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Prefácio
Ao Leitor: o livro e a teia de questões com que foi pensado

Eis-nos a escrever uma espécie de protocolo de leitura, como faziam os Autores 
dos séculos XVII e XVIII. É simultaneamente um convite para que o Leitor per-
corra com afã as muitas páginas deste livro. 

As catedrais foram, durante séculos, focos de irradiação cultural, e particu-
larmente, musical; a liturgia, sustentada pelo canto, chegava a toda a comuni-
dade; o som dos sinos pautava a vida quotidiana, do indivíduo e do conjunto da 
paróquia, distinguindo inclusive estatutos sociais, se necessário fosse; os chara-
meleiros extravasavam a igreja, não só nas procissões, mas também em eventos 
rituais e festivos. O tempo longo da organização eclesiástica favorece uma visão 
historicamente abrangente dos agentes envolvidos. Enquanto a música lograva, 
em muitos casos, sobreviver à usura do tempo (menos graças ao seu estatuto 
artístico do que à sua continuidade funcional), os seus protagonistas viviam cir-
cunstâncias mais terrenas. Eram situações comuns a grande parte dos contem-
porâneos, mas ainda assim ligadas à fortuna, muito variável, das instituições que 
serviam. 

Em épocas muito recuadas, o anonimato dos músicos e a exiguidade das 
regras escritas são constantes que frustram as tentativas de identificar as condi-
ções de trabalho, observar as movimentações dos indivíduos e aperceber os seus 
anseios; quando muito, surge o nome de um organista desgarrado. A partir do 
século XVI, precisamente quando assoma nas catedrais um corpo de cantores 
profissionais habilitados a fazer música a várias vozes (a capela), e a par deles, 
instrumentistas de apoio, a documentação torna-se mais copiosa. No entanto, a 
trivialidade dos conteúdos faz desesperar quem queira dela extrair algo de rele-
vante. O enquadramento social e profissional dos clérigos cantores e dos músi-
cos é, contudo, um microcosmo que nos dá informações preciosas sobre a res-
pectiva comunidade, apercebida nas contradições das suas vivências históricas. 
Não admira que Hugo Porto, enquanto historiador, tenha sido atraído para o 
universo social, afinal tão pouco conhecido como merecedor de atenção, das 
capelas musicais e do seu entorno próximo.
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Este livro nasceu, por conseguinte, da imensa curiosidade do Autor, aliada 
a uma férrea disciplina de trabalho, apta a harmonizar muitos afazeres, desde os 
familiares aos profissionais, sem esquecer o tempo para a cultura e o querer saber 
sempre mais. Quem estudou Música, como foi o caso do Hugo Porto, ganha 
muitas vezes esta auto-disciplina. Assim, esta obra é o produto de muitas alvo-
radas e de muitas incursões nos arquivos à sexta-feira, o dia livre que, durante 
algum tempo, conquistou para se dedicar à pesquisa. Resulta do seu interesse 
em cruzar Música Antiga, História Social, História das Instituições religiosas e 
as problemáticas do Sul Peninsular, no Antigo Regime. São tudo áreas de investi-
gação do Autor que, por isso, rapidamente equacionou aprofundar o que se sabia 
sobre capelas musicais, na hora de selecionar o tema para o seu doutoramento. 
Colocou o foco nos agentes que davam vida e som a estas organizações, no inte-
rior das catedrais e eventualmente em algumas colegiadas ligadas às primeiras.

Não era um território intocado. Desde o Cónego Alegria1 até ao trabalho 
de Paulo Estudante2 já muitos outros estudiosos, alguns bem recentes3, tinham 
dado atenção a estes espaços de celebração religiosa, em Portugal. Feita a clás-
sica revisão bibliográfica, Hugo Porto tentou diferenciar-se optando, quer pelo 
enfoque historiográfico, quer por sés de criação quinhentista, sem um longo 
passado, e de pequena dimensão, situadas na zona mais próxima da fronteira: 
Portalegre e Elvas. Por isso, acompanhando a vida das instituições, alargou a 
sua cronologia de estudo até aos anos finais da monarquia. Importava ver até 
que ponto situar-se longe de grandes centros era marcante e em que medida o 
influxo castelhano, pela sua proximidade, pautava escolhas, tanto de indivíduos 
como de repertórios ou gostos musicais. A mesma inquietação levou ainda o 
Autor a ponderar mais dois polos de referência erguidos neste território: Évora e 
a Casa de Bragança, sediada em Vila Viçosa. Será que as catedrais de Portalegre e 

1 José Augusto Alegria, História da capela e Colégio dos Santos Reis de Vila Viçosa, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian – Serviço de Música, 1983.

2 Paulo Estudante Dias, «“Por sere mto nescesarios para o seruico desta See” incorporação permanente dos 
charamelas no serviço musical da Sé de Coimbra (sécs. XVI-XVII)», Boletim do Arquivo da Universidade 
de Coimbra, vol.27, 2014, pp. 295–339.

3 Luís Cabral, A capela musical da Sé do Porto no século XVI, Porto, L. Cabral, 2003 ; João Pedro Delgado, 
O esplendor musical egitaniense: mestres de capela na Sé da Guarda Séc. XVI a XIX, Guarda, Câmara 
Municipal, 2009  ; João Pedro D’Alvarenga, «‘To make of Lisbon a new Rome’: The repertory of the 
Patriarchal Church in the 1720s and 1730s», Eighteenth Century Music, vol.8, no 2, 2011, pp. 179–214 ; 
Cristina Fernandes, «Patronos da arte dos sons: a actividade musical na Patriarcal e na Capela Real de 
Lisboa entre 1750 e 1807», Invenire, n.º 5, 2012 ; Pilar Díez del Corral Corredoira; Cristina Fernandes, 
«Del Tajo al Tíber: la formación de músicos y artistas portugueses en Roma durante el reinado de Juan 
V (1707-1750)», Revista de Historia Moderna, vol.38, 2020, pp. 326–359.
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Elvas estavam verdadeiramente na área de influência tanto da sede da arquidio-
cese, como da capela da maior casa senhorial portuguesa no final do século XVI? 
Haveria circulação de músicos entre todas estas capelas? No século XVIII, qual 
era a influência dos novos gostos musicais introduzidos primeiro em Lisboa, na 
Patriarcal? Por fim, a sua questão central: quem eram os agentes musicais, como 
eram formados? Como se fazia o recrutamento no enquadramento referido?

Munido destes e de outros pontos de interrogação, Hugo Porto foi em busca 
de metodologias adequadas e de fontes. Em relação às primeiras tentou alicerçar 
tudo numa base de dados prosopográfica, que ainda agora continua a alimen-
tar para estudos futuros. Quanto às segundas, privilegiou em muitos aspetos 
os registos contabilísticos e os livros notariais, o que representou um grande 
desafio. Partiu em busca do cantor e do instrumentista, entrosado na sua vida 
material, próxima do quotidiano. Como lidou quase sempre com grupos sociais 
intermédios ou nem tanto, a sua presença nas fontes nem sempre era fácil de 
identificar. As homonímias constituíram um claro e repetido entrave. 

Os fundos notariais são fontes seriáveis muito úteis aos historiador, mas 
pouco ou nada amigáveis de desbravar. Têm a vantagem de oferecer uma tipo-
logia de eventos semelhantes para todo o país e fora dele: contratos de compra 
e venda; quitações; renúncias; cartas de obrigação; dotes; procurações; alforrias; 
contratos de aprendizagem e uma miríade de outros documentos que, ontem 
como hoje, tipificavam o pulsar (supostamente legal) da vida em comunidade. 
Todos os grupos sociais, embora com desigual frequência e razões, deixaram 
rastos nestas páginas. É uma boa forma de captar as vivências de quem não fazia 
parte da nobreza e menos ainda das elites. Se as capelas e muita literatura da 
época em torno delas era exaltativa, estas fontes devolviam eventos menos artifi-
ciais, não obstante as fórmulas jurídicas. Para mais o Autor, antes de passar pela 
licenciatura em História, sentou-se nos bancos de uma Faculdade de Direito. 
Diplomado nas duas áreas, rapidamente mergulhou por estas águas dos contra-
tos com mestria. Mesmo a caligrafia dos tabeliães, de que toda a gente se queixa 
– a pior de quanta há nos Arquivos –, não se revelou um obstáculo intranspo-
nível. Desta forma, percorreu sistematicamente muitos notariais, com um crité-
rio claro de amostragem, pois as teses têm prazos e os registos tabeliónicos são 
infindos.

Muitos livros dos fundos paroquiais também foram sistematicamente 
explorados, por duas razões. Em primeiro lugar, teve em vista obter dados da 
parentela dos agentes musicais em estudo; em segundo lugar, porque se trata de 



16 O S A G E N T E S  D O S E R V I Ç O M U S I C A L

outra fonte apta a dar conta de todos, incluindo da gente comum. Com efeito, 
raramente os cantores e instrumentistas tinham pergaminhos de antepassados.

Fazer um doutoramento exige muita persistência, não obstante os progres-
sos da digitalização e das tecnologias da informação. Depois de muitas leituras 
e muito trabalho de arquivo, sobretudo em Portalegre e Elvas, mas também em 
Évora e em Lisboa, começou a montar o puzzle, tratando dados e iniciando a 
redação. Aqui nem sempre houve convergência: ele que, atendendo aos inte-
resses dos musicólogos, quis manter o estudo separado das capelas musicais e 
dos indivíduos; uma parte da sua equipa de orientação que pretendia estudos 
integrados. Prevaleceu o seu enfoque, pois num estudo interdisciplinar, há lugar 
para o compromisso. O doutorando tem de ser o Autor fundamental num texto 
desta natureza; importa que sinta plenamente o trabalho como seu.

Sobre as conclusões nada vamos desvendar. Cabe ao Leitor deixar-se guiar 
pela curiosidade e descobrir. Uma coisa é certa: trata-se de um trabalho impor-
tante não só para quem faz história da Música, mas também para quem faz his-
tória social dos grupos intermédios, que tão difíceis são de estudar. Para mais, a 
panorâmica que traça das capelas musicais catedralícias e do seu funcionamento 
constitui uma abordagen muito completa, para locais pouco explorados.

Defendida a tese (Universidade de Évora, 23 de Junho de 2020), feitas as 
devidas adaptações, o resultado de todo este itinerário de pesquisa fica agora 
disponível ao público, quer ao especializado, quer a todo aquele que se interessa 
por esta instituições que um dia deram esplendor às celebrações religiosas do 
interior sul de Portugal. Porque a Ciência deve ser reprodutível, o Autor prevê 
publicar muitas das fontes que escoram este livro, num e-Working paper. Serão 
de proveito para ele e para muitos outros investigadores. 
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O Doutor Hugo Porto não pára. Assim esperamos que continue, investi-
gando e publicando, dando vida à cultura e ajudando todos a interpretar os enre-
dos das sociedades do passado, que tanto marcam e condicionam as de hoje. 
Quanto mais conhecemos esse legado, mais conscientes nos sentimos na com-
plexidade das teias do presente. O conhecimento histórico é um enfoque funda-
mental que dá espessura às realidades de hoje.

Fernanda Olival
(Universidade de Évora; CIDEHUS)
Manuel Pedro Ferreira
(Universidade Nova de Lisboa; CESEM)
Ana Isabel López-Salazar
(Universidad Complutense de Madrid; CIDEHUS)



Introdução

Para o Antigo Regime, os três grandes espaços musicais que têm merecido a 
atenção dos investigadores são a corte, as catedrais e os conventos. As sés, através 
dos respetivos órgãos gestionários como o cabido ou a fábrica, foram, de facto, 
os maiores empregadores de músicos em território português até ao advento do 
Liberalismo. De resto, esta é uma característica histórica comum a outros países 
da Europa Ocidental, como a França e Espanha. Trata-se, desta forma, de um 
espaço essencial, que importa conhecer melhor.

A presente dissertação é o resultado de um trabalho exploratório. Além 
da constatação acima enunciada, a motivação para esta pesquisa decorreu da 
conclusão do projeto Arquivo da Sé de Portalegre: organização, descrição e difu-
são online, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, e que decorreu no 
CIDEHUS entre Junho de 2013 e Dezembro de 2014. Conhecendo a existência 
de fontes não trabalhadas sobre os músicos da catedral de Portalegre, mas tam-
bém de Elvas – parte do acervo documental havia sido parcialmente abrangido 
por aquela inventariação – não quisemos perder a oportunidade para entrar no 
universo dos músicos catedralícios.

Em Portugal, dispomos de alguns estudos que constituem referências para 
a caracterização das catedrais enquanto instituições musicais, mas também dos 
músicos que as compunham. Assumem-se, desde logo, como fundamentais, as 
obras de José Augusto Alegria sobre O ensino e prática da música nas Sés de 
Portugal: (da Reconquista aos fins do século XVI), a História da Escola de Música 
da Sé de Évora e sobre O Colégio dos Moços do Coro da Sé de Évora 4. A obra de 
José Augusto Alegria tende a destacar a pujança da capela musical eborense, 
alicerçada no seu colégio dos moços do coro, assim como na capacidade de 
“irradiação” de agentes e repertórios no contexto português e ibérico durante os 
séculos XVI e XVII.

4 José Augusto Alegria, O ensino e prática da música nas Sés de Portugal: da Reconquista aos fins do século 
XVI, 1a ed., Lisboa, Inst. Cultura e Língua Portuguesa, 1985 ; IDEM, História da Escola de Música da 
Sé de Évora, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1973 ; IDEM, O colégio dos moços do coro da Sé de 
Évora, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 
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Ainda sobre Évora (mas também sobre os instrumentistas das capelas musi-
cais de Braga e Coimbra dos séculos XVI e XVII) dispomos da dissertação de 
doutoramento de Paulo Estudante e o artigo publicado na Revista A Cidade de 
Évora de Jorge Rebotim Raposo5. O primeiro constitui um trabalho mais apro-
fundado dos instrumentistas das referidas capelas fazendo apelo, muitas vezes, a 
um juízo comparativo utilizando outras fontes, nomeadamente ibéricas.

A proximidade das dioceses de Portalegre e Elvas da arquidiocese de Évora 
– portadora desde sempre da mais pujante capela musical até à criação do Real 
Seminário de Música da Patriarcal6 – obriga a olhá-la como um referente a con-
siderar, tendo em vista indagar das possíveis influências. Daí a atenção posta na 
bibliografia que sobre ela trata.

Para as outras sés de Portugal, temos alguns estudos sobre a Capela Musical 
da Sé do Porto no século XVI e alguns apontamentos de João Pedro de Alvarenga 
sobre a música na Sé de Braga7. Ainda sobre a catedral de Braga existem as dis-
sertações de mestrado de Elisa Lessa e de Manuel Lopes Simões8, sendo que, 
mais recentemente, lhe foi dedicada uma monografia9. Os cantores e instrumen-
tistas da catedral de Lamego foram estudados sumariamente por M. Gonçalves 
da Costa10. Sobre a Sé de Viseu dispomos do trabalho levado a cabo por Manuel 
Joaquim intitulado Nótulas sobre a Música na Sé de Viseu11.

5 Paulo Estudante Moreira, Les pratiques instrumentales de la musique sacrée portugaise dans son contexte 
ibérique. XVIe-XVIIe siècles. le ms. 1 du fond Manuel Joaquim (Coimbra), dissertação de doutoramento, 
2007 e Jorge Rebotim Raposo, «Subsídios para a história dos músicos da Capela da Sé de Évora», A 
cidade de Évora – Boletim de Cultura da Câmara Municipal, vol.6, 2006.

6 Sobre o seminário da Patriarcal haverá a considerar em especial os trabalhos de Cristina Isabel Videira 
Fernandes, O Sistema Produtivo da Música Sacra em Portugal no Final do Antigo Regime: A Capela Real e 
a Patriarcal entre 1750 e 1807, Évora, dissertação de doutoramento, Universidade de Évora, 2010 e «Boa 
voz de tiple, sciencia de música e prendas de acompanhamento»: o Real Seminário da Patriarcal, 1713-
1834, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal – INET-MD – Instituto de Etnomusicologia – Centro de 
Estudos de Música e Dança da Universidade Nova, 2013.

7 João Pedro de Alvarenga, Estudos de musicologia, Lisboa Évora, Colibri ; Centro de História da Arte da 
Universidade, 2002 ; Luís Cabral, A capela musical da Sé do Porto no século XVI, Porto, L. Cabral, 2003.

8 Elisa Lessa, A actividade musical na Sé de Braga no tempo do arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus : 1588-
1609, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1992 ; Manuel Lopes Simões, A capela musical da Sé de Braga 
no arcebispado de D. Gaspar de Bragança : 1758-1789, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1992.

9 Ana Maria S. A. Rodrigues; Manuel Pedro Ferreira, A Catedral de Braga: arte, liturgia e música dos fins 
do século XI à época tridentina, 1.ª ed., Lisboa, Arte das Musas, CESEM, 2009.

10 M. Gonçalves da Costa, Cantores e Instrumentistas da Catedral de Lamego, Lamego, Seminário de 
Lamego, 1992.

11 Manuel Joaquim, “Nótulas sobre a Música na Sé de Viseu”, Beira Alta, Junta da Freguesia da Beira Alta, 
1944.
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A Sé da Guarda foi objeto de um estudo de âmbito plurissecular, realizado 
por José Joaquim Pinto Geada12, e a música da Sé de Castelo Branco veio a ser 
estudada por Maria Luísa Correia Castilho13.

Por razões de afinidade organizativa e proximidade geográfica constitui, 
igualmente, uma referência a História da Capela e Colégios dos Santos Reis de 
Vila Viçosa de José Augusto Alegria14, e os recentes artigos de Bernardette Nelson 
sobre a capela ducal15. Os moços do coro da Sé de Lisboa foram estudados por 
Joseph Scherpereel16.

No que respeita ao estado da arte sobre as duas sés que nos irão ocupar ao 
longo deste estudo, haverá a referir que a capela musical da Sé de Portalegre 
até ao momento não foi objeto de qualquer estudo de caráter sistemático e cro-
nologicamente alargado, sem prejuízo da publicação de alguns documentos 
fundacionais da respetiva capela, contidos em monografias sobre a catedral. 
Reportamo-nos, assim, às publicações do cónego Anacleto Martins e padre José 
Dias Heitor Patrão17. 

Existem, igualmente, alguns estudos sobre compositores que terão feito a 
sua formação na referida instituição. Trata-se do trabalho de Owen Rees dedi-
cado a Manuel Leitão de Avillez, que culminou a sua carreira no mestrado da 
capela real de Granada e a dissertação de doutoramento de Maria Luísa Faria 
de Sousa Cerqueira Correia Castilho, sobre as obras de Manuel Tavares, com-
positor que veio a falecer como mestre de capela da catedral de Las Palmas 
(Grande Canária)18. Sobre os períodos de formação e a permanência de ambos 
nas catedrais continuamos a considerar os dados biográficos fornecidos por 
Diogo Barbosa Machado, sendo que nos propusemos questionar a passagem dos 

12 José Joaquim Pinto Geada, A música na Sé da Guarda – Subsídios para um esboço histórico, Guarda, 
Museu da Guarda, 1990.

13 Maria Luísa Faria de Sousa Cerqueira Correia Castilho, A música na Sé de Castelo Branco: apontamento 
histórico e catálogo dos fundos musicais, Coimbra, s.n., 1992.

14 José Augusto Alegria, História da Capela e Colégio dos Santos Reis de Vila Viçosa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1983.

15 Bernardette Nelson, «Livros de música na biblioteca de D. Teodósio» e «A música e a capela» in De todas 
as partes do mundo: o património do 5.o duque de Bragança D. Teodósio I, Lisboa, Tinta da China, 2018.

16 Joseph Scherpereel, «Os Meninos do Coro da Sé de Lisboa e a sua organização até à revolução liberal de 
1834», Revista Portuguesa de Musicologia, n.º 13, 2003, pp. 35–52.

17 Cónego Anacleto Pires da Silva Martins, O Cabido da Sé de Portalegre – Achegas para a sua história, 
Portalegre, Cabido da Sé, 1997 ; José Dias Heitor Patrão, Portalegre – Fundação da cidade e do Bispado, 
levantamento e progresso da Catedral, Lisboa, Colibri Artes Gráficas, 2002.

18 Owen Rees, «Manuel Leitão de Avilez in Andalucia», Revista Portuguesa de Musicologia, n.º  14–15, 
2005-2004, pp. 187–208 ; Maria Luísa Faria de Sousa Cerqueira Correia Castilho, As obras de Manuel 
de Tavares e o desenvolvimento da policoralidade na polifonia portuguesa do século XVII, Dissertação de 
doutoramento, Universidade de Évora, 2009.
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mesmos pela escola musical de Portalegre. Fizemos idêntico exercício quanto ao 
alegado mestre dos músicos anteriores: António Ferro.

Já no que se refere à Sé de Elvas, o cenário não é muito diferente. O grande 
estudioso da Sé de Elvas foi o descobridor do cancioneiro elvense. Com efeito, 
o Tenente Manuel Joaquim, durante o tempo que estanciou na cidade integrado 
em guarnições militares, aproveitou para aprofundar o conhecimento da capela 
musical daquela Sé. Esta atividade ficou documentada numa série de artigos 
intitulados “Notas sobre a música na Sé de Elvas”, publicados entre Novembro de 
1928 e Agosto de 1929, no Jornal de Elvas. Segundo revelava nestes textos, ambi-
cionava publicar obra de maior fôlego sobre a matéria, algo que nunca conhe-
ceria a luz do dia. Ainda assim o seu trabalho – decorrente de investigações 
realizadas a partir de 1921 – incorre numa limitação: ateve-se aos mestres de 
capela da referida Sé. Verifica-se, quanto a este aspecto, que os dados publicados 
permanecem correctos na sua quase totalidade, sem prejuízo de pequenos repa-
ros que possam ser realizados atendendo a que consultámos, porventura, um 
conjunto mais alargado de fontes. Pouco tempo depois, no ano de 1933, foram 
dados à estampa, no Jornal Arquivo Transtagano, três breves artigos retirados 
de apontamentos de Francisco de Paula Santa Clara, com o título Cantores e 
Músicos da Capela da Sé de Elvas. Constituem pequenas notas biográficas (algu-
mas não ultrapassam um pequeno parágrafo) sobre músicos dos séculos XVIII 
e XIX. Ou seja, a erudição local do início do século XX legou-nos um pecúlio 
inventariativo que continua a ser muito útil como ponto de arranque.

Ainda no que respeita a Elvas, Manuel Rodrigues Coelho é, decerto, o 
músico mais estudado cuja formação decorreu na catedral de Elvas, nos tem-
pos iniciais da diocese. A este compositor, conhecido por ser o primeiro a ver 
uma obra instrumental impressa em Portugal, dedicámos algumas linhas no 
sentido de interpretar os registos que o situavam em Elvas19. Os conhecimentos 
da sua obra, mas também alguns aspectos biográficos, devemo-los em grande 
medida a Macário Santiago Kastner20, trabalho mais recentemente revisitado 
por Edite Rocha21.

19 Assim não será pois sabe-se que Gonçalo de Baena veio a publicar, em 1540, a sua Arte novamente inven-
tada de tanger.

20 Macario Santiago Kastner, Três compositores lusitanos para instrumentos de tecla séculos XVI e XVII: 
António Carreira, Manuel Rodrigues Coelho, Pedro de Araújo = Drei lusitanische Komponisten für Clavier, 
16. – 17. Jahrhundert : António Carreira, Rodrigues Coelho, Pedro de Araújo, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1979.

21 Nomeadamente a sua obra mais recente Edite Rocha, Flores de Música de Manuel Rodrigues Coelho, 
Elvas, Câmara Municipal de Elvas, 2012.
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Ora, este é o cenário dos estudos publicados em território português sobre 
o funcionamento das instituições musicais das catedrais e dos músicos que as 
integravam, sendo que grande parte dessas investigações resultaram da informa-
ção contida na própria instituição eclesiástica. Todos eles, em maior ou menor 
medida, fornecem-nos informação sobre o esquema organizativo do serviço 
musical, sobre o número de agentes musicais ou sobre a sua evolução ao longo 
do tempo. Mostram-se de grande utilidade tendo em vista colmatar lacunas fac-
tológicas, comparar ou enunciar hipóteses.

Os estudos sobre músicos em Portugal inseriram-se, nos últimos anos, 
quase sempre no âmbito de trabalhos de Musicologia, na qual o texto musical 
ou as condições do seu uso tendem a ser o foco da investigação. Podemos, aliás, 
referir que até ao momento, não foi realizado qualquer estudo sistemático do 
funcionamento das capelas catedralícias exclusivamente desenvolvido por his-
toriadores. Aliás, é curioso notar que as grandes fontes biográficas dos músicos, 
algumas com mais de 100 anos, e que ainda constituem a grande base de trabalho 
dos investigadores, foram produzidas por autores com uma formação eclética. 
Desde logo, Diogo Barbosa Machado (1682-1772), bibliógrafo consumado que, 
para além da sua Bibliotheca Lusitana, publicada entre 1741 e 1759, interessou-se 
pela realeza e pela História Eclesiástica. Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) era 
crítico de arte, mas também historiador, além da sua obra intitulada Os Músicos 
Portuguezes, datada de 1870, escreveu profusamente sobre pintura e literatura. 
Francisco Sousa Viterbo (1845-1910) era o mais eclético dos três quanto à natu-
reza das obras que produziu. Além da sua obra Subsídios para a História de 
Música em Portugal, publicada em 1932 (e de outros escritos sobre música), foi 
também jornalista, arqueólogo e poeta. As duas outras grandes fontes biográfi-
cas sobre músicos portugueses, ainda subsistentes, são o Dicionário Biográfico de 
Músicos Portugueses de José Mazza (falecido em 1797) e o Dicionário Biografico 
de Músicos Portugueses de Ernesto Vieira, publicado em 190022. Todavia, apesar 
de constituírem um repositório de biografias individuais, não podem ser consi-
deradas tecnicamente uma análise prosopográfica ou grupal. Como é natural, os 
contributos conceptuais das ciências sociais como “formação” ou “rede social”, 
encontram-se ausentes dos citados trabalhos, especialmente os mais antigos.

Ora, atendendo a que nos aventurámos em “mares quase não navegados” 
(Portalegre e Elvas), desconhecíamos que dados subsistiriam e se nos permiti-
riam responder a diversas interrogações que colocávamos à partida, a respeito da 

22 Ernesto Vieira virá a falecer em 1915.
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caracterização sócio-profissional dos músicos que actuavam nas capelas musi-
cais de ambas as catedrais. Importava saber quem eram, numa abordagem pro-
sopográfica, questionando-se, também, que actividade musical desenvolveram, 
por onde circularam, como se processou a sua formação musical e qual a tipo-
logia remuneratória que usufruíam. Mereceram ainda atenção aspectos como 
a respetiva origem geográfica e a existência ou não de ligações familiares entre 
eles. Na medida em que lidávamos com indivíduos ao serviço de uma instituição 
eclesiástica, ao questionário anteriormente citado não podíamos deixar de aditar 
o funcionamento da capela musical, desde o momento fundador das dioceses 
até à sua reorganização no final do século XIX, assim como os momentos em 
que eram chamados a intervir. Com efeito, era nesse particular contexto que 
se evidenciava parte da dinâmica do relacionamento entre indivíduos. Assim 
sendo, a apresentação das normas estatutárias, a distribuição do número de pre-
bendas e as vicissitudes históricas das dioceses (nomeadamente os períodos de 
sede vacante) eram, à partida, aspectos essenciais que moldariam o estatuto e o 
número de servidores musicais e que, por vezes, podiam servir como factores 
explicativos para alguns dos dados que nos eram apresentados. Estas eram algu-
mas das interrogações que colocámos ao longo de todo processo relativamente 
aos servidores musicais de ambas as catedrais. São tópicos fundamentais para 
conhecer estes actores e, em certa medida, o produto musical ali apresentado. 
Face ao estado da arte, a maior novidade deste trabalho será o enfoque sócio-
-económico dos músicos, recorrendo também a fontes da órbitra catedralícia, 
como as notariais para captar algumas das actividades destes agentes.

Embora fosse uma tarefa que revelasse alguma dificuldade, especialmente 
pelo cursivo “veloz” que marca a caligrafia de muitos notários, julgávamos pos-
sível colher informação nestas fontes esquecidas pela historiografia da música 
portuguesa. Este acervo documental permite situar o músico num contexto eco-
nómico e social fora do seu espaço profissional, assim como fornecer informa-
ção sobre a dinâmica patrimonial expressa nos contratos por eles celebrados.

Existiam duas opções de base quanto ao arco cronológico a adoptar: ou 
seguiríamos uma perspectiva longitudinal de longa duração, a partir dos regis-
tos de deliberações capitulares e das longas séries arquivísticas ou adoptaríamos 
uma perspectiva transversal com a redução do arco temporal, centrando a aná-
lise num período mais contido e aumentando, por ventura, a consulta das fontes. 
Ora, optámos pelo primeiro itinerário depois de iniciada a consulta documental. 
Considerámos como relevante todo o período compreendido entre a fundação 
das dioceses em meados do século XVI até 1881 – ano em que se verificou a 
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reestruturação das mesmas, ou seja, a junção da diocese de Castelo Branco à 
diocese de Portalegre e integração da diocese de Elvas na arquidiocese de Évora. 
A decisão prendeu-se, como referimos, com o interesse em dar uma perspec-
tiva de conjunto dos agentes musicais das catedrais de Elvas e Portalegre. Só 
na longa duração podia ser possível encontrar rupturas ou continuidades nas 
capelas musicais e, bem assim, no estatuto do servidor musical. Assumiu um 
aspecto preponderante a existência, no caso de Portalegre, de livros da fábrica da 
Sé desde o século XVI até ao século XX. Foi uma decisão consciente estribada 
na ideia da importância de fornecer uma noção da actividade musical nos dois 
espaços ao longo do tempo. Uma análise centrada num curto período não per-
mitiria captar as mutações de longo prazo. Desenhou-se uma aproximação de 
plano macro, que posteriormente poderá dar origem a recortes de escala micro 
mais densa.

Importa, desde já, esclarecer que a dimensão musical das catedrais não pode 
ser reconduzida à capela de música. Esta é de facto o seu núcleo essencial (e tal-
vez o mais interessante), mas a actividade musical transcende-a largamente. É no 
coro que quotidianamente ocorrem factos musicais, protagonizados pelos servi-
dores pertencentes a toda a hierarquia da catedral, desde o chantre ao simples 
sineiro. Todos os eles mereceram, em maior ou menor medida, a nossa atenção 
pois todos são musicalmente relevantes.

A partir da informação disponível propomos compreender o contexto de 
recrutamento dos músicos, i.e., se os músicos eram selecionados a partir dos 
recursos existentes na catedral, nomeadamente a partir dos moços do coro, ou 
se era privilegiada a contratação externa. Quando esta última ocorria tentou-
-se determinar se a mesma se atinha aos limites da diocese ou extravasava as 
suas fronteiras. A responsabilidade pela música na sua dimensão administra-
tiva ou funcional embora repartida, de um modo geral, por todos os servidores 
da catedral, decorria de uma obrigação estatutária concreta, ocupando desde o 
chantre até ao mais jovem moço do coro. O uso da expressão “agente musical” 
acomoda, efetivamente, todo o conjunto de indivíduos que eram obrigados, 
por disposição regulamentar, a exercer uma função musical, fosse de natureza 
prática ou de mera superintendência. Naquela asserção incluíu-se uma hetero-
geneidade de intervenientes: quartenários (prebendados apenas existentes em 
Elvas),o subchantre, os capelães, mestres de capela, cantores (leigos ou clérigos) 
e todos os instrumentistas (leigos ou clérigos). Para além da respetiva condição, 
consideraram-se os indivíduos com vínculos permanentes às catedrais (pre-
bendados, benefícios eclesiásticos ou apenas assalariados) ou contratados para 
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eventos específicos. Considerámos também como relevantes todos os factos 
que relacionavam as dignidades capitulares com a actividade musical levada a 
cabo nas catedrais.

De resto, não é por acaso que a maioria da informação disponível resultou 
da produção da própria instituição eclesiática. De facto, o âmbito temático, pela 
sua natureza, convoca, simultaneamente, o conhecimento do funcionamento da 
instituição diocesana e capitular – campo muito específico da historiografia por-
tuguesa e internacional – mas também noções de história da música lusitana e 
europeia – área desde sempre estudada pela musicologia histórica. Situando-se 
o objecto da nossa dissertação numa área de charneira, não pudemos deixar de 
atender aos contributos de todas elas.

Tentámos ultrapassar a falta de informação com o enorme manancial de 
estudos sobre as capelas musicais ibéricas. Considerámos, sem os esgotar, os 
estudos, relativos a espaços musicais situados em Santiago de Compostela23, 

23 María Pilar Alén, «Situación económica de la capilla de música de la catedral de Santiago de Compostela 
(1760-1820)», Revista de Musicología, vol.10, n.º 1, 1987, pp. 221–240 ; IDEM, «Datos para una Historia 
Social de la Música: La Guerra de la Independencia y su incidencia en la capilla de música de la catedral 
de Santiago», Revista de Musicología, vol.14, 1/2, 1991, pp. 501–509.
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Ávila24, Granada25, Ciudad Rodrigo26, Valência27, Sevilha28, Valhadolid29, Coria30, 

24 Ana Sabe Andreu, «La capilla de música de la catedral de Ávila: su influencia en Victoria», Revista de 
Musicología, vol. 35, n.º 1, 2012, pp. 61–85.

25 Juan Ruiz Jiménez, Organería en la diócesis de Granada (1492-1625), Diputación Provincial de Granada, 
Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1995 ; IDEM, «Difusión del repertorio de los maes-
tros de capilla de Granada en el siglo XVI», Revista de Musicología, vol. 20, n.º 1, 1997, pp. 171–184; 
IDEM, «Música y devoción en Granada (siglos XVI-XVIII): funcionamiento “extravagante” y tipología 
de plazas no asalariadas en las capillas musicales eclesiásticas de la ciudad», Anuario musical: Revista de 
musicología del CSIC, n.º 52, 1997, pp. 39–76 ; IDEM, «Patronazgo musical en la Capilla Real de Granada 
durante el siglo XVI. 1. Los músicos prebendados», in Encomium musicae: essays in memory of Robert J. 
Snow, Pendragon, 2002, págs. 341-364; Giuseppe Fiorentino, «Las polifonías improvisadas en la catedral 
de Granada a comienzos del siglo XVI», Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques, 2016.

26 Francisco Rodilla León, «Medio siglo de esplendor musical en la catedral de Ciudad Rodrigo (1574-
1624): Los Maestros de capilla Juan Navarro, Alonso De Tejeda Y Juan Esquivel», discurso apresentado 
no acto solene da recepção académica, Ciudad Rodrigo, 2012.

27 Kenneth Kreitner, «The Cathedral Band of León in 1548, and When It Played», Early Music, vol. 31, n.º 
1, 2003, pp. 41–62.

28 Lynn Matluck Brooks, «“Los Seises” in the Golden Age of Seville», Dance Chronicle, vol. 5, n.º 2, 1982, 
pp. 121–155 ; Juan Ruiz Jiménez, La librería de canto de órgano: creación y pervivencia del repertorio 
del renacimiento en la actividad musical de la catedral de Sevilla, Consejería de Cultura, 2007 ; IDEM, 
«From “Mozos de coro” towards Seises: Boys in the Musical Life of Seville Cathedral in the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries», in Young choristers, 650 - 1700, 2008, pp. 86–103; Clara Bejarano Bejarano Pellicer, 
«El paisaje sonoro del hospital de las Cinco Llagas de Sevilla durante la Edad Moderna», Chronica 
nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, n.º 35, 2009, pp. 223–246; IDEM, «La 
música en los gremios y las cofradías de la Sevilla del Antiguo Régimen», Archivo hispalense: Revista 
histórica, literaria y artística, vol. 93, n.º 282, 2010, pp. 223–245 ; Rosa Isusi Fagoaga, «La música de la 
Catedral de Sevilla en el siglo XVIII y América: Proyección institucional, movilidad de los músicos y 
difusión del repertorio», in La música de las catedrales andaluzas y su proyección en América, Servicio 
de Publicaciones, 2010, págs. 133-158; IDEM, Sevilla y la música de Pedro Rabassa, Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura, 2012 ; Clara Bejarano Pellicer, El mercado de la música en la Sevilla del Siglo de 
Oro, Fundación Focus-Abengoa, Universidad de Sevilla, 2013 ; IDEM, «La música y los músicos en la 
documentación notarial: el caso de Sevilla en el Siglo de Oro», in Musicología global, musicología local, 
2013, Sociedad Española de Musicología, 2013 ; IDEM, «Juventud y formación de los ministriles de 
Sevilla entre los siglos XVI y XVII», Revista de Musicología, vol. 36, n.º 1, 2013, pp. 57–92; IDEM, «La 
música y los músicos en la documentación notarial: el caso de Sevilla en el Siglo de Oro», in Musicología 
global, musicología local, Sociedad Española de Musicología, 2013, págs. 1953-1964; Juan Ruiz Jiménez, 
«Música tras la muerte: dotaciones privadas y espacios rituales en la Catedral de Sevilla (siglos XIII-
XVI)», Revista de musicología, vol.3 7, n.º 1, 2014, pp. 53–88; IDEM, «Música y ritual en la procesión 
del día de difuntos en la catedral de Sevilla (siglos XIV-XVII)», Medievalia, n.º 17, 2014, pp. 243–277; 
Clara Bejarano Pellicer, «Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla. Entre la baja Edad Media y el 
Renacimiento», Anuario de Estudios Medievales, vol. 46, n.º 2, 2016, pp. 651–687 ; IDEM, «Los músicos 
sevillanos a través de sus firmas (1570-1650)», Historia. Instituciones. Documentos, n.º 39, 2017.

29 José Martín González, «Oposiciones al magisterio de capilla de la Catedral de Valladolid durante el siglo 
XIX», Revista de Musicología, vol. 14, n.º 1, 1991, pp. 511–534.

30 Alicia Martín Terrón, Esplendor y ocaso en las instituciones eclesiásticas del norte de Extremadura: 
las prácticas musicales en las Catedrales de Plasencia y Coria entre 1750 y 1839, Universidad de 
Extremadura, 2016.
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Málaga31, Salamanca32, Plasencia33, Toledo34, Oviedo35, Zaragoza36, Talavera la 

31 María José de la Torre Molina, «Tradición e innovación en las capillas catedralicias españolas: las 
“Constituciones” de 1766 de la Capilla de Música de la Catedral de Málaga y su vigencia en el primer 
tercio del siglo XIX», Revista de Musicología, vol. 28, n.º 1, 2005, pp. 295–309 e Héctor Archilla Arcilla 
Segade, Músicos portugueses en España durante el reinado de Felipe III: El maestro Estêvâo de Brito, dis-
sertação de doutoramento, Universidad de Extremadura, 2016.

32 Mariano Pérez Prieto, «La capilla de música de la catedral de Salamanca durante el período 1700-
1750: Historia y estructura (empleos, voces, instrumentos, plantillas, provisión de plazas y nómina)», 
Revista de Musicología, vol. 18, 1/2, 1995, pp. 145–173 ; Josefa Montero García, «La capilla musical de 
la Catedral de Salamanca: del Antiguo Régimen al Concordato de 1851», in La catedral de Salamanca: 
de fortis a magna, Diputación de Salamanca, 2014, págs. 2371-2408; Louis Jambou, «Las oposiciones 
a la organistía de la catedral de Salamanca en el siglo XVII. Estabilidad y dinámica», Anuario Musical, 
n.º 73, 2018, p. 81.

33 Juan Manuel Ramos Berrocoso, «Informaciones de limpieza de miseros, mozos y capellanes del coro 
en el archivo de la catedral de Plasencia», Revista de Musicología, vol. 32, n.º 1, 2009, pp. 33–50 ; Marta 
Serrano Gil, «Ministriles e instrumentos musicales en la Catedral de Plasencia durante el siglo XVI», 
in Memoria Histórica de Plasencia y las Comarcas, Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia, 2014, 
págs. 237-247; Alicia Martín Terrón, «Esplendor y ocaso en las instituciones eclesiásticas del Norte de 
Extremadura: las prácticas musicales en las catedrales de Plasencia y Coria entre 1750 y 1839», Revista 
de Musicología, vol. 39, n.º 2, 2016, pp. 745–755.

34 Carlos Martínez Gil, «Ofrécese compañía de ministriles para tocar en fiestas. Sobre la formación de una 
compañía de ministriles en Toledo en 1668», Revista de Musicología, vol. 19, n.º 1, 1996, pp. 105–132 ; 
Louis Jambou, «Arpistas en la Catedral de Toledo durante la segunda mitad del siglo xvii: Del testa-
mento de Diego Fernández de Huete a su música: zien láminas de bronze poco mas o menos», Revista 
de Musicología, vol. 23, n.º 2, 2000, pp. 565–577  ; Natalia Medina Hérnandez, La vida musical en la 
catedral de Toledo durante el siglo XVII: Capilla de música y obras, Universidad Autónoma de Madrid, 
2016 ; María José Lop Otín, «De catedrales, escuelas y niños: el ejemplo del Toledo bajomedieval», Studia 
historica. Historia medieval, vol. 36, n.º 2, 2018, pp. 39–60.

35 Guy Bourligueux, «Recherches sur la musique à la cathédrale d’Oviedo (des origines au début du XIXe 
siècle)», Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 3, n.º 1, 1967, pp. 115–146.

36 Pedro Calahorra Martínez, La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII: Organistas, organeros y órga-
nos, Institución Fernando el Católico, 1977.
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Reina37, Girona38, Ourense39, Jaén40, Badajoz41, León42 e Jaca43. Tivemos ainda 
em linha de conta os dados da actividade musical de outros espaços musicais 
europeus como a da cidade italiana de Milão44 ou francesas como Avinhão45, 
Annecy46, Grenoble47, Rodez48, Toulouse49, mas também de outras latitudes 
como Antuérpia50. Do Novo Mundo, que importou os modelos musicais ibé-
ricos, atendemos aos trabalhos realizados em Mariana51, Rio de Janeiro52 ou 

37 Paulino Capdepón Verdú, «La capilla musical de la colegiata de Santa María la Mayor en Talavera de la 
Reina», Hispania Sacra, vol. 65, n.º 131, 2013, pp. 181–237.

38 Monti Galdon y Arrué, La música a la Catedral de Girona durant la primera meitat del segle XIX, tese de 
doutoramento em História, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.

39 Francisco Javier Garbayo Montabes, «El magisterio de la capilla de música de la Catedral de Ourense 
entre 1780 y 1819: José Quiroga y Manuel Rábago», Porta da aira: revista de historia del arte orensano, 
n.º 10, 2004, pp. 237–260.

40 Pedro Jiménez Caballé, «La capilla musical de la catedral de Jaén y su evolución histórica», Elucidario: 
Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, n.º 7, 2009, pp. 97–118.

41 Macário Santiago Kastner, «La música en la Catedral de Badajoz (años 1520-1603)», Anuario Musical, 
XII, 1957, pp. 123–146  ; IDEM, «La música en la Catedral de Badajoz (años 1601-1700)», Anuario 
Musical, XV, 1960, pp. 63–83 ; IDEM, «La musica en la Catedral de Badajoz (años 1654-1764)», Anuario 
Musical, XVIII, 1963, pp. 223–238 ; Francisco Luis Rico Callado, «Ruidos y rencillas en la Catedral. Las 
faltas de los beneficiados y la jurisdicción disciplinaria del cabildo catedralicio de Badajoz en época pre-
tridentina», Cauriensia: revista anual de Ciencias Eclesiásticas, n.º 10, 2015, pp. 409–435 ; Héctor Archilla 
Arcilla Segade, Op. cit.

42 Kenneth Kreitner, «The Cathedral Band of León in 1548, and When It Played», Early Music, vol. 31, n.º 1, 
2003, pp. 41–62.

43 Sara Escuer Salcedo, «Francisco Viñas y la nueva concepción de la música en la catedral de Jaca (1722-
1731)», Anuario Musical, n.º 73, 2018, pp. 153–166.

44 Christine Getz, «The Milanese Cathedral Choir under Hermann Matthias Werrecore, Maestro di 
Cappella 1522-1550», Musica Disciplina, vol. 46, 1992, pp. 169–222.

45 André Bourde, «Recherches récentes sur la musique et les musiciens en Provence, à Avignon et dans le 
Comtat à l’époque du baroque et du rococo : structures et signification sociales et culturelles», Revue 
Provence historique, T.30, n.º 121, 1980.

46 Marie-Therese Bouquet-Boyer, Musique et musiciens a Annecy: les maitrises, 1630-1789, Annecy, 
Academie salesienne, 1970.

47 François Caussin, Musiques et musiciens à Grenoble au XVIIe siècle (1590-1730), Grenoble, Université 
Grenoble Alpes, 2016.

48 Françoise Talvard, La maîtrise de la cathédrale de Rodez aux XVIIe et XVIIIe siècles, Versailles, Éd. du 
Centre de musique baroque de Versailles, 2005.

49 Roberte Machard, «Les musiciens de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse (1682-1790)», Annales du 
Midi, vol. 86, n.º 118, 1974, pp. 297–320.

50 Kristine K. Forney, «Music, Ritual and Patronage at the Church of Our Lady, Antwerp», Early Music 
History, vol. 7, 1987, pp. 1–57.

51 Paulo Castagna, «Pesquisas iniciais sobre os mestres da capela diocesanos no Bispado de Mariana (1748-
1832)», in V Encontro de Musicologia Histórica, Juíz de Fora: Centro Cultural Pró-Música, 2004.

52 Maurício Dottori, «Achegas para a História dos Mestres de Capela do Rio de Janeiro Colonial», Revista 
Música, vol. 7, n.º 1–2, 1996, pp. 37–46.
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Guatemala53. Por razões de economia do texto, a comparação com a actividade 
de outros espaços musicais colocou-se sobretudo nas notas de rodapé.

Como já o enfatizámos, a nossa “história dos músicos” foi feita “a partir 
da visão do empregador”, como se diria hoje. A documentação subsistente, 
salvo raras excepções onde podemos inscrever as petições apresentadas pelos 
músicos54, resulta do que a instituição eclesiástica entendeu útil guardar para a 
posteridade55. Duas preocupações parecem nortear essa produção: o controlo 
contabilístico e a ortodoxia ritual. Neste sentido, a caracterização das profissões 
musicais deverá ter lugar, prima facie, a partir das obrigações litúrgicas dos agen-
tes densificadas nas normas estatutárias destas duas catedrais. Para a compreen-
são efectiva da actividade musical importava confrontar a norma com a prática, 
tendo em vista verificar em que medida o exercício quotidiano da música se afas-
taria das determinações superiores. Para a realização desta análise, revelaram-se 
fontes essenciais, em ambos os casos, os livros de acórdãos, mas também os rela-
tos das visitações. Utilizámos no nosso trabalho as fontes documentais de ambas 
as dioceses, muitas vezes dispersas por vários arquivos, assim como os registos 
paroquiais e os livros notariais. Pela proximidade geográfica foram também con-
sultados os livros de mercês da Fundação da Casa de Bragança. É de assinalar 
que apenas se estudou uma pequena parte dos processos de ordens (habilitações 
de genere). No caso de Portalegre, esse acervo encontra-se por organizar e no 
caso de Elvas, encontra-se em vias de digitalização para posterior disponibili-
zação pública. Os livros de confrarias da Sé de Elvas revelaram-se, igualmente, 
uma fonte importante. Nem sempre, porém, foi fácil coligir informações sobre 
os agentes em causa. A homonímia, desde logo, dificultou o rápido desbravar 
de fontes. No patamar da pirâmide social em que estariam situados os músi-
cos, estas situações eram recorrentes. Estávamos perante grupos intermédios e 
às vezes mesmo populares dos quais as fontes nem sempre faziam grande eco. 
Optou-se sempre por considerar apenas os dados que não ofereciam dúvidas de 
identificação.

53 Omar Morales Abril, «A presença de música e músicos portugueses no vice-reinado da Nova Espanha 
e na província de Guatemala, nos séculos XVI-XVII», Revista Portuguesa de Musicologia, vol. 2, n.º 1, 
2015, pp. 151–174.

54 Mesmos nestes casos, ainda que as petições permitam inferir o estado de espírito do músico ao tempo da 
petição, parecem obedecer a uma “fórmula sacramental” face ao teor padronizado das mesmas.

55 Sobre a relação sempre tensa entre os músicos e o cabido da Catedral de Guadalajara no México, na 
óptica de empregador e trabalhador, vide Jorge Gómez Naredo, Resistencia, músicos y el cabildo de la 
catedral de Guadalajara a finales del siglo XVIII, Universidad de Guadalajara: Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 2010.
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Dentro do citado condicionalismo procurou-se, sempre que possível, adop-
tar um critério de exaustividade durante as buscas documentais nos diferentes 
acervos disponíveis. Todavia, face à impossibilidade evidente de compulsar 
todas as fontes documentais, optou-se, em determinados casos, pela amostra-
gem. Reportamo-nos, por exemplo, à consulta dos livros notariais de Elvas e 
Portalegre, cujo somatório ascende a mais de um milhar. Enveredou-se por, num 
primeiro momento, identificar os agentes musicais de ambas as catedrais, abar-
cando genericamente os indivíduos que ocuparam funções musicais na catedral. 
Com os estudos disponíveis, seria redutor considerar relevante apenas o contri-
buto dos moços do coro, cantores ou instrumentistas. 

Assim sendo, a partir dos relatos de momentos festivos ou solenes procu-
rou-se determinar em que medida existia um reforço de efectivos e de que tipo. 
Estávamos certos, igualmente, de que a natureza contabilística dos dados e a 
ininterrupção das séries, quando existisse, permitiria traçar algumas tendências 
no número de efectivos ao longo do tempo (moços do coro, cantores, instru-
mentistas e mestres de capela).

Se atendermos à amplitude de conceitos proporcionada pela noção de pai-
sagem sonora, diríamos que o espectro sonoro que nos ocupou diz respeito ape-
nas ao som litúrgico. Com efeito, embora conscientes das novas dimensões que 
pode assumir o fenómeno sonoro, em especial com a noção de soundscape ou 
paisagem sonora introduzida por Murray Schaffer56, cingimos o nosso objeto 
ao evento sonoro em contexto litúrgico, produzido por músicos stricto sensu. 
Claro está que encontrámos alguns testemunhos que remetem para a paisagem 
sonora não estritamente litúrgica, designadamente o anúncio cantado das festas 
mudáveis, normalmente protagonizados por cantores da Sé, o cortejo musical 
das irmandades e confrarias a casa de enfermos, ou ainda as diferentes tipolo-
gias de toques de sinos que variavam em função das festividades e o estatuto 
social do(s) destinatário(s)57. Aliás, no contributo do espaço eclesiástico para a 
paisagem sonora, Schafer aponta o sino da Igreja como símbolo do Divino, mas 
também como desenvolvimento tardio da mesma necessidade de clamor que 
antes se expressava pelo canto e o estrondo58. O som do sino, nos seus primór-

56 R. Murray Schafer, A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual 
estado do mais neglicenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora, São Paulo, Ed. UNESP, 
2001, p.18.

57 Oliveira, António de, A vida económica e social de Coimbra de 1537 a 1640, vol. I, Coimbra, Inst. Est. 
Históricos, 1971, p. 380.

58 R. Murray Schafer, op.cit., 83.
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dios, exercia uma força centrífuga e centrípeta, enquanto meio gerador de movi-
mentos de indivíduos, ou seja, de atracção de fiéis mas também para expulsão 
dos “maus espíritos”59. Refere, também, que a ligação entre os relógios e sinos de 
Igreja desenvolveu a ideia rectilínea de tempo como progresso, como progresso 
espiritual, pretendendo com esta asserção enfatizar uma relação entre o som e o 
espaço e entre o som e o tempo60. 

Durante todo o processo procedeu-se à recolha dos dados relativos a músi-
cos ainda subsistentes nos livros contabilísticos. A lógica ditaria que os gastos 
com músicos fossem inscritos como despesa e que o órgão competente para o 
registo do estipêndio musical fosse a fábrica. Assim, no caso de Portalegre, os 
Livros de receita e despesa da fábrica revelaram-se a escolha acertada, pois per-
mitiram identificar uma parte significativa dos protagonistas da vida musical61, 
as falhas seriam colmatadas com os registos constantes dos Livros da Fazenda, 
Livros do Prebendeiro e Livros do Apontador.

Em contraponto, no caso de Elvas, a estratégia teve de ser redefinida. Neste 
caso, a subsistência dos livros de receita e despesa da fábrica reduz-se a pequenas 
e escassas folhas de receita e despesa, que são úteis para a identificação dos músi-
cos ao serviço da catedral (e as respetivas remunerações). Todavia, apenas nos 
dão um retrato fotográfico e instantâneo dos efectivos musicais durante alguns 
anos do século XVII, deixando de fora parte dos séculos XVIII e XIX. Por outro 
lado, a natureza da informação remuneratória que consta desta documentação 
é assaz flutuante. Nos primeiros registos, é mencionado o pagamento a cada 
indivíduo, mas de seguida, por causas que se poderão prender com uma menor 
dedicação do escriba ou por outra ordem de razões que desconhecemos, especi-
ficaram-se as quantias globais dispendidas com cantores, charamelas, organista 
e moços do coro. Como veremos, no século XVIII, serão os próprios membros 
do cabido, a propósito da necessidade de determinar o salário de um músico, a 
reconhecer a falta de rigor desta prática.

Assim sendo, no caso de Elvas, a nossa atividade exploratória no sen-
tido de identificar os nomes de músicos teve de ser alargada a outros acervos. 
Destaque-se, em especial, os livros das Irmandades e Confrarias da Sé – agre-
miações a que os músicos frequentemente se associavam – mas também a todos 
os documentos de despesa de natureza distinta, como o Livro da Prebendaria ou 

59 Id., Ibid., 86.
60 Id., Ibid., 89.
61 PT/ASP/CSP/FSP/E/C/001 – composto por 54 livros.
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os Livros de Foros em trigo, dinheiro e azeite62. Em ambos os casos, as consultas 
implicaram escolhas que atenderam ao critério de probabilidade da fonte conter 
informação relevante para o objecto. Foi de todo impossível consultar a totali-
dade dos fundos documentais.

No processo de identificação do músico, adoptámos como parâmetro, a 
expressa menção a essa qualidade nos documentos de época. De facto, e como 
decorria da natureza das normas regulamentares, o agente musical ao serviço da 
catedral detinha, com frequência, um vínculo, sob a forma de benefício ou cape-
lania, destinado ao serviço coral, mas nem sempre a sua competência musical, 
como cantor, instrumentista ou mestre de capela é identificada. Basta dar como 
exemplo que os quartenários da Sé de Elvas (excepto o quartenários vigários) 
tinham aptidões musicais e eram identificados com essa qualidade. Assim, só 
atendemos, para efeitos deste estudo, àqueles cuja função musical estivesse per-
feitamente identificada. 

Depois de consolidados os nomes (em base de dados) – foram sempre sur-
gindo novos ao longo de todo o processo – procurou-se colher elementos bio-
gráficos acerca dos mesmos, ou seja, tentou-se, dentro das contingências tem-
porais deste estudo e do âmbito temporal escolhido, coligir toda a informação 
pertinente para dilucidar os contornos da vida ocupacional, familiar e patrimo-
nial dos implicados. 

Percorremos uma parte substancial de registos paroquiais, em particular de 
óbito, pois consultámos todos os existentes das duas paróquias das Sés. Quanto 
aos registos de baptismo e casamento, compulsámos os assentos de outras paró-
quias urbanas, nos tempos iniciais das dioceses, tendo em vista a identificação de 
aspectos biográficos. Para os músicos com a condição de clérigo, o surgimento 
em registos de casamento ou baptismo apenas ocorria na condição de celebrante 
ou como testemunha do acto sacramental. 

Considerámos relevantes, todos os dados biográficos, desde a filiação e pro-
veniência geográfica, ao perfil remuneratório lato sensu (salário, benefício, mas 
também rendimentos fundiários, etc), ou a titularidade ou não de ordens sacras. 
Por conseguinte, ensaiámos uma sociologia da música escorada no estatuto 
social (e profissional) do músico63. Com efeito, o quadro conceptual aduzido 

62 Conservam-se na Sé de Elvas, entre outra documentação, os livros da Confraria de Nossa Senhora da 
Conceição, Confraria das Chagas, Confraria do Santíssimo Sacramento, Confraria do Senhor Jesus da 
Piedade, Confraria de Nossa Senhora da Guia, Confraria da Nossa Senhora da Soledade, Confraria de 
Nossa Senhora de Guadalupe e Irmandade das Almas.

63 Mélanie Traversier, Op. cit., p.193.
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por abordagens deste teor tem ajudado o historiador no estudo das dinâmicas 
sociais, grupais, da circulação ou do microcosmo profissional dos músicos. A 
análise das redes sociais permite uma melhor compreensão da organização das 
relações de parentesco e estruturas ocupacionais de comunidades históricas, 
mas também as relações interpessoais cruzadas, tais como amizade, compadrio, 
migração, crédito, movimentos sociais e relações de clientela. 

Embora não fosse possível concretizar nesta dissertação, pois estudámos 
um período de mais de 300 anos em cada catedral, pareceu-nos que a SNA 
(Social Network Analisys) poderia consistir numa ferramenta útil para analisar 
padrões emergentes nos laços entre indivíduos, grupos e organizações, em dife-
rentes escalas, desde da microanálise das relações interpessoais à dinâmica dos 
sistemas globais64. A partir dos dados paroquiais, seria possível inventariar as 
estruturas relacionais e a sua evolução no tempo, assim como a posição de cada 
indivíduo no interior de uma rede social. Entre outros historiadores é de regis-
tar que em Portugal, Joaquim Carvalho e Isabel Ribeiro aplicaram este método 
sociométrico de análise das redes sociais, às relações de compadrio da fregue-
sia portuguesa de Óbidos, entre os séculos XVI e XVIII. Utilizando os registos 
paroquiais de baptismo como fonte, empregaram programas informáticos para 
identificar mecanismos de posicionamento social através do acto de apadri-
nhamento65. Não seguimos este caminho por falta de tempo para investir nesta 
metodologia e porque com os dados que dispomos muitas redes seriam pouco 
densas. Será um desafio a explorar posteriormente.

A natureza e a tipologia de vínculos foram igualmente uma fonte de preo-
cupação ao longo do estudo, isto é, conhecer de que forma a relação com a ins-
tituição eclesiástica decorria de um benefício permanente ou de um vínculo 
precário e se os casos de precariedade estariam na origem de uma circulação 
entre capelas musicais. A forte estruturação hierárquica das catedrais remeteu-
-nos para os actuais estudos históricos sobre a sociedade, em particular os tra-
balhos sobre a estratificação social, destinados a conhecer a posição individual 
na sociedade, em que a ocupação é um bom indicador da mesma66. No nosso 
estudo de caracterização sócio-profissional não podemos ignorar que os últimos 
contributos da História Social vão no sentido de considerar as ocupações, e não 

64 Tarcísio R Botelho; Marco H. D. van Leeuwen, História social: perspectivas metodológicas, Belo Horizonte, 
Veredas & Cenários, 2012, p.42 e 43.

65 Ibidem, 45.
66 Marco H. D. van Leeuwen; Ineke Maas, «Historical Studies of Social Mobility and Stratification», Annual 

Review of Sociology, vol. 36, n.º 1, 2010, p. 2.
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o rendimento ou os dados de riqueza, como o denominador comum relevante 
nos estudos históricos de mobilidade social e estratificação. Entende-se que são 
elas que fornecem indicadores para comparação quase universais sobre o posi-
cionamento social e económico. Por essa razão, demos-lhe muita atenção.

Embora se supusesse uma autonomia na gestão dos recursos musicais por 
parte da fábrica – especialmente nos longos períodos de sede vacante – pro-
curou-se detectar a eventual existência de relação entre o número e o tipo de 
efectivos e os gostos musicais dos prelados. Não estaríamos seguros de que em 
todas as questões colocadas iríamos encontrar informes que as corroborassem 
ou infirmassem. Por essa razão, para além dos registos notariais e paroquiais, 
estes últimos compulsados essencialmente quanto aos óbitos, consultaram-se os 
testamentos cerrados.

Curiosamente, neste aspecto, e uma vez mais, o confronto da informa-
ção recolhida para Portalegre e a informação recolhida para Elvas, afigurou-se 
assimétrico, o que dificulta a sua comparabilidade. Como veremos, por moti-
vos diversos, entre eles o da destruição de grande parte dos livros de notas de 
Portalegre anteriores a 1700, a riqueza da informação notarial de Elvas contrasta 
com a escassez de informação respeitante a Portalegre.

Em termos metodológicos, cumpre ainda esclarecer que dada a abundância 
de livros notariais de Elvas tornava-se impossível compulsar a totalidade dos 
864 livros. Assim sendo, adoptou-se, como método, por proceder à leitura de 
todos os livros num período de 5 anos avançando-se de seguida 10 anos, após o 
qual se consultaram novamente todos os livros durante um período de 5 anos e 
assim sucessivamente. A insuficiência desta consulta foi colmatada pelos livros 
de índices existentes que compreendem o período de meados do século XVII até 
ao fim da baliza temporal desta dissertação. Infelizmente, o autor dos livros dos 
índices apenas legou para memória futura os contratos que envolviam negócios 
fundiários como aforamentos, compras e venda, doações, legados, etc. A riqueza 
dos contratos celebrados no Antigo Regime, reside também nos considerados 
hoje mais atípicos, como os do ensino da música, alforrias, dotes, etc. Ainda 
assim tivemos a felicidade de encontrar alguns. 

Estamos em crer que no caso de Portalegre, mas também em Elvas, a inven-
tariação da Câmara Eclesiástica (neste momento em fase de digitalização em 
Elvas), nomeadamente dos processos de ordenação e de colação, poderá, no 
futuro, permitir identificar, de forma mais profunda, as relações familiares entre 
músicos e resgatar outros nomes esquecidos. Este trabalho não é, por conse-
guinte, plenamente exaustivo, nas condições hoje disponíveis.
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A presente dissertação é composta por três partes. A primeira será dedicada 
à fundação das dioceses e construção das catedrais. Apresentaremos a estrutura 
capitular de ambas as catedrais e a divisão prebendária que condicionava a mor-
fologia das capelas musicais, assim como a sua evolução destas realidades ao 
longo do tempo. No capítulo subsequente analisar-se-á, também, em ambas as 
catedrais, as instruções e directivas destinadas a regular o ritual e as funções 
eclesiásticas, designadamente em que medida o cabido e o prelado se preocupa-
vam em regularizar as práticas dos membros da instituição, em particular dos 
que dispunham de obrigações corais. Por outro lado, deter-nos-emos em alguns 
momentos solenes da diocese, no âmbito dos quais a capela musical, reforçada 
ou não por recursos externos, é convocada a participar. O último capítulo será 
dedicado ao exame os dados que nos apontam para “desvios às normas”. 

As segunda e terceira partes, finalmente, correspondem à identificação dos 
responsáveis pelo serviço musical de ambas as catedrais e à sua caracterização 
socio-profissional, ao longo do tempo (do século XVI ao século XIX), onde se 
incluem, sequencialmente, por período, o subchantre, mestre de capela, canto-
res, instrumentistas e moços do Coro. A livraria musical e os gastos com a cons-
trução ou reparação de órgãos mereceram igualmente o nosso registo, acompa-
nhada, como não podia deixar de ser, de informação sobre os organistas.

Optámos, conscientemente, por conceder autonomia a ambas catedrais, 
comparando, quando possível, os respectivos dados. De facto, embora se 
pudesse esperar a realização de uma síntese, parte da informação que nos pro-
pomos apresentar será nova, sendo por isso susceptível de leituras distintas e 
conduzindo, por essa razão, a conclusões diferentes. Seria temerário na fase 
embrionária em que se encontram os estudos destas catedrais ir além do que 
se afigura viável. Estudá-las em conjunto permitirá, contudo, extrair conclusões 
importantes sobre o legado destas duas sés raianas, do interior sul de Portugal. 
Esta localização seria dispicienda ou significativa? Évora teria sobre elas alguma 
influência neste campo?

A partir de dados contidos na documentação de ambas as catedrais faremos 
uma pequena e breve incursão nas capelas musicais não catedralícias (colegia-
das) mas que dependiam de ambas as dioceses, ou seja, Arronches e Castelo de 
Vide, no caso de Portalegre, mas também Olivença e Campo Maior, no caso de 
Elvas. Pretende-se conhecer que articulações tinham na prática.
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Em suma, estamos perante o desafio de conhecer melhor quem actuava nes-
tas instituições raianas e até que elos teciam, ou não, com a realidade afim do 
outro lado da fronteira. Qual seria o grande pólo gerador de modelos: a corte 
(Lisboa), Évora ou a Extremadura vizinha? São mais umas tantas questões que 
se acrescentam ao rol de perguntas já apresentado.




