
 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 108 

 

Considerações sobre o repertório de Cacilda Ortigão 
em sua segunda turnê pelo Brasil (1921-1923) 

Ruthe Zoboli Pocebon 
rt.zp@hotmail.com 

 
Alberto Pacheco 

apacheco@musica.ufrj.br 

Resumo: Cacilda Ortigão (1888 [?]1 -1956) foi uma soprano ligeiro portuguesa de muito sucesso na 
década de 1920, tanto em Portugal quanto no Brasil. Suas turnês pelo Brasil tinham como diferencial 
a inclusão de canções de compositores portugueses e brasileiros, ao lado de árias de ópera e canções 
da tradição francesa e alemã. Neste trabalho, pretende-se atentar para o repertório executado pela 
cantora na segunda turnê pelo Brasil, entre 1921 e 1923, e levantar particularidades deste, levando em 
conta as respectivas partituras encontradas no acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Desta forma, visa-
se o aprimoramento do conhecimento sobre Cacilda Ortigão enquanto intérprete e representante de 
um trânsito musical entre Portugal e Brasil, no início do século XX. 
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Cacilda Ortigão (Lisboa, 1888 [?]2 - São Paulo, 1956), soprano ligeiro 
portuguesa de muito sucesso na década de 1920, foi uma grande divulgadora do 
repertório luso-brasileiro para canto. Enquanto esteve em trânsito entre seu país 
natal e a América do Sul, especialmente o Brasil, tratou de intensificar as trocas 
artísticas entre os dois países, como forma de produzir um intercâmbio cultural entre 
as duas nações. Desta forma, foi apelidada pela imprensa brasileira como Rouxinol 
de Portugal. 

Em 1919, Cacilda Ortigão esteve pela primeira vez no Brasil como integrante 
da Missão Artística Portuguesa, ao lado dos artistas portugueses Maria Júdice da 
Costa (1870-1960)3, Alfredo Mascarenhas (1882-1945)4, e Ruy Coelho (1889-1986)5. 
Tal grupo de músicos foi patrocinado pelo governo português para divulgar no Brasil 
a produção musical lusitana e promover “intercambio da musica das duas nações 
irmãs”6 (A ENTREGA, 1919, p.7). No entanto, a cantora se desligou do grupo e iniciou 
uma turnê solo pelas principais cidades do país, de norte a sul, o que veio a se repetir 
em 1921 e na década de 1940, em novas turnês artísticas. 

Ao olhar atentamente para o repertório executado pela cantora durante sua 
trajetória artística, notou-se que, desde a primeira turnê, em 1919, os programas de 
concerto de Cacilda Ortigão passaram a ter um espaço dedicado à produção musical 
de compositores portugueses como Alberto Sarti (1858-?), Oscar da Silva (1870-
1958) e Ruy Coelho, e também brasileiros, como Francisco Braga (1868-1945), 
Araújo Vianna (1872-1916), Nicolino Milano (1876-1962), dentre outros. Por sua vez, 

 
1 A dúvida quanto ao ano de nascimento se dá pelas informações desencontradas dos documentos de 
acervo pessoal da cantora. Decidiu-se utilizar a expressão “1888 [?]” já que é este o ano que consta em 
seu certificado de batismo (LEITE, 1931, p.1). 
2 Ver nota 1. 
3 Soprano e atriz portuguesa, de sucesso internacional. É considerada uma das principais cantoras 
líricas portuguesas do século XIX. (BOLÉO, 2005). 
4 Barítono português. Estudou canto na Itália e realizou concertos pela Europa e América Latina. 
Fixou-se nos Estados Unidos, onde faleceu. (PIRES, 2007). 
5 Pianista e compositor, estudou na Alemanha e na França. Compositor de vasta obra, aproximou-se 
do movimento modernista e nacionalista português. (BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, 
2016).  
6 Nesta comunicação, mantenho a ortografia original dos textos citados.  
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antes deste período a cantora se dedicava predominantemente às óperas, uma vez 
que sua formação musical foi voltada para este repertório. Foi, portanto, a partir da 
primeira vinda ao Brasil que a cantora inseriu em seu repertório a produção musical 
portuguesa e brasileira, ao lado de árias de óperas, além de canções alemãs, francesas 
e espanholas. Este repertório seria o foco e o diferencial nas turnês de Cacilda Ortigão 
pela América do Sul, aumentando a circulação da produção musical portuguesa no 
Brasil, especialmente de canções, e fortificando o trânsito musical entre Portugal e 
Brasil, principalmente na década de 1920. 

 

 

Figura 1: Fotografia de Cacilda Ortigão (POCEBON, 2020) 

Ao examinar o acervo da cantora7, constatou-se a presença de algumas 
partituras referentes às obras executadas nas turnês pelo Brasil. Nelas, notaram-se 
algumas particularidades, como variações e alterações de próprio punho em árias de 
óperas; partituras com o texto da obra traduzido; presença de algumas das partituras 
de canções portuguesas e brasileiras, entre elas a presença de partituras 
denominadas fado. Nesta etapa da pesquisa pretende-se investigar e discutir tais 
peculiaridades a fim de compreender Cacilda Ortigão como intérprete e também 
como divulgadora deste repertório, incluindo canções luso-brasileiras.  

Neste trabalho, foi considerado somente o repertório apresentado por Cacilda 
Ortigão em sua segunda turnê pelo Brasil (1921-1923). A escolha se deve ao fato de 
que foi a única turnê em que a soprano percorreu também a Argentina e que, até o 
momento, apresenta maior quantidade de fontes. 

Em vista disto, partiu-se de uma organização do repertório cronologicamente, 
a partir de programas de concerto e de notícias de jornais8 que veicularam o que seria 
executado. Até o momento, esta organização incluiu 25 concertos realizados nas 

 
7 O acervo pessoal de Cacilda Ortigão encontra-se aos cuidados da presente autora (POCEBON, 2020). 
8 Os programas de concerto utilizados nesta etapa da pesquisa estão depositados Biblioteca Municipal 
do Porto e na Fundação Antonio Quadros, ambas em Portugal. Já em relação às notícias de jornais, 
algumas estão depositadas fisicamente na Biblioteca Pública Pelotense, em Pelotas (RS) e na 
Biblioteca Rio-Grandense, em Rio Grande (RS), enquanto as demais estão disponíveis na Hemeroteca 
Digital. (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2020). 
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seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, 
Buenos Aires, Vitória, Recife e Manaus. A partir desta sistematização, foi possível 
relacionar o repertório executado com suas respectivas partituras, presentes no 
acervo pessoal da cantora. No Quadro 1, é apresentado um excerto da tabela com a 
organização do repertório, de acordo com programas de concertos e as notícias de 
jornais. 

Quadro 1 - Excerto da tabela Obra x Concertos 

Obra Concertos (1921) 
 

Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre 
 

10 ago. 13 ago. 18 out. 26 out. 13 dez. 16 dez. 

As Cotovias (v. José Coelho da Cunha) – Alberto Sarti x x x x x 

Lucia di Lammermoor (rondó) – Gaetano Donizetti x x 

Maria (v: João Barreto) - Araujo Vianna x x 

Barbeiro de Sevilha (Una voce poco fa) - Gioachino Rossini x x 

 

Também é importante considerar as particularidades da cultura musical do 
período histórico referido. Neste sentido, Clifford Geertz defende que todo indivíduo 
está inscrito em uma cultura e, nela, qualquer ação é provida de significação 
(GEERTZ, 1973, p.4). Além disso, a cultura é formada por estruturas de significados 
estabelecidos em sociedade, em que os indivíduos entendem um código comum e se 
expressam por meio dele (idem, p.8). Assim, é possível que se entenda a cultura como 
um contexto, formado por “sistemas entrelaçados de signos interpretáveis” (idem, p. 
10). Desta forma, é preciso considerar também os significados estabelecidos na 
cultura musical que Cacilda Ortigão estava inserida, a fim de entender sua prática 
vocal e suas escolhas musicais como um sintoma de seu contexto.  

Um dos aspectos que chamam a atenção no repertório executado por Cacilda 
Ortigão é o grau de virtuosismo de algumas dessas obras, especialmente das árias de 
óperas como Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti (1797-1848), e Dinorah, 
de Giacomo Meyerbeer (1791-1864). Em ambos os casos, Cacilda Ortigão interpreta 
as personagens que dão nome às óperas, e que foram compostas para soprano 
coloratura. Em maior quantidade nos concertos, percebe-se que Cacilda Ortigão 
escolheu as árias conforme o grau de dificuldade e virtuosismo presente nelas. É, 
portanto, um meio de demonstrar ao público sua técnica enquanto cantora lírica e 
tirar proveito de seu registro de soprano ligeiro. Esta ênfase no virtuosismo de 
agilidade, típico aliás de seu tipo vocal, foi certamente responsável pelo seu epíteto 
de Rouxinol, ave conhecida pelos seus gorjeios. 

Quanto à partitura da ária Ombra leggiera, da ópera Dinorah (MEYERBEER, 
s.d.), há diversos apontamentos de estudo e de interpretação, como marcas de 
respiração e indicativo de dinâmicas. É também interessante notar a inserção de uma 
cadência final, a lápis, escrita por Cacilda Ortigão (Figura 2). 

Outro caso relevante de modificações no original é a ária Una voce poco fa, da 
ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini (1792-1868), que foi interpretada 
por Cacilda Ortigão em quase todas as cidades levantadas até o momento. A partitura 
presente em seu acervo é um manuscrito da própria cantora, transposto meio tom 
acima, uma vez que a ária foi composta originalmente para contralto. Além disso, 
Cacilda Ortigão insere em seu manuscrito ornamentos e escalas que não foram 
encontradas em outras edições ou gravações, o que possivelmente indique 
características de sua técnica vocal e interpretação, ou seja, são marcas pessoais da 
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cantora neste repertório. A autoria dessas modificações é atribuída à própria cantora, 
que indica no fim da partitura a seguinte frase: “Variações de Cacilda Ortigão” 
(ROSSINI, 1816).  

 

 

Figura 2 - Cadência final da ária Ombra leggiera, da ópera Dinorah, com anotações de Cacilda 
Ortigão. (MEYERBEER, s.d., p.15) 

Em relação à ópera Lackmé, de Léo Delibes (1836-1891), os programas de 
concerto e as notícias de jornais não especificam qual ária seria interpretada. No 
entanto, está presente no acervo da cantora uma partitura manuscrita, sem autoria 
conhecida, da ária Dov'è l'indiana bruna, o que pode indicar a execução desta por 
Cacilda Ortigão. Tal ária possui características que enaltecem as qualidades artísticas 
de soprano coloratura, explorando sua extensão e agilidade vocais, assim como as 
demais árias citadas. Além disso, a partitura indica a utilização do idioma italiano, 
ao invés do original francês, o que provavelmente foi acatado pela soprano 
portuguesa. Essa mudança do idioma original, principalmente para o italiano, 
também é vista em partituras de obras que estão no acervo e que Cacilda Ortigão 
executou nas outras turnês, como a Polonaise da ópera Mignon, Io son Titania la 
bionda, de Ambroise Thomas (1811-1896), interpretada durante a turnê de 1940.  

Sobre as canções portuguesas e brasileiras executadas na turnê iniciada em 
1921, poucas são as partituras encontradas no acervo pessoal da cantora. No entanto, 
mesmo em pequeno número, é importante levantar questões acerca dessas.  

Por exemplo, notou-se a presença de canções que são denominadas fados, 
como Fado Hylario com variações, de Ruy Coelho (COELHO, s. d.), e A triste canção 
do fado, de Nicolino Milano (1876-1962) (MILANO, s. d.). Em um primeiro 
momento, questionou-se o fato de uma cantora lírica também incluir tal gênero 
musical em seus concertos, e como este gênero de canção popular teria sido 
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executado por uma soprano coloratura. No entanto, ao analisar as características 
destas canções, verificou-se que não possuem as qualidades do fado à época, mas sim 
características de canções de câmara do fim do século XIX. Portanto, é de se esperar 
que a cantora as interpretasse com a sonoridade padrão utilizada no repertório de 
câmara, e não aquela das cantoras de fado. 

 

Figura 3 - Trecho inicial de Maria. (VIANA, s.d., p.2). 

Outro ponto em comum na maior parte das canções é a simplicidade da linha 
vocal, opondo-se à característica marcante de praticamente todas as árias de óperas 
interpretadas por Cacilda Ortigão. São, portanto, canções de câmara com pouca ou 
nenhuma dificuldade técnica para uma cantora capaz de vencer as demandas de árias 
tão virtuosísticas. Maria, de Araújo Viana (1872-1916), ilustra a simplicidade 



Considerações sobre o repertório de Cacilda Ortigão 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 113 

 

melódica e harmônica, encontradas em muitas das canções portuguesas e brasileiras 
que integram os concertos de Cacilda Ortigão (Figura 3). 

Por outro lado, a canção mais executada nesta turnê, presente em 75% dos 
concertos, foge à regra da canção de câmara simples e sem virtuosismo destacado. A 
canção As Cotovias, de Alberto Sarti, explora saltos, notas agudas, e movimentos 
melódicos que demandam agilidade e leveza na interpretação, características de 
soprano ligeiro (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Trecho de As Cotovias (SARTI, s.d.a, p.3). 

É importante destacar que uma das partituras de As Cotovias presente no 
acervo de Cacilda Ortigão indica que a cantora estreou tal canção em Buenos Aires 
(SARTI, s.d.b), o que confirma a circulação de repertório, especialmente português, 
na América do Sul, por intermédio de Cacilda Ortigão.  
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Outro fator que vem reforçar a importância de Cacilda Ortigão para o trânsito 
musical entre Portugal e Brasil é a existência de uma gravação da mesma canção, 
realizada pela gravadora Odeon em 1929, com interpretação da cantora brasileira 
Ruth Caldeira de Moura (DICIONÁRIO CRAVO ALBIN DA MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA, 2017). Pode-se dizer que a proposta de Cacilda Ortigão em propagar 
a música portuguesa no Brasil atingiu seu objetivo, uma vez que este repertório 
refletiu nas escolhas musicais de intérpretes brasileiros ainda na década de 1920.  

Considerações finais  

As considerações aqui apresentadas sobre repertório executado por Cacilda 
Ortigão em sua segunda turnê pelo Brasil, partindo das partituras presentes em seu 
acervo pessoal, são importantes para esta etapa da pesquisa, pois indicam 
necessidades de aprofundamento nos assuntos aqui levantados.  

É importante considerar a cantora enquanto intérprete dentro de um sistema 
cultural, transitando entre Portugal e Brasil, e auxiliando na circulação de 
repertórios entre os dois lados do Atlântico. Além disso, a partir do levantamento e 
análise das partituras, foi possível compreender Cacilda Ortigão enquanto cantora, 
especialmente por meio da escolha de árias de óperas que demonstrassem seu grau 
de virtuosismo em passagens de agilidade. Outro aspecto importante é a existência 
de marcas pessoais da cantora neste repertório, que demonstram não só sua técnica 
e musicalidade, mas também particularidades da interpretação vocal de sua época. 

Esta etapa da pesquisa tornou-se importante também nos casos em que o 
programa de concerto ou a notícia de jornal não especificaram a ária que seria 
executada. A busca por partituras no acervo da cantora pode, de certa forma, indicar 
com mais precisão qual a ária que estava em seu repertório pessoal, como no caso da 
ópera Lakmé.  

Já em relação às canções portuguesas e brasileiras, tornou-se claro que o 
intuito de Cacilda Ortigão não era enaltecer suas qualidades técnicas por meio destas 
obras, mas sim divulgar essa produção, especialmente a portuguesa, na América do 
Sul. Por outro lado, As Cotovias, que exige um bom grau de malabarismo vocal para 
ser executada, parece ter merecido maior atenção da cantora, talvez pelo próprio 
diferencial sonoro da peça e sua capacidade de valorizar o tipo vocal da cantora, e 
também pelo efeito positivo que tal demonstração de destreza técnica poderia ter no 
público. Fato é que podemos considerá-la como a canção mais significativa para a 
propaganda da música portuguesa no Brasil e na Argentina, uma vez que foi 
executada em todas as cidades por onde Cacilda Ortigão se apresentou, e teve 
repercussão em edições musicais e gravações.  

Desta forma, as observações e questões levantadas até o momento podem 
auxiliar no entendimento de Cacilda Ortigão enquanto intérprete e também 
representante do trânsito musical entre Portugal e América do Sul, especialmente 
Brasil, no início do século XX. 
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