
 

BACH 
 

 
 

 Nasceu a 21 de Março de 1685, em 
Eisenach. 

 Dedicou grande parte da sua vida 

à composição e estudo do órgão.  
 Era tímido e inclinado ao 

recolhimento. 
 Teve dois irmãos. 

 Hoje é considerado o primeiro 
grande músico Germano, mas foi 

ignorado durante mais de um 
século, até que Mozart e Mendelson 

trouxeram de novo à ribalta a sua música. 
 Foi a pé a várias cidades, fazendo vários quilómetros, para 

ouvir outros compositores. 
 Bach colocou pela primeira vez uma mulher a cantar na 

igreja, (à porta fechada). Era proibido às mulheres cantar 
na igreja. 

 Em 1750 ficou cego, apesar das 
duas intervenções cirúrgicas a que foi 

submetido, sem êxito. 
 A sua crescente falta de interesse 

pela vida e as medicações erradas, 
aceleraram a sua morte para 28 de 

Julho de 1750, tinha 65 anos.    
 

 

 

 

 



MOZART 

 

 Mozart nasceu a 27 de 
Janeiro de 1756 em Salzburgo. 
 O pai deu-lhe os primeiros 

ensinamentos musicais. 
 Foi o último de 7 filhos, 5 

dos quais, morreram ainda 
novos. Sobreviveram ele e uma 
irmã mais velha 5 anos.  
 Tinha uma memória tal, 

que lhe permitia decorar obras 
inteiras. 

 A sua vida, a nível financeiro, foi muito complicada, 
agravando-se cada vez mais. Mudou de casa 10 
vezes, para fugir aos credores. 

 Teve 6 filhos, dos quais sobreviveram dois. 
 Foi conterrâneo de Salieri, músico seu rival. Há quem 

defenda que este, envenenou Mozart. 
 Já às portas da morte e em estado 

de delírio febril, ainda concluiu 
“Requiem” 

 Morreu no dia 5 de Dezembro de 

1791 aos 35 anos de idade, por 

causas ainda por explicar.  

 

 



VIVALDI 

 

 

 Vivaldi nasceu em Veneza 

no dia 04 de Março de 1678, 

em condições tão 

problemáticas de 

sobreviver, que foi 

baptizado na sua própria 

casa. 

 O pai, Gian Battista era 

padeiro, mas deu as 

primeiras aulas teóricas de 

música a Vivaldi, 

inscrevendo-o depois em São Marcos, como 

violinista suplente, onde permaneceu  com um 

salário de 25 ducados. 

 Vivaldi, foi influenciado pela ópera, que veio a 

formar o seu estilo.   

 Por promessa da mãe, por ter sobrevivido ao 

parto, ordenou-se padre, passando a ser 

conhecido por “padre ruivo” devido à cor do seu 

cabelo. Mas nunca chegou a levar muito a sério o 

sacerdócio. 



 Um dia quando dizia a missa, veio-lhe à ideia um 

tema para uma música. Sem dizer nada 

interrompeu a missa e dirigiu-se à sacristia e 

anotou num papel, voltando ao altar como se 

nada tivesse acontecido. Devido a esta atitude foi 

privado de dizer missa, pelos seus superiores. 

 Durante 14 anos viveu com 2 mulheres, causando 

ainda mais problemas. 

 Morreu em Viena no dia 28 de Julho de 1741, com 

63 anos.    

 

 

 

 

 

 

 



RAVEL 
 

Nasceu no dia 7 de Março de 

1875, em Ciboure  (França). 

 Ravel tinha 1,57 metros de 

altura e pesava 54 kg. 

 Até aos 8 anos não queria 

tocar piano, chegando o pai a 

dar-lhe dinheiro para ele tocar.   

 Seu pai, Joseph Ravel, era um 

engenheiro habilidoso que chegou a construir o 

seu próprio automóvel, que andava a 6 km\hora, 

e funcionava a petróleo. 

 Vendo o pai a morrer de cancro, Ravel apressou-

se a compor uma comédia musical para alegrar o 

pai, mas este morreu antes de 

estar concluída. 

 Ravel passeou muito, chegando 

a fazer uma digressão mundial.  

 Nunca casou e foi enterrado no 

dia 30 de Dezembro de 1937.    
 



BEETHOVEN 

 

 Beethoven nasceu no dia 16 de 

Dezembro 1770, em Bona, 

Alemanha. 

 Seu pai Louis Beethoven, e seu 

avó, conhecido como “O velho” 

também eram músicos de 

profissão. 

 Na lista dos vários professores de música que teve, 

encontrava-se Salieri, “rival” de Mozart. 

 Com a morte do pai, pertencente à burguesia, Beethoven 

começou a ter sérios problemas financeiros. 

 Depois de uma violenta discussão em Dezembro 1826, com 

seu irmão, Beethoven abandonou a casa e fez uma viagem 

num carro descoberto. O mau tempo 

que teve de suportar durante a viagem 

ser-lhe-ia fatal. Chegou a casa 

gravemente doente, com uma 

pneumonia da qual viria a falecer no dia 

26 de Março de 1827, com 57 anos. 

 



DVORAK 

 

 Nasceu dia 8 de Setembro de 

1841, em Nelahozéver, na Austria. 

 Seu pai tinha um talho com 

estalagem, ( restaurante) e  tocava 

violino e flauta, na orquestra da 

aldeia onde morava.  

 Inicialmente, não queria que o 

filho seguisse o oficio de músico, por ser pouco 

produtivo e de futuro escasso. Dvorak deveria continuar 

com os seus negócios.  

 Mas por intercedência de um professor, junto do pai, 

este autorizou que Dvorak se dedicasse à carreira 

musical. Tinha 15 anos. 

 Dvorak teve 9 filhos, 3 dos quais morreram poucos dias 

depois de nascerem, provocando-lhe uma crise pessoal 

e musical.   



 Por ter poucos recursos monetários, o Estado Austríaco 

concedeu-lhe uma bolsa, que veio ajudar a superar a 

crise que estava a passar lançando-o para um êxito 

contínuo. Tinha 33 anos. 

 Foi nomeado doutor “honoris causa” por duas 

universidades, Cambridge e Praga. 

 Morreu no dia 1 de Maio de 1904, com 63 anos de 

idade, vítima de congestão cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRAUSS 

 

 Nasceu no dia 25 de Outubro de 1825 em Viena  (Áustria). 

 O pai Johann Strauss, também músico, não queria que seu 

filho Johann Strauss fosse músico. Mas permitiu que 

recebesse aulas de música, talvez para o calar. 

 Strauss (filho) compôs a sua primeira valsa quando tinha 6 

anos de idade. Mas encontrou algumas dificuldades em 

apresentar a sua música em público, porque, era menor e 

precisava de uma autorização do pai (que era contra), e tinha 

de ter também, uma autorização do tribunal.  

 Depois de mostrar a sua música no tribunal foi-lhe dada 

autorização.  



 Começando com espectáculos ao público mesmo sem 

consentimento do pai, mas apoiado por pessoas muitos 

influentes publicamente.  

 Surgiram vários problemas que acabaram com a permissão 

do pai. 

 As suas valsas foram um grande êxito em quase todo o 

mundo. 

 Morreu no dia 04 de Junho de 1889, com 74 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISZT 

 

 

 Franz Liszt nasceu na 

noite de 21 para 22 

de Outubro de 1811, 

na Hungria. 

 O pai, Adam Liszt, era 

administrador das 

fazendas de um 

príncipe. Foi um excelente pianista. Tocando 

também, flauta, violino e guitarra. Acompanhou o 

filho durante anos, na sua vida musical.  

 Liszt  revelou  desde muito cedo, um grande 

talento, tendo sempre o pai a seu lado. 

 Franz teve durante a sua vida graves problemas 

de saúde, tendo sido dado como morto e o 

carpinteiro já trabalhava no seu caixão. Mais 

tarde Liszt, lia no jornal notícias a respeito da sua 

morte. 



 Como virtuosista no piano, Liszt deu espectáculos 

em toda a Europa, incluindo Lisboa, tendo 

contactado com outros compositores famosos 

como: Wagner,Chopin, Beethoven, Mendelsson, 

Paganini. 

 As desilusões amorosas, a morte dos dois filhos e 

a rotura com a mulher, isolaram-no da sociedade, 

tendo-se retirado e ordenado frade de serviço no 

Vaticano, onde conheceu o papa Pio IX, aí 

reencontrou a vida e continuou a compor com 

grande êxito. 

 Morreu no dia 31 de Julho de 1886, com 75 anos 

de idade. 

 

 

 

 

 

 

 



 
TCHAIKOVSKY 

 
 

 Nasceu dia 7 de Maio de 

1840 em Votkinsk, (Russia). 

 Viveu num ambiente de 

nobreza, onde não faltava 

quase nada. 

 Seu pai, Ilya Petrovitch 

era inspector de minas. Um 

homem bondoso, humilde, 

sentimental, que devido à sua franqueza, abusaram 

dele e em 20 anos ficou arruinado. 

 Seus pais queriam que Tchaikovsky fosse 

administrador ou seguisse a carreira militar. Acabando 

por se inscrever em Direito na universidade, 

licenciando-se em jurista.  

 Nos seus anos de estudo foram um pouco perturbados 

devido às saudades que tinha da família, associado ao 

seu carácter como pessoa humilde, tímida, passando 

verdadeiros momentos de solidão.  



 Enquanto estudava, frequentava aulas de música. 

Como a sua vocação era realmente a música, acabou 

por deixar de exercer a função de jurista/administrador, 

para se dedicar totalmente à música, estudando, dando 

aulas e compondo. Acabando por exercer somente a 

função de compositor, como era seu desejo. Foi neste 

período que compôs as suas melhores obras. 

 No dia 1 de Novembro, ao almoçar, foi à cozinha e 

bebeu um copo de água directamente da torneira sem 

a ferver. A cólera foi a causa da sua morte no dia 6 de 

Novembro de 1893, com 53 anos de idade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAENDEL 

 

 Georg Haendel nasceu a 23 de Fevereiro de 1685, em Halle, 

actual Alemanha. 

 Seu pai Georg Haendel, era barbeiro e cirurgião, trabalhando 

por conta própria. Vivia bem.  

 Casou aos 60 anos pela segunda vez, com uma mulher mais 

nova que ele 28 anos. Teve 6 filhos do primeiro casamento, 

mais três do segundo. 

 Como, o pai queria que o filho seguisse leis e vendo que ele 

se interessava cada vez mais pela música, proibiu-o de se 

aproximar de qualquer instrumento musical. Conta-se que 

enquanto a família dormia, ele levantava-se e ia para a cave 

tocar um velho Clavicórdio, aí existente. 



 O duque da Saxónia, ao ouvi-lo tocar, convenceu o pai a 

deixar que ele seguisse a Educação Musical. O pai não podia 

negar!... 

 No dia 14 de Abril de 1759, faleceu com 74 anos, cego.   
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