Marcos António (da Fonseca) Portugal (conhecido habitualmente fora do seu país de
origem pela forma italiana do seu nome, Marco Portogallo) nasceu em Lisboa a 24 de
Março de 1762. A partir de 1771 estudou composição com João de Sousa Carvalho no
Seminário da Patriarcal de Lisboa, assim como canto e órgão. A 23 de Julho de 1783 foi
admitido na Irmandade de Santa Cecília, apresentando-se como organista e compositor
da Sé Patriarcal de Lisboa.
Uma longa e frutuosa colaboração com a Família Real foi encetada em 1782 com a
encomenda de música religiosa para as festividades nas Capelas Reais. Como mestre de
música do Teatro do Salitre compôs, a partir de 1785, vários entremezes, assim como
óperas portuguesas com libretos italianos traduzidos e elogios para festejar os
aniversários de Pessoas Reais. As “modinhas” por ele compostas datam aparentemente
deste período.
Em Itália, para onde partiu em Setembro de 1792, compôs uma série de óperas, cujo
sucesso rapidamente lhe granjeou fama internacional. Depois de uma breve visita a
Lisboa em 1795, voltou em 1800, tornando-se mestre do Seminário da Patriarcal e
maestro do Real Teatro de S. Carlos até ao Carnaval de 1807. Para este teatro escreveu
12 opere serie, quase todas para a prima donna Angelica Catalani, e uma opera buffa,
L’oro non compra amore, para Elisabetta Gafforini. O ano de 1807 foi excepcional pela
enorme quantidade de obras religiosas que compôs utilizando os 6 órgãos da Real
Basílica de Mafra, numa altura em que o Príncipe Regente (futuro D. João VI) e a corte
residiam no Palácio. Quando as tropas de Napoleão entraram na capital portuguesa em
Novembro de 1807 Marcos Portugal permaneceu em Lisboa, reescrevendo a ópera
Demofoonte para o aniversário do Imperador francês a 15 de Agosto de 1808. Foi
intermitentemente maestro no Real Teatro de S. Carlos até Janeiro de 1811.
O Príncipe Regente chamou-o para o Rio de Janeiro onde a Família Real residia desde
Março de 1808. Logo após a sua chegada, a 11 de Junho de 1811, foi nomeado Mestre
de Música de Suas Altezas Reais, e tornou-se no Compositor Real oficial. Apesar de ter
composto a farsa A saloia namorada, a sua principal actividade no Rio de Janeiro
prendeu-se com a música de igreja. Quando a Corte portuguesa retornou a Lisboa, em
1821, Marcos manteve-se ao serviço do seu aluno, o Príncipe Pedro, que viria a ser D.
Pedro I Imperador do Brasil. A 10 de Dezembro de 1824 foi confirmado como Mestre
de Música das princesas. Em Setembro de 1822 compôs o Hino da Independência do
Brasil que, juntamente com a Missa Breve de Dezembro de 1824, constitui a produção
datada pertencente a este último período. Faleceu a 17 de Fevereiro de 1830 no Rio de
Janeiro. Aparentemente não deixou descendência, mas Maria Joana, sua mulher durante
pelo menos 35 anos, sobreviveu-o.
Marcos Portugal foi o mais prolífico e famoso compositor português de sempre, tanto
em Portugal como no estrangeiro. O seu sucesso na Europa deve-se sobretudo às opere
buffe, em particular a La confusione della somiglianza (1793), Lo spazzacamino
príncipe (1794), La donna di genio volubile (1796), Le donne cambiate (1797) e L’oro
non compra amore (1804), mas também às árias virtuosísticas de La morte di
Semiramide (1801) e Gli Orazi e i Curiazi (1798). Em Portugal e no Brasil foi
igualmente famoso como compositor de música religiosa, género que, com excepção do
período italiano, cultivou durante toda a carreira. As suas 3 obras sacras mais
conhecidas mantiveram-se no repertório durante cerca de um século: a Missa Grande
(c.1790), as Matinas da Conceição (1802) e o Te Deum (1802).

