origem portuguesa do cavaquinho (Dicionário Grove de Música, 1988, 
p. 180; The New Grove Dicitionary of Music and Musicians, 1980, vol 4, p. 18; Dicionário de termos 
e expressões da música,  2004, p. 73). 
xxi Bocage. op.cit, 1840, p. 4. 
xxii Os manuscritos de Madrid podem ser do punho de José Palomino, autor de 9 das 12 modinhas. 
Este músico era violinista e fazia parte da orquestra da Real Câmara de Lisboa. Em 1808-09 parte 
para as Ilhas. Palomino já ocupava, muito jovem, o lugar de primeiro violino na orquestra da 
Capela Real de Madrid, e muda-se para Lisboa, pois lá seria mais bem pago. Já era conhecido em 
Madrid por suas “tonadillas”. Compunha, entre outras, diversas modinhas e farsas musicais para o 
teatro popular da Rua dos Condes. (Scherpereel, p. 28-29; p. 99; p. 103). Sua biografia pode 
explicar como as partituras das modinhas foram parar em Madrid. 
xxiii Souza Bastos. Diccionario do Theatro Portuguez, p. 362. 
xxiv Souza Bastos. op.cit., p. 162. 
xxv

 Ferreira de Castro e Nery. Historia da Música, p. 119. 
xxvi Beckford.Diário de Portugal e Espanha 1787-1788, p. 166. 
xxvii Tinhorão. Domingos Caldas Barbosa, p. 55. 
xxviii José Ramos Tinhorão, em seu livro sobre Domingos Caldas Barbosa (2004, p. 126), menciona 
a volta de Joaquim Manoel ao Brasil com a retirada da corte portuguesa. Sem precisar a fonte, o 
fato foi presumido por este autor, o que nos foi gentilmente informado em troca de correspondência 
(2008). 
xxix D Maria I sobe ao trono em 1777 e ainda que em 1792 dê-se o início da regência efetiva de D. 
João VI (Ferreira de Castro e Nery, op. cit., p.101; p. 118), o autor da História de Portugal 
considera que seu reinado se estenda até sua morte, em 1816, no Rio de Janeiro. 
xxx Ms 7701 [11] BNF. 
xxxi Freycinet esteve no Rio de Janeiro em 1817 e 1820; sua segunda descrição, na deuxième 
partie, deixa claro que ouviu Joaquim Manoel na noite de 1820. Já na citação  no volume anterior, 
de 1827, não se pode afirmar com certeza que este encontro tenha ocorrido durante sua primeira 
estada na cidade do Rio, em 1817. De qualquer maneira, ambos os textos foram escritos 
posteriormente às datas das duas visitas pois o autor menciona a publicação em Paris, o que, 
como veremos, deverá ter ocorrido em 1822. Luiz Heitor, repetido por outros, se equivoca ao 
afirmar que a primeira citação de Freycinet data de sua primeira estada, em 1817 (1960, p. 613).  
xxxii

 Spix e Martius, Viagem pelo Brasil / 1817 - 1820, p. 58. 
xxxiii É improvável que Neukomm tivesse ouvido Joaquim Manoel em Lisboa, uma vez que o 
austríaco, em suas numerosas viagens, só esteve na capital portuguesa nas escalas de ida e volta 
ao Brasil, em 1816 e 1821, respectivamente (1859, p. 11-13). 
xxxiv Ignaz Moscheles (Praga, 1794-Leipzig, 1870), pianista, regente e compositor alemão de origem 
theca. 
xxxv Moscheles. Recent music and musicians as described in the diaries  and a correspondence of 
Ignaz Moscheles, p. 166. 
xxxvi Angermüller. Sigismund Neukomm, p. 29. 
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xxxvii Neukomm. Verzeichnis meiner Arbeiten in chronologischer Ordnung,  p.194. 
xxxviii Outros argumentos que reforçam esta postura de Neukomm: na maior parte dos seus 
manuscritos que consultamos na Biblioteca Nacional da França ele inclui o local e a data ao final 
da partitura, o que não acontece nas duas versões das 20 modinhas. Seu nome, entretanto, 
aparecerá junto ao de Joaquim Manoel em dois anúncios da Gazeta de Lisboa, o que será 
abordado mais a frente, e ainda na obra de Freycinet (ver nota x). 
xxxix Ms 7694 (1), BNF 
xl Ms 7699 (36), BNF 
xli F.1771.cc.(1.). BL 
xlii “O compositor iria registrar de maneira bastante minuciosa quase toda a sua produção brasileira 
[...]” (Neves, J. M., 2000, p. 14) 
xliii Entre janeiro e maio de 1818: “NB. Un commenmcement de Phtysie nerveuse a occasionné une 
grande lacune dans ce catalogue” (Neukomm, 1858, p. 36). 
xliv Caso Neukomm tenha recolhido “La mélancolie” antes de 1819, ainda assim, de 1816 até esta 
data não há grandes lacunas, a não ser seu registro de uma doença (ver nota anterior) 
xlv E. Vieira se equivoca, ao creditar este anuncio a outro comerciante de música radicado em 
Lisboa, João Baptista Waltman (1900,vol Ii, p. 409), o que será repetido por Mozart de Araújo e 
outros. 
xlvi Neukomm, op.cit., p. 44. 
xlvii Neukomm. Esquisse Biographique de Sigismund Neukomm, p. 13. 
xlviii Vieira. Dicionário Biographico de Músicos Portuguezes, Vol I, p. 384. 
xlix Balbi. Op. cit.,Tome second, p. ccxiij. 
l Balbi. Op. cit., p. ccix 
li Devriès e Lesure, Dictionnaire des éditeurs de musique français, p.11-13 
lii Devriès e Lesure,op. cit., p.123. 
liii Devriès e Lesure, op. cit, p.13. 
liv Como Sieber, Pleyel, Schlesinger. 
lv Devriès e Lesure, op. cit, p.10. 
lvi Devriès e Lesure, op. cit, p.122-123. 
lvii Entre 1800 e 1850 foram editados na França, por exemplo, sete romances de Walter Scott 
traduzidos para o português editados para atender, em primeiro lugar, aos portugueses e 
brasileiros residentes naquele país, e em segundo lugar, para serem enviados para Portugal e para 
o Brasil (Ramos, Vitor, 1972, p. 24) 
lviii A primeira obra publicada estritamente ligada à música é a A Arte da Muzica para uso da 
mocidade brazileira por hum seu patrício publicada em 1823, no Rio de Janeiro. (Leme, Mônica, 
2004, p. 2.) 
lix Ferreira de Castro e Nery. op.cit., p. 114. 
lx Ramos, Vitor. A edição de língua portuguesa em França (1800-1850), p. 33. 
lxi Neukomm. op. cit., p. 14 
lxii Louis XVIII (1755-1824) e Anne Nompar de Caumont (1753-1832), uma de suas favoritas. 
lxiii Devriès e Lesure. op. cit., p.123. 
lxiv Na página de rosto do manuscrito há o autógrafo a lápis “De Ernesto Vieira / Obo 1704-1705-
1706 vol 1300”. A catalogação foi feita pelo próprio, não a transcrição da modinha, segundo 
Catarina Latino (comunicação verbal, 18/02/2005).  
lxv Nesse mesmo periódico vamos encontrar, além desta versão em inglês de Porque me dises 
chorando, de Joaquim Manoel, na edição de 1826 uma modinha do “famoso Vedegal” [sic] (p. 213) 
e na edição de 1828 uma outra “Portuguese Modinha”, cujo autor não é revelado (p. 68), todas 
vertidas para o inglês. 
lxvi Tagliavini, L.F.  August e Hermann Kestner Cultori della Musa popolare - Le vicende 
avventurose d'una raccolta manoscritta, 2008. Artigo gentilmente cedido pelo autor antes de sua 
publicação. 
lxvii

 Contém 18 das 20 modinhas da coleção completa (Ms BNF e edição BL); faltam “Marfiza, 
adorada” e “Brando Zéfiro suave”. Com acompanhamento de Pf (igual ao de SN). Tagliavini, L.F., 
op. cit. , p. 42. 
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lxviii

 Contém 17 das 20 modinhas da coleção completa (Ms BNF e edição BL); faltam “Marfiza, 
adorada”,  “Brando Zéfiro suave” e “Oh minhas ternas saudades”. Só contém a parte vocal. 
Tagliavini, L.F., op. cit. , p. 1. 
 
lxix

 Contém “Oh minhas ternas saudades”, “Porque me dises chorando” e “Triste cousa é de amar 
só”. Com acompanhamento de Pf (igual ao de SN). Tagliavini, L.F., op. cit, p. 43. 
lxx

 O manuscrito contém, sem citar o nome do autor, as modinhas “Se queres saber a causa”, 
“Nestes bosques”, “Ouvi montes” e “Vem cá minha companheira”. Tagliavini, L.F., op. cit, p. 42. 
lxxi

 A destacar que a publicação, segundo seu título, contém ao lado dos textos originais a tradução 
dos poemas em alemão. 
lxxii

 Tagliavini, L.F., op. cit, p. 33-36. 
lxxiii B. Cunha e Barata. Dicionário das famílias brasileiras, vol I, p. 1048. 
lxxiv nota de Noronha Santos em sua edição de  “ Memórias para servir à Historia do Reino do 
Brasil”, de Luiz Gonçalves dos Santos (Padre Perereca), 1943, vol I, p. 173. 
lxxv

 A futura divulgação da tese de doutourado de Luciane Beduschi, Sigismund Neukomm (1778-
1858). Sa vie, son œuvre, ses canons énigmatiques (Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, 2008), 
bem como de cartas de Sigismund Neukomm ainda não conhecidas poderá levar a novas 
conclusões a respeito de aspectos relativos à vida e obra de Joaquim Manoel. 
lxxvi Discografia: 

1) Música na Corte Brasileira – O Vice-Reinado (Vol. I) – Olga Maria Schroeter, soprano, 
Collegium Musicum da Rádio M.E.C., dir. George Kiszely. Orquestra Sinfônica Nacional da 
Rádio M.E.C., regente Alceo Bocchino. Associação Brasileira dos Produtores de Discos * 
MEC/FUNARTE/INM. Rio de Janeiro, 1965. Long Playing.  Foram gravadas as modinhas:   
Se me desses um suspiro , Se queres saber a causa, Foi o momento de ver-te, Triste 
salgueiro, Desde o dia em que nasci. 

2) Música de Salão do Tempo de D. Maria I - Segréis de Lisboa, direção Manuel Morais. 
Movieplay, 1994. Foram gravadas as modinhas:  Quem quer comprar qu’eu vendo e  
Desde o dia em qu’eu nasci. 

3) 20 Modinhas – Luiza Sawaya, soprano e Pedro Persone, fortepiano. Edição independente. 
1998. Gravação integral da coleção da BNF. 

4) O Amor Brazileiro – Modinhas e Lundus do Brasil . Rosemeire Moreira, soprano, Tiago 
Pinheiro, tenor, Rosana Lanzelotte, pianoforte, Guilherme de Camargo, guitarras, Dalga 
Larrondo, percussão, Ricardo Kanji, flautas e direção. K 617, 2004. Foram gravadas as 
modinhas: Desde o dia em que eu nasci, Vem cá minha companheira, Por que me dises 
chorando, Estas lágrimas sentidas. 

5) Modinhas Cariocas – Luciana Costa e Silva, meio-soprano, Marcelo Coutinho, barítono, 
Paulo da Mata, flauta, Marcus Ferrer, viola de arame e Marcelo Fagerlande, cravo e 
direção. Biscoito Fino, 2008. Foram gravadas as modinhas: Se queres saber a causa, 
Estas lágrimas, Ouvi montes, Desde o dia em que eu nasci, Vem cá minha companheira, 
Neste bosques, Triste cousa, Foi o momento de ver-te, Roxa saudade, Porque me dises 
chorando. 
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Figura 1: capa do manuscrito da coleção 
completa – Biblioteca Nacional da França, 
Ms 7699 (36) 

Figura 2: capa da edição impressa, localizada na 
British Library, F.1771.cc.(1.). 

 


