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SIMPÓSIO INTERNACIONAL

O ÓRGÃO HISTÓRICO EM PORTUGAL

O Simpósio Internacional “O Órgão Histórico em Portugal” tem por
objetivo a abordagem de aspetos históricos, iconográficos, simbólicos,
filológicos, musicais, interpretativos e técnicos acerca do órgão histórico
em Portugal, à luz do contexto mais abrangente da evolução conjunta
do órgão ibérico em Portugal e Espanha. A programação do mesmo
contará com painéis de comunicações integrados por professores e
investigadores pertencentes ao CESEM/UNL, INET-md/UNL-UTL-UA,
Departamento de Musicología – Universidad Complutense de Madrid,
Nationaal Insituut voor de Orgelkunst – Holanda, Escola Superior de
Música – Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Música
de Catalunya, entre outras instituições, assim como mesas redondas
compostas igualmente por mestres organeiros nacionais e estrangeiros
que realizaram restauros historicamente fundamentados em instrumentos
de carácter emblemático no corpus dos órgãos históricos portugueses,
para além de concertos a cargo de organistas nacionais e estrangeiros.
O simpósio vem dar continuidade às relevantes discussões suscitadas no
Encontro Internacional de Órgão, realizado em Mafra em 1994, visando,
fundamentalmente, preencher uma considerável lacuna no que tange ao
estudo da história do órgão ibérico em Portugal, e, mais especificamente,
colocar em valor a idiossincrasia do modelo instrumental tipicamente
português da viragem do século XVIII ao XIX.

Programa
4 de Dezembro de 2015
Sacristia do Livramento | Palácio Nacional de Mafra

14h30-15h00 – Sessão de abertura
15h00-15h45 – Visita guiada – Mafra: o Edifício e a Música
15h45-16h00 – Coffee break
16h00-17h30 – Mesa Redonda 1 – Restauro de órgãos históricos em Portugal: três estudos de caso
Participantes: Gerhard Grenzing, Christine Vetter, Dinarte Machado.
17h30-18h00 – Exibição do documentário “José Luis González Uriol in Lisbon: São Vicente de Fora 1994”

5 de Dezembro de 2015
Sacristia do Livramento | Palácio Nacional de Mafra

9h00-11h00 – Painel 1 – O órgão na iconografia e nos relatos dos viajantes; vária
Conferencistas: Rui Vieira Nery, Cristina Bordas, Luzia Rocha, João Paulo Janeiro.
11h00-11h30 – Coffee break
11h30-12h30 – Painel 2 – Repertório organístico histórico em Portugal
Conferencistas: João Pedro d’Alvarenga, João Vaz.
12h30-14h30 – Almoço
14h30-15h30 – Painel 3 – Simetria visual e sonora do órgão em Portugal
Conferencistas: David Cranmer, Marco Brescia.
15h30-15h45 – Coffee break
15h45-17h45 – Mesa redonda 2 – O órgão histórico no currículo do ensino do órgão em Portugal
Participantes: Javier Artigas, Sergio Silva, Isabel Albergaria, Rui Paiva.

Igreja de São Vicente de Fora, Lisboa

21h30 – Concerto de lançamento do disco “José Luis González Uriol in Lisbon”
José Luis González Uriol, órgão histórico João Fontanes de Maqueira (1765); participação especial a quatro
mãos com González Uriol dos organistas João Vaz, Marco Brescia e Javier Artigas.

6 de Dezembro de 2015
Sacristia do Livramento | Palácio Nacional de Mafra

9h00-10h30 – Painel 4 – O órgão histórico em Portugal
Conferencistas: Marco Brescia, João Vaz, Isabel Albergaria.
10h30-11h00 – Coffee break
11h00-13h00 – Mesa Redonda 3 – Património organístico: monumento, conservação, restituição
Participantes: João Vaz, Cristina Bordas, Hans Steketee, Tiago Hora.

Basílica do Palácio Nacional de Mafra

16h00 – Concerto a seis órgãos
Organistas: Sérgio Silva (Evangelho), Isabel Albergaria (Epístola), David Paccetti Correia (São Pedro d’Alcântara), Margarida Oliveira (Sacramento), Diogo Rato Pombo (Conceição), Daniela Moreira (Santa Bárbara);
João Vaz (direção artística).

RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS
Isabel ALBERGARIA

CESEM - Universidade NOVA de Lisboa
Painel 4

Os órgãos dos Açores na segunda metade do século XIX: o último reduto
da organaria portuguesa de finais de setecentos
O triunfo do Liberalismo encerrou o capítulo da importação de instrumentos de
António Joaquim Peres Fontanes e António Machado e Cerveira pelos Açores, que
ocorreu entre 1788 e 1831, num total de vinte instrumentos em sete das nove ilhas. Não
obstante o golpe que a Igreja sofrera com o anticlericalismo liberal, que se repercutiu
na máquina da música sacra, que abrangia músicos instrumentistas, compositores e os
próprios órgãos, continuam a surgir nos Açores instrumentos decalcados dos modelos
de organaria portuguesa. Assim, entre 1848 e 1892, assiste-se à reprodução sistemática
de um paradigma de construção entretanto perdido no Continente, representado em
vinte e três órgãos de construtores residentes nos Açores, dos quais sobrevivem vinte
e dois. Elementos identitários da organaria portuguesa como a disposição horizontal
das palhetas na fachada e o sistema anulador de cheios continuam presentes mesmo
depois de 1892, numa fase que se prolonga até 1907, demarcada pela montagem de
instrumentos de fábrica vindos dos Estados Unidos da América e inspirados na estética
romântica da organaria francesa. Manuel Serpa da Silva, faialense que para ali emigrou
cerca de quatro anos, é a figura de proa desta nova fase, montando doze instrumentos
nos Açores. Esta comunicação pretende dar a conhecer o cenário organístico açoriano
pós Liberalismo, sendo o único local do país onde se verificou uma continuidade dos
modelos da organaria portuguesa de finais de setecentos, e onde o órgão continuou a ter
um estatuto que lhe permitia ser o instrumento de maior importância no contexto sacro,
tendo tido inclusivamente novo repertório pelas mãos de compositores autóctones.
Palavras-chave: órgãos; Açores; organaria portuguesa; Peres Fontanes; Machado e
Cerveira; Manuel Serpa da Silva.

João Pedro d’ALVARENGA

CESEM - Universidade NOVA de Lisboa
Painel 2

«Cantar ao órgão» em Portugal na segunda metade do século XVI
O papel do órgão na liturgia, particularmente nos séculos XVI e XVII, é assunto recorrente
dos estudos das práticas de execução historicamente informadas. Depois de ultrapassada
a polémica, já clássica, da chamada «heresia a cappella», ou seja, dirimida a oposição entre
o paradigma romântico do canto a vozes sem qualquer acompanhamento e o paradigma
moderno, propugnado sobretudo pelo movimento da «nova música antiga», do canto
a vozes sistematicamente acompanhado por uma variedade de instrumentos, a relação

do órgão com a polifonia vocal tem sido desde há décadas tratada por diferentes autores
– musicólogos e intérpretes – baseados em leituras críticas e integradas de inúmeros
testemunhos, teóricos, práticos, iconográficos e documentais. Destas abordagens
aprendem-se a variedade das práticas e das modalidades de interacção das vozes e dos
instrumentos, particularmente do órgão, e a sua variabilidade, sincrónica e diacrónica.
No caso de Portugal, este inquérito remonta a 1936, ano de publicação da monografia
Música hispânica de M. Santiago Kastner, e passa, sucessivamente, pelos estudos de
Gerhard Doderer, Bernadette Nelson e, mais recentemente, de Paulo Estudante e do
presente autor, sem esquecer outros que se dedicaram ou têm dedicado sobretudo aos
géneros, às formas e às fontes da literatura organística ibérica quinhentista e seiscentista.
Nesta comunicação abordo a prática de «cantar ao órgão», que tem merecido muito
pouca atenção embora surja referida em testemunhos de diversa natureza, procurando
mostrar o seu enraizamento na execução de música litúrgica em Portugal anterior às
prescrições do Caeremoniale episcoporum, promulgado por Clemente VIII e publicado
em 1600, e aos exemplos bem conhecidos que Manuel Rodrigues Coelho incluiu nas
Flores de Mvsica, impressas em Lisboa em 1620.
Palavras-chave: Práticas de execução; Música litúrgica; Execução alternada; Cantar ao
órgão; Portugal; Segunda metade do século XVI

Cristina BORDAS

Departamento de Musicología - Universidad Complutense de Madrid
Painel 1

La renovación del órgano de tubos en España: desde el armonio al órgano
eléctrico
La difusión del armonio primero, y la aparición más tarde de mecanismos experimentales
para los órganos, transformó radicalmente el panorama sonoro de los recintos religiosos
en la segunda mitad del siglo XIX. Los Privilegios de Invención y Patentes en España
registrados en los siglos XIX y XX, aportan un interesante panorama sobre este
proceso de experimentación y modernización en órganos e instrumentos mecánicos
de teclado, tanto en el ámbito español como en el europeo. En esta comunicación se
plantea la convivencia de órganos históricos y órganos monumentales de tubos de nueva
construcción (sobre todo en talleres del norte de España) desde mediados del siglo XIX.
Asimismo, trataremos sobre la difusión de nuevos instrumentos como los armonios (de
menor tamaño y de mejor precio y accesibilidad en el mercado) y sobre la irrupción de
los órganos eléctricos. La transformación que tuvo lugar en la segunda mitad del s. XIX
en los órganos e instrumentos afines es decisiva, no sólo por la novedad tímbrica que
aporta, sino también por la aparición de nuevos repertorios y técnicas interpretativas
que se desarrollaron a partir de estos nuevos instrumentos.
Palabras clave: armonio; órgano eléctrico; experimentos acústicos; patentes; España; s.
XIX.

Marco BRESCIA

CESEM - Universidade NOVA de Lisboa
Painel 3

Quis audivit unquam tale | Quis vidit huic simile: arquitectura sonora do
órgão ibérico no século XVIII
A utilização litúrgica de órgãos duplos implantados simetricamente relaciona-se
diretamente com a prática de concertar os salmi spezzati e os concerti e sacrae symphoniae,
em voga na segunda metade do séc. XVI e começo do XVII na Basílica de São Marcos
de Veneza, primeiro templo italiano dotado de dois órgãos fixos revestidos de caixas
de mesma envergadura, estruturação arquitetónica e implantação. No que concerne à
Península Ibérica, a primeira realização de uma simetria visual e sonora efetiva ao nível
dos órgãos duplos dá-se no Real Mosteiro de São Lourenço do Escurial, em cuja basílica
seis órgãos de 16, 8 e 4 pés, respetivamente, espelhados cada dois, foram construídos
entre 1578 e 1584. Salvo algumas realizações pontuais e por certo estanques, não seria
antes do séc. XVIII que o conceito de simetria visual e sonora a efeito dos órgãos duplos
encontraria uma sistematização efetiva em Espanha, adscrito à célebre escola Echevarría
de organaria e impulsionado pela construção dos paradigmáticos órgãos erigidos entre
1704 e 1712 na Catedral de Santiago de Compostela. Não tardaria muito para que o
conceito alcançasse a margem portuguesa do rio Minho, onde, após alguns tímidos
ensaios, concretizar-se-ia de forma plena na Catedral de Braga, em cujo seio dois
instrumentos de exceção instaurariam de forma decisiva o paradigma de simetria visual
e sonora no que tange aos órgãos portugueses. Quer em Portugal, quer em Espanha – ou
inclusivamente no ultramar hispânico –, o conceito de órgãos duplos – em sua imensa
maioria maior e menor no aspeto instrumental – e espelhados visualmente à perfeição
gozaria de um imenso favor, culminando no excecional conjunto de seis instrumentos
da Basílica do Palácio de Mafra (1792-1807), emulação grandiloquente e coroação de
um ciclo cujo germe fora plantado na basílica escurialense mais de dois séculos antes. A
presente comunicação versará sobre a arquitetura sonora do órgão ibérico, com especial
ênfase nos aspetos artísticos, simbólicos, organológicos e musicais inerentes à simetria
visual e sonora do órgão peninsular setecentista.
Palavras-chave: Arquitetura sonora do órgão ibérico; simetria visual e sonora; Catedral
de Santiago de Compostela; Catedral de Braga; Basílica de Mafra.

Painel 4

A organaria na Galiza no séc. XVIII e a sua expansão a Portugal
A célebre expansão de organeiros vasco-navarros em direção ao centro da Península
Ibérica a partir da segunda metade do séc. XVII – que levará o órgão ibérico de raiz
castelhana ao zênite e cuja figura de proa foi o franciscano de Éibar Joseph de Echevarría
– irradiou à Galiza graças à atividade de Manuel de la Viña. Os dois órgãos visualmente
idênticos construídos por este organeiro de Salamanca na Catedral de Santiago de
Compostela (1704-1712) instituíram o paradigma de simetria visual e sonora que
inspirou a construção de órgãos duplos nas duas margens do Minho. De facto, a

construção dos dois órgãos visualmente gémeos da Catedral de Braga (1737-1739),
dirigida pelo franciscano oblato de Compostela, Fray Simón de Fontanes, constituiu um
foco ineludível de expansão da atividade de organeiros de origem galega a Portugal, onde
foram os principais responsáveis pela disseminação das principais inovações técnicas
advindas da escola Echevarría. Na presente intervenção, abordaremos a atividade de
alguns dos mais proeminentes organeiros galegos ativos em Portugal, para além do
impacto e paulatina aclimatação das inovações por eles implementadas no ambiente
português.
Palavras-chave: escola Echevarría de organaria na Galiza e em Portugal; Manuel de la
Viña; Fray Simón de Fontanes; Francisco Antonio de Solla; Juan Fontanes de Maqueira.

David CRANMER

CESEM - Universidade NOVA de Lisboa
Painel 3

Instrumental works composed for the Mafra organs preserved at Vila
Viçosa
The overwhelming majority of works composed for the organs at Mafra are of sacred
music, for broken male voices and four, five or six organs. Of the few works written
just for the organs, the largest number are to be found at the Ducal Palace, Vila Viçosa.
Many of these, however, are incomplete. This makes the complete “Sinfonia” by Marcos
Portugal, for six organs, and the “Sinfonia” and “Sonata”, for five organs, by Joseph
Haydn, of particular interest. All are arrangements of orchestral works. In this paper, I
explore the question of how these pieces were arranged and particularly the degree of
skill that each arrangement demonstrates.
Keywords: Organs at Mafra; Ducal Palace of Vila Viçosa; Organ arrangements of
orchestral works; Marcos Portugal; Joseph Haydn.

João Paulo JANEIRO

CESEM - Universidade NOVA de Lisboa
Painel 1

Órgãos Históricos no Alentejo: para além de Oldovino
Aquando da realização do inventário dos órgãos históricos para a Delegação Regional
da Cultura do Alentejo, foi possível ter uma apreciação concreta do impacte da
actividade de Pascoal Caetano Oldovino nesta região entre os inícios da década de 1740
e 1785. Dos setenta e cinco órgãos históricos inventariados, vinte sete estão assinados
por Oldovino, e sete foram-lhe atribuídos, o que constitui praticamente metade do
património organístico da região. Mesmo não considerando a actividade que Oldovino
desenvolveu noutras regiões, como o Algarve e Lisboa, trata-se de uma obra consistente,
de grande unidade conceptual e significado no contexto da organaria portuguesa.
Relativamente aos restantes órgãos históricos do Alentejo que sobreviveram até aos
nossos dias, e que são o objecto desta comunicação, verificamos que apenas dezasseis

poderão ser datados até 1785, ano da morte de Oldovino em Évora, e todos os outros
terão sido construídos após esta data. Entre os primeiros encontram-se os instrumentos
que se localizam em edifícios directa ou indirectamente ligados à Casa Real; os que pela
sua dimensão ou importância histórica não chegaram substituídos por Oldovino; e os
que se encontram em pequenas capelas ou espaços mais isolados. Entre os segundos,
identificaram-se instrumentos de organeiros portugueses e estrangeiros, alguns dos
quais com sede em Lisboa, contudo, encontramos também instrumentos que podemos
considerar herdeiros da filosofia de construção de Oldovino.
Palavras-chave: Órgãos Históricos no Alentejo; Pascoal Caetano Oldovino; Organaria
Portuguesa; século XVIII.

Rui Vieira NERY

INET-md - Universidade NOVA de Lisboa
Painel 1

Do “som tremendo” aos “minuetes saltitantes”: o órgão litúrgico português
na visão dos viajantes estrangeiros
Ao longo das décadas finais da Monarquia Absoluta e até à implantação definitiva do
regime liberal, em 1834, são inúmeros os viajantes estrangeiros que nos seus diários,
cartas e memórias nos deixaram descrições por vezes muito ricas sobre a liturgia musical
que se celebrava nas igrejas e conventos em Portugal e no Brasil colonial. Nesse âmbito
surgem-nos frequentes referências ao papel do órgão nestas cerimónias, raras vezes com
descrições técnicas pormenorizadas das especificações técnicas dos instrumentos mas
frequentemente com reflexões muito elucidativas sobre a sua função estética e simbólica
no contexto litúrgico, o seu colorido sonoro característico, o seu repertório diversificado
e a qualidade mais ou menos impressionante dos seus executantes. É um olhar exterior
que nos ajuda a compreender a especificidade do repertório organístico na Música Sacra
luso-brasileira do Antigo Regime.
Palavras-chave: Órgão litúrgico português; Viajantes estrangeiros; Música Sacra lusobrasileira; Antigo Regime.

Luzia ROCHA

CESEM - Universidade NOVA de Lisboa
Painel 1

A Iconografia Musical do Órgão Histórico em Portugal: problemas,
métodos e análise de fontes
A presente conferência visa abordar a presença do órgão histórico na iconografia musical
feita em Portugal e/ou guardada em colecções portuguesas. Será assim possível constatar
a imensa lacuna ao nível da recolha, catalogação e estudo uma vez que os estudos em
Iconografia Musical não correspondem, de todo, ao já razoável ‘corpus’ bibliográfico
português no que concerne a este instrumento musical. Ao longo da comunicação serão

analisadas obras de arte, aspectos iconográficos, artísticos e organológicos, bem como
aspectos inerentes à catalogação deste tipo de fontes em base de dados. Para tal será
utilizada a base de dados afecta ao NIM/CESEM, uma versão portuguesa da base do
Grupo de Iconografia Musical de la Universidad Complutense (Madrid/Espanha) já
testada com sucesso na catalogação de obras de arte com música do Museo del Prado.
Palavras-chave: Iconografia Musical; Órgão; Portugal; Catalogação; Fontes.

João VAZ

CESEM - Universidade NOVA de Lisboa
Escola Superior de Música de Lisboa / Instituto Politécnico de Lisboa
Painel 2

O repertório organístico em Portugal entre 1700 e 1834: mito e realidade
O repertório organístico português começou a ser alvo de uma atenção sistematizada a
partir da segunda metade do século XX, sobretudo através da acção de Macario Santiago
Kastner que, após a publicação de vários textos como Música hispânica (1936) e Três
compositores lusitanos (1979), realizou a primeira edição moderna das Flores de música
de Manuel Rodrigues Coelho (originalmente impressa em Lisboa em 1620) que veio
a ser publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 1976. As sucessivas edições,
maioritariamente realizadas pela Fundação Calouste Gulbenkian, incidiram sobre o
repertório dos séculos XVI e XVII (com a excepção das sonatas para órgão de Carlos
Seixas, que constituem, de resto, uma parcela mínima da produção do compositor).
No limiar do século XXI, a visão geral do repertório organístico português sugeria
uma quase ausência de produção (ou, pelo menos, uma ausência de fontes) após 1700.
Esta ausência de repertório contrastava vividamente com o vastíssimo património de
órgãos históricos portugueses, construído na quase totalidade a partir daquela data. O
trabalho desenvolvido durante as duas últimas décadas tem vindo a alterar esta visão.
A produção para órgão em Portugal após 1700, sobretudo no final do século XVIII e
início do século XIX é não só existente como numerosa, sobretudo se considerarmos
não apenas a produção a solo mas também a produção vocal com órgão obligato. Este
repertório reflecte a crescente influência italiana sentida em Portugal desde o reinado de
D. João V e manifesta uma completa adaptação aos instrumentos construídos durante
aquele período.
Palavras-chave: órgão; repertório para órgão; Portugal; século XVIII; Antigo Regime.

Painel 4

Órgão “Português” versus órgão “Ibérico”: a organeria em Portugal a
partir de 1700
A identificação do «órgão português» – ou seja, um tipo instrumento com características
próprias suficientemente exclusivas para se poder demarcar da tradição hispânica –
tem sido discutida só muito recentemente. A inexistência de dados sobre o património

organístico português – lacuna ainda hoje longe de estar suprida na totalidade –
e a tentação de rotular todos os instrumentos peninsulares com a designação de
«ibérico» levou a uma certa negligência na apreciação da morfologia dos instrumentos
construídos em Portugal. O avanço da investigação durante as duas últimas décadas
permite uma visão mais clara do percurso da organaria em Portugal. A influência dos
modelos musicais italianos promovida a partir do reinado de D. João teria reflexos no
tipo de instrumentos utilizados: instrumentos importados de Itália e outros produzidos
em Portugal coexistiram ao longo de todo o século XVIII. A interpenetração cultural
é patente nas características de origem italiana presentes nos órgãos portuguese da
época. No final de setecentos, a organaria portuguesa (especialmente na área de Lisboa,
através da acção de organeiros como António Xavier Machado e Cerveira e Joaquim
António Peres Fontanes) sofria transformações que levariam a afirmação de um tipo de
instrumento, também com influências italianas mas retendo fortes traços da tradição
ibérica e dispondo de soluções técnicas e tímbricas inovadoras. Este órgão «português»
era assim dotado de novas possibilidades e adquiria um carácter muito mais orquestral,
de forma a satisfazer as necessidades de uma música que se tinha tornado, ela própria,
muito mais operática.
Palavras-chave: órgão; Portugal; século XVIII; Antigo Regime; Machado e Cerveira;
Fontanes.
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