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Painel 2 
Manuscript studies: codicology, contents and repertories II 
 
Andrew Woolley (coord.) 

CESEM, NOVA FCSH 

 
As apresentações neste painel vão considerar fontes dos repertórios polifónicos portugueses e 
repertórios relacionados do século XVII com um foco nos conteúdos das fontes musicais em total 
e os seus aspetos codicológicos (i.e. tipos de papel, paleografia e outros aspectos físicos das 
fontes). Manuscritos de música do século XVII não só preservam os repertórios; preservam 
informações importantes sobre os contextos originais dos seus uso. Consequentemente, a 
consideração desses dois aspectos em conjunto é uma estratégia essencial no trabalho em curso 
sobre esses repertórios pelo Grupo de Investigação do CESEM «Estudos de Música Antiga». 
Vários tópicos inter-relacionados vão ser considerados, incluindo a mobilidade dos repertórios e 
músicos entre instituições, as características das fontes em relação com as suas funções litúrgicas e 
pedagógicas, e questões sobre as suas datas e os períodos do uso como documentos funcionais. 
The papers on this panel will consider sources of Portuguese-related polyphonic repertories of 
the seventeenth century. They will focus on the contents of sources as a whole and their 
codicology (i.e. their paper types, paleography, and other physical aspects of the sources). 
Seventeenth-century music manuscripts are not simply repositories of repertory: their 
codicological features can often provide important clues about the original contexts of their use. 
Thus the consideration of these two aspects in tandem is an essential strategy in current work on 
these repertories by CESEM’s Research Group «Estudos de Música Antiga». The papers cover 
several inter-related topics, including the mobility of repertories and musicians between 
institutions, the characteristics of sources with liturgical and pedagogical functions, and questions 
of dating, including for how long sources were in use. 
 
Os Salmos de Manuel de Tavares: o Catálogo de D. João IV e o legado sobrevivente 
 
Luísa Correia Castilho 

CESEM, NOVA FCSH 

 

Manuel de Tavares (c.1585-1638) foi um compositor português, nascido em Portalegre, Portugal, 
em cuja catedral efectuou a sua formação. Mudou-se depois para Espanha, onde realizou a sua 
carreira profissional, como Mestre de Capela em várias catedrais do continente e das ilhas 
Canárias: Baeza (1609-1612), Múrcia (1612-1631), Las Palmas de Gran Canária (1631-1638) e 
Cuenca (1638), onde morreu.  
O catálogo da Livraria de D. João IV, obra muito importante para o estudo da música de finais do 
século XVI e princípios do século XVII, contém menção a 96 obras de Manuel de Tavares, das quais 
nove são salmos, sendo o sexto compositor mais representado.  
Da obra deste compositor chegou aos nossos dias um legado de 28 composições, cinco das quais 
salmos, sendo quatro policorais, para dois e três coros, e um para um só coro.  
Esta comunicação propõe-se caracterizar estes dois legados. Do catálogo, far-se-á uma descrição 
da informação disponível sobre os salmos: número de vozes, ocasião litúrgica para que foram 
escritos e classificação dada pelo Rei. Para as obras sobreviventes efectua-se um estudo das suas 


