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Palavras-chave 
 

Giovanni Giorgi, Basílica Patriarcal, Capela Real, Seminário da Patriarcal, 
moteto, stile concertato. 
 

Resumo 
 
 

Giovanni Giorgi foi um compositor italiano do séc. XVIII. Estudou em Veneza, 
provavelmente com Francesco Gasparini e Benedetto Marcello. Entre 1718 e 
1725 foi mestre de capela em S. Giovanni in Laterano em Roma, como 
sucessor de Ottavio Pitoni. Em finais de janeiro de 1725, Giorgi foi contratado 
pelo Rei D. João V, para assumir o cargo de compositor de corte e maestro de 
Solfa do Seminário da Patriarcal de Lisboa. Ficou na capital do reino português 
durante cerca de trinta anos, mudando-se para Génova, já com alguma idade, 
provavelmente antes do grande terramoto de 1755, continuando, contudo, a 
enviar composições a partir daquela cidade italiana até 1762, ano da sua 
morte.  
Giorgi foi um autor prolífico: de acordo com o primeiro volume do catálogo de 
Feininger (1962), o repertório guardado em Roma conta com 544 obras, tais 
como missas, ofertórios, salmos, motetos, entre outras. Desconhece-se o 
número de obras compostas em Lisboa, pois as composições escritas antes 
do terramoto perderam-se, junto com o inteiro espólio musical da Capela Real 
e Basílica Patriarcal, tendo os salmos, missas e motetos enviados de Génova, 
sido compostos, provavelmente, com o objetivo de reconstituir esse repertorio. 
Segundo os resultados desta pesquisa, as obras guardadas nas bibliotecas e 
arquivos de Portugal são 332, a maioria das quais, principalmente autógrafas, 
se encontram no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa. 
A presente dissertação pretende contribuir para a redescoberta e valorização 
da música de Giovanni Giorgi, através da transcrição e edição crítica de vinte 
motetos pertencentes a uma série de 127, numerada pelo próprio compositor, 
composta entre 1756 e 1759 para as festividades do calendário litúrgico. Os 
vinte motetos são em stile concertato, sendo escritos para soli, coro e baixo 
contínuo realizado com o órgão. Deste grupo de obras foram selecionados os 
motetos relativos ao Natal e à Páscoa para a realização de uma gravação 
sonora, com o objetivo de tornar mais concreta a apreciação da qualidade 
musical das composições deste autor, que teve um papel consistente na vida 
musical de Portugal do séc. XVIII e merece ser reavaliado, apesar do olvido da 
História.	
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Abstract 
 

 
 
Giovanni Giorgi was an Italian composer from the XVIII century. He studied in 
Venice, probably with Francesco Gasparini and Benedetto Marcello. From 1718 to 
1725, he was chapel master at S. Giovanni in Laterano, in Rome, as successor to 
Ottavio Pitoni. At the end of January, 1725, Giorgi was hired by King John V to take 
over the role of court composer and conductor of Solfa at the Seminary of the 
Patriarchal of Lisbon. He stayed in the capital of the Portuguese kingdom for about 
thirty years, moving to Genoa, at some age, possibly before the great earthquake of 
1755, however he continued to send compositions from that Italian city until 1762, the 
year of his death. Giorgi was a prolific author: according to the first volume of 
Feininger's catalog (1962), the repertoire kept in Rome has 544 works, such as masses, 
offerings, psalms, motets, among others. The number of works composed in Lisbon is 
unknown, since the compositions written before the earthquake were lost, along with 
the entire musical collection of the Royal Chapel and the Patriarchal Basilica, and the 
psalms, masses and motets sent from Genoa were probably composed to reconstitute 
this repertoire. According to the results of my research, the works stored in the libraries 
and archives of Portugal are 332, most of which, mainly autographs, are in the Archive 
of the Fábrica da Sé in Lisbon. This dissertation aims to somehow contribute to the 
rediscovery and appreciation of the music of Giovanni Giorgi through the transcription 
and critical edition of twenty motets belonging to a series of 127, numbered by the 
composer himself, produced between 1756 and 1759 for the festivities of the liturgical 
calendar. The twenty motets are in stile concertato, being written for soli, chorus and 
continuous bass performed with the organ. The motets related to Christmas and to 
Easter were selected from this series of works to be audio recorded for a more solid 
appreciation of the musical quality of this author’s compositions, who played a 
consistent role in the musical life of XVIII Century Portugal and deserves to be re-
evaluated, despite the obliviousness of History. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O panorama musical português do século XVIII é marcado pela afluência a Lisboa 

de um número considerável de músicos italianos, contratados inicialmente por D. João V, 

para prestarem serviço como compositores de corte, professores do Seminário da 

Patriarcal, instrumentistas e, sobretudo, cantores. 

 Um deles foi Giovanni Giorgi (?-1762), compositor de origem veneziana, que tinha 

sido Mestre de Capela da Basílica de São João de Latrão, em Roma, entre Setembro de 

1719 e os finais de Janeiro de 1725. Alguma bibliografia refere o ano de 1725 como a data 

da sua morte (Fétis 1881, Schmidl 1937), mas na realidade Giorgi, nesta altura, mudou-se 

para Lisboa, tendo sido contratado pela corte portuguesa para assumir o cargo de 

compositor da Capela Real, promovida ao estatuto de Basílica Patriarcal em 1716, e ainda 

de mestre do Seminário da referida Patriarcal. Deixou Portugal para se estabelecer em 

Génova provavelmente na altura do grande terramoto de 1755 ou possivelmente antes. 

Giorgi manteve laços com a monarquia portuguesa até à sua morte, em 1762, tendo 

enviado, via Génova, diversas partituras musicais Ad’uso della Basilica Patriarcale e 

Capella Reale di Lisbona, como está registado nas folhas de rosto da maioria dos 

manuscritos Aut.s deste período. 

 A presente dissertação tem como objeto de estudo um conjunto de obras de música 

sacra de Giovanni Giorgi, incluindo a sua edição crítica e gravação em CD, e pretende ser 

um contributo para colmatar as lacunas sobre a atividade e a produção destinada a Portugal 

deste compositor italiano, que esteve ao serviço da corte de Lisboa entre os reinados de D. 

João V e D. José I. O fulcro do trabalho é constituído pelos motetos compostos para a 

Basílica Patriarcal e a Capela Real. O que motivou a redação desta dissertação foi a 

curiosidade face à enorme produção de Giorgi e à sua qualidade artística que, no seu tempo 

parece ter tido a mesma relevância da de autores como Giuseppe Ottavio Pitoni, Francesco 

Gasparini, Domenico Scarlatti ou Girolamo Chiti, na Itália, e que, em Portugal, 

possivelmente teve uma influência marcante no processo de italianização do estilo musical. 

A disseminação da sua obra é testemunhada pela presença de partituras da sua autoria, em 

Aut.s e/ou cópias, nas sedes das principais instituições eclesiásticas (Sé de Évora, Sé de 

Viseu, Capela de Bemposta, Sé de Elvas, Sé de Angra do Heroísmo), a começar pelo 

acervo da antiga Basílica Patriarcal.  
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  As composições de Giorgi para a Capela Real e Patriarcal de Lisboa sobreviventes, 

com datas entre 1755 e 1761 e abrangendo quase todos os géneros de música sacra e as 

ocorrências do calendário litúrgico, continuam quase todas inéditas e têm sido pouco 

divulgadas no panorama musical português e italiano da atualidade. A figura de Giovanni 

Giorgi acabou por ser pouco valorizada, quer pelos musicólogos italianos, quer pelos 

musicólogos portugueses, por várias causas. Até à primeira metade do século XX, na Itália 

o âmbito da música sacra do século XVIII era relativamente pouco explorado, 

provavelmente devido ao maior interesse demonstrado pela comunidade musicológica pelo 

período pós-tridentino, pela música de Palestrina e por compositores seiscentistas ligados 

às práticas da policoralidade. Ainda hoje, se comparada com os estudos relativos ao séc. 

XVI-XVII, a música sacra de Setecentos permanece um campo ainda para ser explorado de 

forma global e sistemática. Em Portugal, o interesse dos musicólogos no séc. XX esteve 

principalmente focado na ópera, nos compositores portugueses ou na individualidade 

relevante de Domenico Scarlatti, embora este compositor tivesse servido a corte de Lisboa 

somente por cerca dez anos, com várias ausências intermédias — um tempo relativamente 

breve comparado com o prestado à coroa portuguesa por Giovanni Giorgi, que permaneceu 

em Lisboa por cerca de trinta anos (Alvarenga 2008). Também o facto de os dados 

biográficos de Giorgi disponíveis nas fontes primárias serem escassos, e as informações 

provenientes das fontes secundárias carecerem de comprovação ou serem por vezes 

incorretas, contribuíram para que este autor caísse num relativo esquecimento. Um 

contributo importante para o conhecimento das obras de Giorgi foi dado pelo musicólogo 

alemão Laurence Feininger1 (1909-1976), que foi o primeiro estudioso a interessar-se de 

forma regular pelo compositor italiano. 

 Em tempos mais recentes, o interesse pela obra de Giorgi tem vindo a aumentar, 

pelo menos em Portugal. A musicóloga portuguesa Cristina Fernandes sublinhou em 

diversos estudos e artigos científicos a importância da produção de Giorgi para a corte 

portuguesa e do seu papel relevante no âmbito musical nacional do séc. XVIII. Várias 

transcrições de composições escritas para a liturgia da Basílica Patriarcal e da Capela Real 

de Lisboa foram realizadas nos últimos anos por diversos estudiosos, com o objetivo de 

                                                
1 Feininger dedicou a maior parte da sua vida ao estudo da música sacra e em particular modo da música 

polifónica, editando diversas partituras de músicas referentes aos séc. XV – XVIII nas séries Monumenta e 
Documenta Polyphoniae Liturgicae S.E.R. e Monumenta e Documenta Polychoralis S.E.R. 
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serem executadas em concerto, não havendo, porém, edições impressas disponíveis 

comercialmente. As únicas partituras publicadas correspondem a obras do período romano 

realizadas por Feininger na década de setenta do século XX, mas já não se encontram 

disponíveis no mercado.  

 Também não existe uma pesquisa exaustiva sobre a biografia de Giorgi nem, como 

seria desejável, a revisão e atualização de acordo com critérios científicos mais modernos 

dos catálogos das obras realizados por Feininger em 1962 e 1971. Na minha opinião, o 

repertório da música coral resultaria enriquecido pela publicação de composições deste 

autor, que ficou injustamente esquecido por circunstâncias caprichosas da História.  

 No que diz respeito à produção discográfica, existem também poucas gravações. 

Em 1996 foi publicado o CD Holy Week at Chapel of The Dukes of Braganza, na 

interpretação da Capella Portuguesa, dirigida por Owen Rees, que contém a gravação do 

moteto Clarifica me, Pater. Em 2008 saiu o CD Roma Triumphans: Polychoral Music In 

the Churches of the Vatican and Rome By Marenzio, Victoria, Palestrina and Others do 

Studio de Musique Ancienne de Montréal dirigido por Christopher Jackson, que inclui o 

ofertório Terra Tremuit e os motetos Haec dies e Veni Sancte Spiritus. Em 2009 foi 

publicado o CD Die Thoma-Orgel Von St. Tertulin in Schlehdorf que contém as antífonas 

Angelus autem Domini, Ave Maria e Dabit ei Dominus e em 2011 foi editado o CD 

monográfico Giovanni Giorgi: Ave Maria do Coro de Câmara de Namur e a Cappella 

Mediterranea, dirigidos por Leonardo García-Alarcón, cujo programa contempla a Messa a 

due cori tutta piena, per la Cappella Reale di Lisbona, os ofertórios Angelus Domini 

descendit de caelo a 8 vozes, Improperium expectavit cor meum a 4 vozes, Dextera Domini 

a 4 vozes, Tui sunt caeli a 8 vozes, Ascendit Deus in jubilatione a 8 vozes e In omnem 

terram a 8 vozes. Todas as obras gravadas nas edições discográficas mencionadas 

pertencem ao período romano, com exceção do moteto Clarifica me, Pater. 

 A tese consta de duas partes, sendo a primeira constituída por seis capítulos. No 

primeiro é apresentada de forma sucinta uma descrição do panorama histórico português ao 

longo do século XVIII e uma reflexão sobre o estado da música sacra ao longo do reinado 

de D. João V e D. José I. O capitulo II é divido em três subcapítulos. No primeiro, tentou-

se fazer alguma luz sobre a vida de Giovanni Giorgi, através da recolha e disposição, num 

quadro coerente, do maior número de dados que foi possível encontrar no conjunto 

fragmentário de informações espalhadas pelas diversas fontes. No segundo subcapítulo é 
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feita referência à produção vocal profana de Giorgi, apesar de o autor ter sido 

essencialmente um compositor de música sacra, existindo exemplares de diversas 

composições daquele género, embora carentes de estudos aprofundados. O terceiro 

subcapítulo descreve a atividade de Giorgi como “Professor de Solfa” do Seminário da 

Patriarcal, tendo sido mestre de vários compositores portugueses de relevo no panorama 

musical português setecentista.  

 No capítulo III, dividido em três subcapítulos, são apresentados os resultados da 

pesquisa realizada junto dos diversos Arquivos e Bibliotecas de Portugal na tentativa de 

localizar e identificar as partituras existentes. 

 No capítulo IV, com quatro subcapítulos, é realizada a descrição, justificação e 

classificação das fontes relativas aos vinte motetos escolhidos para edição crítica, marcada 

por uma perspetiva eminentemente prática, bem como a comparação entre os manuscritos 

Aut.s e as cópias, tendo sido assinalados os casos considerados úteis e interessantes para a 

edição crítica e a performance. 

 O capítulo V encontra-se dividido em oito subcapítulos. No primeiro subcapítulo 

são apresentadas considerações gerais no que diz respeito às técnicas de escrita e do estilo 

musical utilizados por Giorgi. O segundo subcapítulo apresenta uma análise da relação 

entre o texto e a música nos motetos selecionados. O subcapítulo três expõe a análise 

estrutural dos andamentos que constituem os motetos. No capítulo quatro é apresentada 

uma análise harmónica sucinta das obras em questão. No subcapítulo seis estão 

evidenciadas as figuras retóricas mais frequentemente utilizadas por Giorgi nos motetos 

em estudo. Finalmente, os subcapítulos sete e oito focam as caraterísticas do baixo 

contínuo presente nos motetos de Giorgi e as indicações de execução existentes nos seus 

manuscritos autógrafos. 

 No capítulo VI, dividido em sete subcapítulos, são apresentadas as decisões 

tomadas na interpretação dos motetos de Natal e da Páscoa para a gravação em CD, 

realizada em junho de 2014 com o Coro de Câmara da Universidade de Aveiro, cuja 

publicação foi integrada no projeto “A música no meio: o canto em coro no contexto do 

orfeonismo (1880-2012)” – PTDC/EAT-MMU/117788/2010, que procura contribuir para 

um melhor conhecimento da música associada à prática coral. As considerações 

interpretativas tratadas neste capítulo dizem respeito às indicações do compositor 

encontradas nas fontes, ao tipo de partituras utilizadas na gravação, à dimensão do coro 
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(coro Repleno) utilizado no Tutti dos motetos em stile concertato, à escolha do instrumento 

utilizado para o acompanhamento e aos pormenores interpretativos relativos à articulação 

musical do texto e à realização do baixo contínuo.   

 Na segunda parte são apresentados os critérios editoriais e a transcrição moderna de 

vinte motetos escritos por Giorgi entre 1756 e 1759 em Génova, por encomenda da corte 

de Lisboa. Estas composições, escritas em stile concertato para solos, coro e baixo-

contínuo, foram escolhidas entre os 127 motetos pertencentes à série numerada pelo 

próprio compositor, tendo sido compostas para as diversas festividades do calendário 

litúrgico, com o objetivo de reabastecer o repertório da Basílica Patriarcal e da Capela Real 

desaparecido em consequência do grande terramoto de 1755.  
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CAPÌTULO I 
A MÚSICA RELIGIOSA NOS REINADOS DE D. JOÃO V E D. JOSÉ I 

 

 Nos primeiros oito anos do reinado de D. João V (1707-1715), Portugal 

encontrava-se envolvido na Guerra da Sucessão de Espanha (1702-1713), ao lado da 

Grande Aliança contra Espanha e França. A partir de 1715, depois dos acordos de paz com 

a França (1713) e com a Espanha (1715), inicia um período de neutralidade e afastamento 

dos cenários da diplomacia continental (Ramos 2010, 344-345)2 e Portugal assiste a um 

desenvolvimento do ponto de vista político, económico e artístico.   

 Alcançada a neutralidade, e consolidadas as orientações político-económicas para 

os horizontes atlânticos, o grande objetivo joanino em matéria de diplomacia europeia foi a 

conquista da paridade de tratamento com as outras potências católicas no seu 

relacionamento com a Santa Sé. Este foi um processo caro e moroso, até com momentos de 

rutura das relações diplomáticas (1728-32), devido à Santa Sé não ter nomeado cardeal o 

núncio cessante em Lisboa. Mas o monarca acabou por alcançar os seus propósitos, com a 

elevação da Capela Real à dignidade de igreja e basílica patriarcal (1716), a atribuição do 

cardinalato ao patriarca de Lisboa Ocidental (1737), o reconhecimento do direito de 

apresentação dos bispos pelo próprio monarca (1740) e, finalmente, a atribuição ao mesmo 

do título de «Rei Fidelíssimo» (1748) (Ramos 2010, 345-347). 

 Aspeto essencial da ação joanina foi o desenvolvimento da vida cultural. Tendo 

como exemplo a corte francesa de Luís XIV e de outros soberanos europeus, D. João V 

iniciou uma ação de proteção das artes e das letras. Do ponto de vista musical, os estilos 

de] tradição ibérica foram substituídos pelo barroco italiano. O palácio de Mafra constitui 

apenas a expressão mais emblemática de um investimento cultural e artístico continuado, 

que se concretizou na importação de numerosos artistas e músicos italianos, bem como na 

encomenda direta de pinturas, gravuras e obras arquitetónicas. O ápice da cultura 

intelectual barroca em Portugal viu o surgimento de diversas academias literárias, e a 

fundação da Real Academia da História (1722). Os embaixadores joaninos junto da Santa 

Sé, tais como André Mello e Castro e o terceiro marquês de Fontes, tiveram um papel 

                                                
2 A bibliografia sobre a história do reinado de D. João V é imensa e marcada no passado por visões 

opostas. Pretendendo-se aqui apenas fazer uma contextualização geral, recorri a uma das Histórias de 
Portugal de síntese mais recentes, coordenada por Ramos. 
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fulcral na encomenda de obras de arte e no recrutamento de artistas e músicos para a corte 

(Ramos 2010, 347-349). 

 Na época de D. João V, Portugal atravessava um período de grande riqueza, graças 

ao ouro proveniente das minas do Brasil, o que permitiu estas ações de reforma.  

 Por causa da forte devoção que animava o monarca e o povo português em geral, 

D. João V — ao contrário de outros soberanos europeus que investiram principalmente na 

ópera como espetáculo privilegiado na representação simbólica da monarquia — optou por 

apostar no ritual religioso como forma de projeção e manifestação do poder régio3. Nesta 

época a arquitetura do poder encontrava-se repartida pelos diferentes corpos sociais, e a 

importância da Igreja como polo político autónomo era enorme. De facto, o poder da Igreja 

estendia-se desde os âmbitos mais periféricos (famílias, confrarias de corporações, 

comunidades, paróquias) até ao âmbito internacional, e para todos estes níveis dispunha de 

estrutura administrativa e de normas deontológicas precisas (Mattoso 1998, 257). 

 Ciente da situação, D. João V orientou as suas medidas políticas para pôr as 

instituições religiosas sob a alçada do poder real, colocando-as ao serviço do 

desenvolvimento do absolutismo monárquico (Nery e Castro 1991, 85). Daí o esforço 

envolvido na criação do Patriarcado de Lisboa, cujo titular (ou seja, o Patriarca) seria o 

Capelão-Mor do Rei, objetivo alcançado graças aos privilégios concedidos pela Cúria 

Romana, em troca da ajuda que a frota portuguesa deu ao Papa na luta contra os turcos 4.  

 D. João V promoveu uma política de renovação e modernização das práticas 

cerimoniais e musicais da Capela Real, baseando-se nos cânones das Capelas Vaticanas. O 

processo de assimilação dos modelos italianos ocorreu de forma lenta e gradual, tendo-se 

já iniciado na primeira metade do séc. XVI, mas abrangendo o âmbito musical sobretudo a 

partir dos primeiros anos do séc. XVIII, emergindo de forma mais consolidada na segunda 

década do séc. XVIII e dominando o panorama musical em 1750 (Vieira Nery apud Trilha 

2011, 59). Foram implementados rituais cerimoniais baseados nos preceitos das Capelas 

                                                
3 «É sua Majestade muito aplicado ao culto divino, faz observar todas as cerimónias da Igreja Católica 

Romana com suma perfeição, e grande decência, na sua Real Capela (…) aplicando ao aumento do culto 
divino da Igreja com grandes despesas da sua Real Fazenda, verificando-se bem que dá Deus cento por um, 
que com ele se despende na grande abundância de oiro que trazem as frotas do Brasil das minas deste Estado, 
e vemos já erigida em Sé Patriarcal a Capela Real com Patriarca e cónegos com traje e honras de bispos», 
testemunha do  conde de Povolide, cit. in Ramos 2010, 348. 

4 Os diversos privilégios foram concedidos em troca da ajuda prestada ao Papa pela frota portuguesa 
durante a guerra contra os turcos, que terminou com a vitória na Batalha de Matapão (Richarmon 1920, 267). 
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Pontifícias e foram importados os livros litúrgicos e de coro do Vaticano para serem 

copiados. Em 1718 foi contratado o Prelado Cimbali (Fernandes 2010, 1-20), na qualidade 

de primeiro mestre de cerimónias da Patriarcal, e diversos eclesiásticos portugueses foram 

enviados para Roma para aprenderem a prática do cantochão nas diversas capelas papais5. 

Em 1716 o vilancico deixou de usar-se porque não tinha cabimento no âmbito das normas 

cerimonias romanas então adotadas, por ser considerado de caráter secular, e entre 1718 e 

1719 foi abandonado o cantochão local e o Liber Processionum et Stationum Ecclesiae 

Olysiponensis de Duarte Lobo, publicado em 1607, foi substituído pelo Ritual Romanum 

Pauli Quinti (Alvarenga 2002b, 186). Os relatos da Nunciatura Apostólica referem que na 

Capela Real se executava pontualmente música all'italiana desde 1710, música que, 

contudo, devia ser adaptada às características da formação da Capela Real Portuguesa, 

constituída por moços sopranos, altos falsetti, (os quais chegavam no máximo a uma 12ª e 

uma 3ª ou uma 4ª abaixo dos cantores italianos – estes sendo usualmente castrati - no 

limite agudo do âmbito total), tenores e baixos (Alvarenga 2002b, 180-181). 

 Depois da supressão dos vilancicos foram introduzidas nas igrejas diversas 

composições do barroco romano, executadas juntamente com outras composições 

portuguesas antigas e novas. No códice Breve rezume de tudo o que se canta em cantochão 

e canto de órgão pelos cantores na Santa Igreja Patriarchal são elencadas as diversas 

cerimónias litúrgicas com as obras e os compositores interpretados. O repertório da Capela 

Real e Igreja Patriarcal era constituído por composições romanas seiscentistas e 

setecentistas provenientes da Cappella Giulia, composições seiscentistas vindas da Capela 

Real Portuguesa, como as sequências de Fr. Manuel Cardoso, Fr. André da Costa e Mateo 

Romero. Eram também executadas peças novas compostas pelos portugueses bolseiros em 

Roma como, por exemplo, as missas de Francisco António de Almeida e João Rodrigues 

Esteves, e ainda obras de compositores ativos em Lisboa a partir de 1720, tais como 

Girolamo Bezzi, Estevão Ribeiro Francês, Fr. Manuel dos Santos e Domenico Scarlatti 

(Alvarenga 2002  apud Trilha 2011, 61) 6.  
                                                
5 Na Capella Giulia, e nas Basílicas de S. Maria Maggiore e de San Giovanni in Laterano.  Cfr. Frei 

Cláudio da Conceição. Gabinete Histórico, 1827, pp. 288-289, in Fernandes, 2010. Op. Cit. p.7. 
6 Os autores citados são os seguintes: Joannis Petri Aloyssi alias Pierluigi da Palestrina (1525/26-1594); 

Filippo Vitali (1590-1653); Fr. Manuel Cardoso (1566-1650); Matteo Romero (1575/76-1647); Alessandro 
Grandi (1586?-1630); Virgilio Mazzocchi (1597-1646); Giacomo Carissimi (1605-1664); Orazio Benevoli 
(1605-1672); Giovanni Bicilli ( 1623-1705?); Giovanni Paolo Colonna (1637-1695); Paolo Lorenzani (1640-
1713); André da Costa (?-1685); Francesco Foggia (1604-1688); Pietro Mori (1640-1651); Francesco Ber-
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 Depois de 1719 as obras mais executadas na Igreja Patriarcal eram as composições 

em stile pieno, cujo número prevalecia sobre o número de composições escritas no mais 

“moderno” stile concertato. A música polifónica era executada sem acompanhamento - a 

cappella - ou com acompanhamento de órgão – “à capela real” (Alvarenga 2011, 6). 

 A música sacra era um repertório de circunstância, de uso imediato, que fazia parte 

do quotidiano das diversas instituições religiosas. As obras polifónicas e/ou em estilo 

concertato circulavam fundamentalmente em cópias manuscritas, raramente editadas. O 

trabalho dos copistas era imenso e muito mais importante do dos editores no que diz 

respeito ao âmbito da produção e da circulação da música religiosa (Fernandes 2010, 296-

326).  

 Ao longo do século XVIII o sistema produtivo da música sacra em Portugal teve 

como principal núcleo a Capela Real e a Igreja Patriarcal, estruturas que funcionaram 

como uma única entidade numa só sede entre 1716 e 1755 e entre 1792 e 1834 (Fernandes 

2010, 21-45) — e que possuíam um corpo próprio e permanente de músicos assalariados. 

D. João V tinha uma grande preocupação pela música cantada na Igreja Patriarcal, bem 

como em todas as capelas reais. A magnificência do cerimonial religioso constituía o 

principal símbolo do poder régio, ao contrário do que acontecia noutras cortes europeias, 

onde o género da ópera era utilizado paralelamente como meio de expressão do poder 

monárquico. Apesar de a maior parte da bibliografia fazer essa oposição entre corte 

portuguesa (centrada no ritual religioso como expressão de poder), por um lado, e cortes 

estrangeiras (aposta na ópera), por outro, a verdade é que a representação do poder régio 

passava sempre pela Capela Real também nesses casos, até porque se acreditava que o 

poder do rei vinha de Deus.  

 A música sacra desta época adquiria também uma função social. A Capela Real e 

Patriarcal, bem como as outras igrejas de Lisboa, eram lugares para as manifestações da 

"festa barroca" e da teatralização do ritual religioso, acabando por incorporar práticas de 

sociabilidade que se aproximavam das que eram vivenciadas em ambientes profanos como 
                                                                                                                                              

retta (?-1694); Alessandro Melani (1639-1703); Francesco Grassi (?-1703); Baldassare Sartori (?-1717); 
Agostino Steffani (1654-1728); Fr. Manoel dos Santos (1669-1737); Ottavio Pittoni (1657-1743); Pietro 
Paolo Bencini (1675?-1755); Francisco António de Almeida (1702ca-1755); Domenico Scarlatti (1685-
1757); Caetano Mossi (1707-1761); Girolamo Bezzi (1715-1736); João Rodrigues Esteves (1719-1751); 
Estevão Ribeiro Francez (P-La 49-I-59, transc. D'Alvarenga, 2006 e D' Alvarenga. 2011. "To make of Lisbon 
a new Rome": The repertory of the patriarcal church in the 1720s and 1730s. In Eighteeth-Century Music 8/2, 
179-214. Cambridge University Press. 
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o teatro, as academias ou os concertos públicos noutros países da Europa (Nery, 2006). Em 

Portugal o âmbito religioso e as festas litúrgicas proporcionavam momentos de interação 

social com semelhanças aos que ocorriam na ópera ou noutras situações de carácter laico 

(Fernandes 2010, 96).  

 Os castrati, recrutados, a partir de 1719, das prestigiadas capelas pontifícias vieram 

substituir os moços de coro (Doderer e Fernandes 1993, 69-146). Para além de cantores, 

diversos músicos italianos, ativos nas capelas papais, foram contratados para prestarem 

serviço na Capela Real, entretanto promovida a Santa Igreja Patriarcal. Em 1719 foi 

contratado Domenico Scarlatti, ativo em Roma como mestre da Cappella Giulia. 

Inicialmente o compositor italiano devia assumir a direção da música sacra na Patriarcal de 

Lisboa e introduzir a polifonia romana no repertorio musical, acabando, contudo, por 

prestar também o seu serviço como compositor da corte e professor de cravo do irmão e da 

filha de D. João V, o Infante D. António e a Infanta D. Maria Bárbara (Alvarenga 2002b, 

179).  

 Em 1725 foi contratado o compositor Giovanni Giorgi para assumir o cargo de 

Compositor de Solfa Italiana da Patriarcal e de Mestre no Seminário de Música da 

Patriarcal, instituição fundada por D. João V em 1713, que se tornou a principal escola 

para o estudo da música sacra e onde se formaram os mais importantes compositores 

portugueses do séc. XVIII, bem como diversos músicos, principalmente cantores e 

organistas, que exerceram funções noutras instituições do país (Fernandes 2010, 13).  

 Neste processo de italianização ao nível da cultura e das artes, D. João V 

patrocinou também bolsas de estudo para os melhores alunos do Seminário da Patriarcal 

irem estudar para Roma. É o caso de António Teixeira (1707-1774) em 1716, João 

Rodrigues Esteves (c.1700-1751c.) em 1719 e Francisco António de Almeida (1702-1752), 

provavelmente em 1722 (Brito 1989a, 65) 7. 

 Esta primeira fase de italianização musical verificou-se quer no âmbito da música 

religiosa, quer da música dramática, apesar de aparentemente D. João V não ter um 

particular interesse pela ópera e de ter abolido as representações teatrais a partir de 1742 

                                                
7 Pasquale Sansanelli, Il concerto per cembalo,  cit., p. 8 e Cristina Fernandes. Ibid, p. 13. 
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depois de ter sofrido um ataque apoplético (Sansanelli 2004, 9)8. Efetivamente, graças à 

ação da Rainha Maria Ana de Áustria foi introduzida na corte portuguesa a prática da 

interpretação de serenatas, cantatas e óperas, em especial nos aniversários e dias 

onomásticos dos membros da família real e, tanto neste contexto como nas casas 

aristocráticas e nos primeiros teatros públicos dominavam os repertórios e os intérpretes 

italianos (Brito, 1989).  

 Em 1750, D. José I sucedeu a D. João V. Iniciou-se assim uma época caraterizada, 

sobretudo a partir do Terramoto de 1755, pela ação enérgica do chefe do governo, 

Sebastião José e Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, que proporcionou uma 

ampla modernização política e económica, limitou as ingerências da Igreja, 

redimensionando o poder da Inquisição e expulsando os Jesuítas, renovou a estrutura 

administrativa do estado, impulsionou a reforma dos estudos universitários, elaborou novos 

estatutos destinados ao ensino e fundou o Colégio Real dos Nobres (1761). Com D. José I 

inicia-se um segundo período de italianização musical. O novo rei e a sua consorte eram 

grandes apreciadores da ópera e interessavam-se menos pela Patriarcal, obra maior do 

soberano antecessor. De facto, os observadores contemporâneos são unânimes em atribuir 

a D. José I e D. Mariana Vitória as paixões pela caça e pela ópera (Ramos 2010, 360).  

 Querendo virar a página, o verdadeiro centro da atividade régia nos primeiros 

tempos do reinado de D. José foi a construção da Casa da Ópera ou Ópera do Tejo. 

Construída de acordo com a planta do arquiteto italiano Giovanni Carlo Sicinio Galli 

Bibiena, teve uma espetacular inauguração, a 31 de Março de 1755, com alguns dos 

melhores cantores e instrumentistas da época. Este teatro viria a ser totalmente destruído 

sete meses depois, no dia 1 de Novembro, pelo Grande Terramoto que devastou Lisboa e 

nunca mais foi reconstruído. 

 Para satisfazer o interesse operático e musical do soberano foram contratados os 

mais importantes arquitetos e cenógrafos da época e os melhores músicos, cantores, 

bailarinos e compositores italianos. Em 1752 foi contratado o compositor napolitano David 

Perez (1711-1778) e alguns dos melhores e mais reconhecidos cantores italianos da época, 

como é o caso do castrato Gioachino Conti conhecido como Gizziello (1714 - 1761) que já 

                                                
8 Numa carta escrita em Lisboa, o compositor Gaetano Maria Schiassi refere que, a partir do momento 

em que o rei teve o ataque apoplético, só foi permitida a execução de oratórias e de músicas para cerimónias 
religiosas, e que D. João V queria “fare le persone sante con la forza”. Cit in Brito, 1989:103.  
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tinha estado na corte portuguesa entre 1743 e 1748/9 e que voltou a Lisboa para interpretar 

as obras de Perez9. 

 Na segunda metade do séc. XVIII ocorre um período de maior investimento no 

campo do ensino de influência italiana. O destino para a formação dos músicos 

portugueses bolseiros, entre os quais João Sousa Carvalho (1745-1801), Jerónimo 

Francisco de Lima (1743-1822), Brás Francisco de Lima e Camilo Cabral, é Nápoles e já 

não Roma, nomeadamente o Conservatorio Sant'Onofrio a Porta Capuana. 

 Embora diversos estudos da história da música portuguesa enfatizem a importância 

e a supremacia da ópera ao longo da segunda metade do século XVIII, estudos mais 

recentes indicam que a música sacra continuava a ser, neste período, o género mais 

praticado. Cristina Fernandes (2003, 87), no seu artigo A música sacra no período 

pombalino10, a ópera ao longo do reinado de D. José I, ainda que (talvez com a exceção do 

curto período entre 1750 e 1755) tenha sido a música sacra o sector mais determinante em 

Portugal na segunda metade do século XVIII, "atingindo um alcance muito mais amplo do 

que a ópera".  

 Também Manuel Carlos de Brito, nos seus Estudos de História da Música em 

Portugal (1989), menciona que a ópera deixou de ser cultivada em Lisboa no período de 

cerca de oito anos que se segue ao Terramoto, quer pela nobreza, quer pelos teatros 

públicos analisando os seus motivos, destacando os diferentes momentos em que a música 

sacra assumiu um papel relevante durantes os reinados de D. João V e D. José I e D. Maria 

I. 

 Por seu lado, Maurício Dottori, na sua tese The Church Music of David Perez and 

Niccolò Jomelli, with especial enphasis on their funeral music (1997), refere que a música 

sacra foi a mais produzida em Portugal durante o século XVIII e o repertório detinha um 

forte impacto emocional, servindo-se da retórica para expressar eloquentemente o 

sentimento devocional da época. 

                                                
9 http://Feininger.treccani.it/enciclopedia/gioacchino-conti_%28Dizionario_Biografico%29/ consultato a 

15 de novembro 2011. 
10 Cfr.também Fernantes,Cristina. 2013. "A Patriarcal e as Capelas Reais da Corte portuguesa entre 1750 

e 1807: rede institucional, organização interna e perfil musical", in Rui Vieira Nery e Elisabeth Lucas 
(coord.) 2012. As Músicas Luso-Brasileiras no Final do Antigo Regime. Repertórios, Práticas e 
Representações. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/INCM, pp. 385- 425., entre outros. 
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 Mário Trilha, na sua tese Teoria e Prática do Baixo Contínuo em Portugal (2011), 

relata que a ópera e a música de influência operática estiveram, por longos períodos, quase 

ausentes na corte portuguesa, nos teatros populares e nos saraus da nobreza, tendo o ritual 

religioso o papel decisivo para representar o sentimento religioso e o poder real, 

determinando um forte investimento na contratação de compositores competentes, 

instrumentistas e cantores.  

 Durante os cincos anos anteriores ao terramoto, as músicas sacra e profana 

coexistiam como elementos representantes do poder régio. Os compositores bolseiros em 

Roma: Esteves, Almeida e Teixeira, estavam no apogeu da maturidade e em plena 

atividade. Embora D. José I não se interessasse propriamente pela atividade da Patriarcal, 

esta continuava a celebrar o seu cerimonial com a mesma ostentação de sempre (Fernandes 

2010, 96).  

 O terramoto de 1755 destruiu completamente a cidade de Lisboa, afetando os 

campos económico, político, social e a capital portuguesa sofreu transformações radicais. 

Obviamente também a prática musical portuguesa foi afetada. Muitos cantores e 

instrumentistas fugiram de Portugal apavorados. Durante a reconstrução da cidade de 

Lisboa, o edifício do Paço da Ribeira, onde estava instalada a Capela Real e Patriarcal 

nunca foi reedificado, passando estas a funcionar em dois lugares diferentes. Depois da 

mudança da corte para a Ajuda, a Capela Real foi transferida provisoriamente para a Igreja 

Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, em frente ao Palácio Real, e depois para a Capela 

arquitetada por Bibiena no âmbito do complexo da Real Barraca. A Patriarcal, pelo 

contrário, foi sediada em diversos locais, e somente em 1792 ambas voltaram a funcionar 

no mesmo edifício, recuperando-se assim o modelo do tempo de D. João V 11.  

 Esta catástrofe determinou um incremento do sentimento religioso, sendo o 

terramoto considerado, por alguns eclesiásticos, uma consequência da ira divina para com 

os excessos profanos da sociedade. Com a destruição da Casa da Ópera, a música sacra, 

elemento fundamental das festas religiosas setecentistas, voltou a estar no centro do 

                                                
11 De 1755 a 1756 a Patriarcal ficou provisoriamente instalada na Ermida de S. Joaquim e Santa Ana, 

sítio de Alcântara; de 1756 a 1769 no Sítio da Cotovia - a atual Praça do Príncipe Real - que foi 
sucessivamente destruído por um incêndio, sendo assim transferida pela Igreja de São Roque. De 1769 a 
1772 foi deslocada para a Igreja do Convento de São Bento, de 1772 a 1792 para a Igreja do Mosteiro de São 
Vicente de Fora e em 1792 para a Capela Real de Ajuda onde ficou até 1833. Cfr. Fernandes: O sistema 
produtivo da música sacra, cit., p. 89.  
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interesse da política monárquica, como testemunham os investimentos efetuados ao longo 

do reinado de D. José I no que diz respeito à contratação de cantores e instrumentistas e ao 

incremento da instrução local de músicos portugueses através do Seminário Patriarcal, 

investimentos que se focalizaram essencialmente no campo da música sacra e, em 

proporção menos significativa, no campo da ópera (Nery 2005, 18-19 apud Trilha 2011, 

74). Houve a preocupação constante em manter e renovar o corpo de músicos ao serviço 

das diversas instituições e a necessidade de dotar as instituições religiosas de novo 

repertório litúrgico, pois o anterior tinha sido praticamente destruído com o sismo e o 

incêndio que se seguiu. Servem de exemplo as composições de Giorgi enviadas de Génova 

entre 1755 e 1761, as quais tinham certamente o objetivo de repor o repertório litúrgico 

perdido com o Terramoto, quer da Basílica Patriarcal quer da Capela Real, agora a 

funcionar em locais separados, como realça a indicação na folha de rosto dos Aut.s: Ad uso 

della Sacrossanta Basilica Patriarcal de Lisbona e Cappella Real. Há a referir que, em 

diversos motetos, a indicação “e Cappella Real” parece ter sido acrescentada 

posteriormente pelo compositor. 

 Depois do terramoto, os compositores inicialmente contratados para escrever 

óperas, passaram a compor também para a liturgia, como é o caso de David Perez, que, 

depois de 1755, passou a produzir música sacra para as diversas festas litúrgicas e para as 

efemérides da corte (Fernandes 2010, 26). O contrato à distância estabelecido com Niccoló 

Jommelli (1714-1774) com a corte portuguesa previa a entrega anual de óperas sérias, 

buffa, bem como de composições para a liturgia. 

 O estilo do barroco colossal, característico da música sacra do início do séc. XVIII, 

foi substituído pela linguagem musical de expressão naturalista de sentimentos, onde o 

ouvinte se identifica com os personagens sacros como se da ópera se tratasse. No novo 

estilo de influência napolitana, o ritmo harmónico torna-se mais lento, as formas mais 

livres, a estruturas articulam-se em andamentos contrastantes, o contraponto e a textura 

homofónica das construções musicais coexistem no discurso musical (Nery 2005 apud 

Trilha 2011, 75).  
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CAPÌTULO II 
GIOVANNI GIORGI E O CONTEXTO MUSICAL DA SUA ÉPOCA 

 

1 - Síntese biográfica de Giovanni Giorgi 

 

 As informações sobre a vida de Giovanni Giorgi disponíveis nas fontes primárias 

conhecidas são escassas e os dados biográficos que constam na bibliografia são 

frequentemente bastante confusos e por vezes incorretos. Como foi dito na Introdução, não 

é objetivo desta tese levar a cabo uma pesquisa exaustiva acerca da biografia do 

compositor. Contudo, neste capítulo será apresentada uma síntese da informação 

disponível que nos permita reconstituir os eventos da sua vida num quadro coerente e 

plausivelmente verdadeiro, recolhendo os dados espalhados nas mais diversas fontes e 

colmatando as lacunas com o recurso à inferência histórica. 

 Muitas das notícias sobre a vida e a obra de Giorgi provêm de fontes secundárias e 

carecem de comprovação, faltando ainda uma pesquisa aprofundada baseada em fontes 

primárias. A partir das fontes disponíveis não é possível confirmar a data nem o local exato 

do nascimento de Giovanni Giorgi, ficando apenas a ideia de que terá nascido no final do 

século XVII na República de Veneza.  De Salvo (2000, 319), no Dizionario Biografico 

degli Italiani, refere que Giorgi terá nascido em Veneza nos últimos decénios do séc. XVII 

e Gmeinwieser (1985, 80; 2002, 889) confirma o local de nascimento, atestando que Giorgi 

nasceu em Veneza, justificando esta afirmação com base nas Actas Capitulares de S. 

Giovanni in Laterano de 3 de Setembro de 1719 (fol. 54r). O próprio compositor se 

identifica como “veneto” na epígrafe da partitura autógrafa do moteto nº 127 (P-Lf 84/84 

B4): 

 
In questo ultimo Mottetto termina La lunga e molto / Laboriosa Opera delli Mottetti, occorenti per 
tutte Le solennità, / Domeniche, Feste, doppie semidoppie, e communi dell'anno. / Modernamente 
composti in musica dà Don Giovanni Giorgi veneto. / Ad' uso della Reale Capella di Sua Maestà 
Fedelissima / Giuseppe Primo Rè di Portogallo, etc. / A cui La dedica ossequiosissimo il suddetto 
povero vecchio Auttore / In segno della sua Umilissima, Obedientissima, antica servitù. 
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 Por si só, isto não nos confirma a proveniência de Giorgi da cidade de Veneza, 

porque a palavra “veneto” podia simplesmente indicar um habitante da República de 

Veneza, mas algumas outras fontes que serão referidas mais à frente remetem igualmente 

para Veneza. 

 Na Storia della Musica Sacra, Francesco Caffi 12  (1855, 183) identifica o 

compositor como Giovanni Zorzi e refere a sua admissão ao sacerdócio e o posto de 

Mestre de Capela em Florença na sua juventude: 

 
[...] nella musica un Giovanni Zorzi di patrizia famiglia alla sua stessa aderente, che trovavasi in 

povertà di fortune addetto al sacerdozio nella chiesa di S. Marziale, e che mercè i zelanti 
ammaestramenti e le assistenze del qual gli fu liberale maestro così rispettabile, potè in breve salire in 
fama non solo, ma passare ancor giovane maestro di Cappella a Firenze, indi Roma in S. Gio. Laterano. 

 

 

 Zanetti (apud De Salvo 2000, 319) afirma que Giovanni Zorzi e Giovanni Giorgi 

são a mesma pessoa e a mudança das letras do nome de Z para G teve lugar ao longo da 

estada de Giorgi em Florença, antes de 1719. 

 Outras notícias referidas por Fontana (apud Zanetti 1981, 315) parecem confirmar 

esse percurso (ainda que a data da deslocação para Florença esteja errada) e relatam as 

relações de Giorgi com Benedetto Marcello (1686-1739) e com Francesco Gasparini 

(1661-1727), de quem provavelmente foi aluno:  

 
Ma prima degli altri, e con frutto maggiore [Benedetto Marcello] godette dei lumi, e 
dell'amorevolezza di Benedetto Giovanni Zorzi, sacerdote della chiesa di S. Marcelliano. Questi 
aveva appresi i primi elementi della Musica dal celebre Gasparini, già maestro del medesimo 
Benedetto. Diedesi poi alla disciplina di Benedetto stesso, e colla scorta di lui essendo istruito, e 
guidato colle ragioni, e colle massime generali dell'arte, le quali formano il buon giudizio, in 
brevíssimo tempo fece tale progresso, che nel 1722 andó a Firenze per maestro, indi passò a Roma, 
dove fu eletto Maestro di Cappella nella Basilica di S. Giovanni Laterano; e di là in poco tempo, 
per la fama del suo valore, fu chiamato al servizio del Re di Portogallo. Allora il posto del 
discepolo in S. Giovanni Laterano fu occupato dal suo vecchio maestro Gasparini, e potea ben 
esser contento, se in quell'uffizio egli corrispondeva alla memoria lasciata dall'antecessore 
(Fontana apud Zanetti 1981, 315). 

 
                                                
12 Caffi foi um jurista, descendente de uma família de juristas. Desde 1840, teve o cargo de presidente 

imperial-régio do Tribunal Provincial em Rovigo (Itália). Caffi era um apaixonado pela música que estudou 
com Simone Mayr. Depois da se ter reformado em 1845, dedicou-se ao estudo da história da música 
veneziana, publicando diversos estudos sobre vários compositores e a Storia della musica sacra nella già 
Cappella Ducale di S. Marco in Venezia dal 1318 al 1797, Venezia, 1854-55 (Morelli 1997, 411). 
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 Numa carta de 1843 a Francesco Caffi, o Conte Jacopo Graberg von Hemso refere 

o seguinte: 

 
 All’ill.mo e chiar.mo sig. dottor Francesco Caffi, presidente dell’I. e R. Tribunale Provinciale e 

 dell’Accademia dei Concordi, Rovigo: 
 Pochi versi soltanto, raccomandati alla compiacenza dell' Egregio signor dottore Bairuffi, per dirle 

 che ad onta delle piú diligenti ricerche e per quanto studio siasi da me impiegato intorno alle 
 notizie ch'Ella bramava di Giovanni Zorzi o Giorgi, che devesi essere stato in Firenze maestro di 
 cappella verso la metà del secolo XVII, non mi é stato possibile di rintracciare sopra esso alcuna 
 memoria nei molti libri che ho consultati (apud Morelli 1985, 367-412). 

 

 

 À luz das informações fornecidas por outras fontes, e considerando a data da morte 

(1762), a notícia de que Giorgi teria sido mestre de capela em Florença no período 

indicado nesta carta deve estar errada, pois não parece plausível que o compositor pudesse 

ter nascido antes de meados do séc. XVII de modo a estar já em atividade nesse período.  

 Para tentar definir um termo post quem para a data de nascimento de Giorgi, pode 

ser útil a indicação contida na partitura autógrafa da missa nº 8, de 1758, posta no início do 

Domine Deus (P-Lf 84/22 B3, fol. 6): "Questo è tempo binario, e non mai sestuplo del 

quale non mi sono mai servito dà più di 45 anni / in qua". Os quarenta e cinco anos aqui 

apontados fazem recuar a atividade de Giorgi como compositor ao ano de 1713. Se for 

verdade o facto de ter sido aluno de Gasparini em Veneza, tal só poderia ter ocorrido entre 

1700 e 1708, período no qual Gasparini se encontrava naquela cidade. Esta suposição, 

junto com a notícia das lições com Benedetto Marcello (25 anos mais jovem de que 

Gasparini) permite colocar a data de nascimento de Giorgi entre 1680 e 1690. Se todos 

estes dados estiverem corretos, o arco da vida de Giorgi coincidiria com os de outros 

compositores do barroco tardio (Durante, Leo, Porpora, D. Scarlatti, para os italianos; J. S. 

Bach, Telemann, Haendel, para os alemães; Rameau, Destouches, para os franceses), o que 

poderia ajudar a situar o seu estilo no mosaico mais amplo das várias tendências musicais a 

nível europeu.  
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1.1 - O período romano 

 

 Após o breve período transcorrido em Florença como mestre de capela em S. 

Marziale, segundo Caffi (1855, 183), ou em S. Marcelliano, segundo Fontana (1788, 22) - 

autores citados por De Salvo - Giovanni Giorgi ter-se-ia transferido para Roma antes de 

outubro de 1718. Na opinião de Rostirolla (2001, 290), nos primeiros tempos da sua 

permanência na capital do Estado Pontifício, Giorgi deve ter-se movimentado entre os 

ambientes sacros, devocionais e seculares da cidade. 

 Em 1718 foi publicado na Stamperia del Bernabò o libreto da oratória Il Trionfo 

della Cristiana Pietà 13 , composto para a Accademia que os padres franciscanos do 

Collegio di S. Bonaventura costumavam fazer na tarde anterior à festa da Imaculada 

Conceição, na Basílica dos SS. Apóstolos. O frontispício do 

libreto indica a data de 7 de dezembro de 1718 e confirma a 

origem veneta do compositor, bem como o facto de ser Mestre 

de Capela, embora não esteja especificado junto de qual igreja 

ou corte. Desta oratória resta-nos somente o libreto, atualmente 

guardado na Biblioteca Musicale Laurence Feininger (FSV 

141.20), situada no Castello del Buonconsiglio em Trento.  

 
Fig. 1 - Retrato de Giorgi por Pier Leone Ghezzi, 1719 

 

 Uma carta14  de Girolamo Chiti15  para o Padre Martini, datada de 1753, relata 

indiretamente as circunstâncias da contratação de Giorgi pela Basílica de S. Giovanni in 

Laterano, ocorrida em consequência da mudança do antigo mestre de capela, Giuseppe 

Ottavio Pitoni, para a Cappella Giulia da Basílica de São Pedro:  
 

                                                
13 Il Trionfo / Della Cristiana Pietà / Oratorio a tre voci / Per l’Accademia solita farsi da’ PP. Collegiali 

di / S. Bonaventura in SS. Apostoli di Roma / nella Sala del Collegio / in onore / Dell’Immacolata 
Concezione / di / Maria Vergine / La Sera avanti la Festa / e dagli stessi / Dedicata all’Em.mo, e Rev.mo 
Principe, / Il Sig. Cardinale / Giuseppe Vallemani / Protettore del medemo Collegio, e di tutta / la Religione 
de’ Min. Conventuali / posto in musica / dal Sig. D. Giovanni Giorgi Veneto / Maestro di Cappella. / in 
Roma, nella Stamperia del Bernabò. 1718. / Con Licenza de’ Superiori. 
14 Cívico Museo Bibliografico, Bologna: Epistolario I.6, fol 58-58v apud In Dizionario della música e dei 
musicisti. Vol. III. Torino: Unione-Tipografico-Editrice-Torinese. pp. 210.  

15 Girolamo Chiti (1679-1759) foi sucessor de Giorgi no cargo de mestre de capela da Basilica di San 
Giovanni in Laterano, após o falecimento de Gasparini. 
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Il 1712 e 1713 che fui sotto Pitoni, non aveva stampato l’opera16, che avrebbe mostrato a me che vi 
andavo Giorno, e Notte, e di tutto si discorreva; dal 13. al 17. ritornai seguì la stampa, fatta senza 
dedica ed anno più per prova, e si suol dire alla Macchia p[er] impulso del f[rate]llo Monsig[nore] 
Avvocato 17 , che p[er] altro, che poi servì di requisito nella prima vacanza di San Pietro; 
all’Improvviso l’Avvocato, lo fece chiamare da S. Giov[anni] a S. Pietro ed io fui il Primo a sapere 
ciò che in S. Giovanni nulla sapevasi e pretesi per consiglio di Pitoni secreto et amorevole, ma casa 
Albani volle D. Giov[anni] Giorgi, Venetiano, che Insegnava a capo dell’accademia 
all’Em[inentissim]o Annibale Albani; (...) (Gmeinwieser 2009, 40). 
 
 

 Não deixa de ser interessante referir que a prestigiada vaga do posto de Maestro 

della Cappella Giulia se deveu à partida de Domenico Scarlatti para Portugal, em 1719. A 

carta de Chiti mostra a influência dos patronos e mecenas na atribuição dos cargos nas 

principais igrejas romanas e fornece aos biógrafos de Giorgi dados novos, nomeadamente a 

relação do compositor com a casa Albani (à qual pertencia o Papa Clemente XI, antes 

cardeal Giovanni Francesco Albani) e a sua atividade junto da Academia do influente 

cardeal Annibale18 nos primeiros tempos da sua permanência em Roma. Pelas palavras de 

Chiti, parece que Giorgi teria sido professor de Albani: “Insegnava a capo dell’accademia 

all’Em[inentissim]o Annibale Albani”. 

 Na primeira metade do séc. XVIII, para além da vertente sacra praticada nas 

igrejas, a vida musical romana florescia sobretudo nos salões e nos teatros. Os cardeais, 

tais como Pietro Ottoboni e Benedetto Pamphili, bem como as famílias aristocráticas e 

membros da realeza, tais como Cristina de Suécia ou a rainha de Polónia Maria Casimira, 

patrocinavam as artes, organizando academias públicas e privadas, onde trabalharam 

Loreto Vittori, Alessandro e Domenico Scarlatti, Bernardo Pasquini e Arcangelo Corelli, 

entre outros (Gmeinwieser 2009, 30).  
                                                
16 A Guida Armonica, tratado de composição constituído por 41 volumes e 13.000 folhos, do qual Pitoni 

imprimiu só o primeiro volume a título experimental, e, depois de ter renegado esta edição, vendeu todos os 
exemplares pelo valor do papel. 

17 Francesco Maria Pitoni (1666-1729), advogado, Ouvidor do Papa Bento XIII e Bispo de Emeria. 
http://Feininger.catholic-hierarchy.org/bishop/bpitoni.html, consultado a 30.08.2014. 
 18  Annibale Albani (Urbino, 1682 – Roma, 1751), eclesiástico, sobrinho de Clemente XI e irmão de 
Alessandro Albani. Núncio extraordinário em Viena  (1709) para defender os direitos da Santa Sé sobre o 
Ducado de Parma e Piacenza e obter a restituição do território de Comacchio ocupado pelos Austríacos no 
ano anterior, em Dresden (1710), em Colónia (1711), ao seu regresso em Roma foi nomeado cardeal (1712). 
Segretario dei Memoriali (1711), Camerlengo di S. R. Chiesa (1719-1747), Bispo de Sabina (1730), 
Sottodecano del S. Collegio e Bispo de Porto e S.ta Rufina (1743), desenvolveu uma ativa obra de mediação 
(talvez não completamente desinteressada) entre a França e a Santa Sé par resolver os graves contrastes 
gerados pela bula Unigenitus e teve um papel de primeiro plano nos conclaves de 1721, 1724, 1730, 1740. 
Em qualidade de Protetor do Reino de Polónia, empenhou-se para fazer reconhecer rei Augusto III pela Santa 
Sé (1736). Publicou uma Collectio bullarum Sacrosanctae Basilicae Vaticanae (3 vol., 1747-52). 
http://Feininger.treccani.it/enciclopedia/annibale-albani, consultado a 30.08.2014. 
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 Tendo Annibale Albani também o título de Cardeal Protetor do Reino da Polónia, a 

composição e execução a 17 de julho de 1719 de uma cantata para o aniversário natalício 

de Maria Clementina Sobieski 19, cujo libreto foi impresso no mesmo ano, adquire uma 

lógica colocação entre a produção profana de Giorgi. A cantata foi executada no Mosteiro 

das Ursulinas, na via Vittoria, na presença membros da família real de Inglaterra em exílio. 

No libreto lê-se: 

 
(...) per il giorno natalizio della sacra reale maestà britannica di Clementina regina d’Inghilterra 
etc. in cui si allude all’unione delle due stelle, dette benefiche, che accadde in quel dì 17 luglio20 ed 
all´accademia tenuta, e stampata in Roma l’anno 1687 dalla maestà della fu regina Cristina di 
Svezia in occasione della solenne ambasciata spedita alla Santa Sede nell’assunzione al trono 
d’Inghilterra della maestà del re Giacomo secondo [Stuart] dedicata a sua maestà britannica da 
Francesco Bianchini21 cameriere d’onore di nostro Signore (de’ Rossi apud Rostirolla 2001, 
291). 

 
 

 No mesmo libreto (I-Rvat), de autoria do cardeal Pietro Ottoboni, o autor da música 

é definido como veneziano (Rostirolla 2001, 291). 

 Em setembro de 1719, graças à influência do cardeal Annibale Albani, sobrinho do 

Papa Clemente XI, e também, de forma indireta, à contratação de Domenico Scarlatti por 

D. João V de Portugal, Giorgi tornou-se mestre de capela em S. Giovanni in Laterano, 

como sucessor de Pitoni. Giorgi manteve provavelmente relações também com a capela da 

Basílica de S. Maria Maggiore, onde estão conservadas 500 peças de sua autoria 

(Feininger 1962). Foi definido Basilicae Liberianae musices moderatore (Eitner apud de 

                                                
19 Maria Clementina Sobieski (Ohlau, 1702 - Roma, 1735), filha do Príncipe polaco Jacob Luís Sobieski e da 
Condessa Hedwig Elisabeth Amelia de Neuburg. Foi prometida em casamento a James Francis Edward 
Stuart, pretendente à coroa inglesa. O rei George I de Inglaterra, receando que o casamento proporcionasse 
herdeiros para a casa dos Stuart, opôs-se ao matrimónio, recorrendo ao apoio de Carlos VI, Imperador do 
Sacro Romano Império, para a aprisionar enquanto viajava para Itália para casar. Reclusa no Castelo de 
Innsbruck, Clementina conseguiu escapar e refugiar-se em Bolonha, onde casou por procuração com James 
Stuart, então na Espanha. Finalmente, o par conseguiu encontrar-se e casar formalmente a 3 de Setembro de 
1719, na Catedral de Santa Margarida, em Montefiascone (Estado Pontifício). Após o casamento foram 
convidados por Papa Clemente XI a residir em Roma, em qualidade de soberanos católicos da Inglaterra. O 
Papa forneceu-lhe uma guarnição privada de milícias pontifícias, o Palazzo Muti na Piazza dei Santi Apostoli 
e uma mansão no campo de Albano. À sua morte, foi enterrada na Basilica de S. Pietro, onde há um 
monumento erigido pelo escultor Pietro Bracci que a comemora. 
20 Na realidade, Maria Clementina tinha nascido a 18 de julho. 
21 Bianchini foi um prelado veronês de grande erudição e ex-bibliotecário do cardeal Ottoboni. Foi autor 
também de um tratado antiquário sobre instrumentos musicais De tribus generibus instrumentorum, impresso 
em Roma por Bernabò e Lazzarini, com o patrocínio de Fausto Amidei. 
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Salvo 2000, 319), embora o seu nome não apareça na lista dos mestres de capela desta 

igreja. 

 No dia 24 de dezembro de 1719 foi executada no Palácio do Quirinal 22 , 

possivelmente sob a sua direção, uma Cantata da recitarsi nel palazzo Apostolico la notte 

del SS.mo Natale, com libreto de Andrea Diotallevi (I-Rvat, Miscell. B. 53). Foi nesta 

ocasião que Pier Leone Ghezzi fez o retrato do compositor, verosimilmente no ato de 

dirigir a sua obra. O desenho (I-Rvat, Ottob. Lat. 3113, c. 33), com data de 25 de dezembro 

de 1719, traz a didascália: Gio[vanni] Giorgi maestro di cappella di S. Giovanni che fece 

la Cantata di Palazzo p[er] la notte di Natale del 1719 (Rostirolla 2001, 100). 

 Recorde-se que Ghezzi, a 9 de julho de 1724, fez também o retrato de Francisco 

António de Almeida23 (I-Rvat, Ottob. Lat. 3115, c. 136), naquele tempo bolseiro de D. 

João V em Roma, possivelmente aluno de Alessandro Scarlatti e seguidamente ao serviço 

do embaixador André Mello de Castro (Franchi 1997 apud Rostirolla 2001, 316).  

 Em Roma Giorgi deve ter exercido atividade também no âmbito da música profana, 

embora esta esteja pouco documentada e seja decerto mais modesta em relação à produção 

derivada das suas funções de mestre de capela de uma das maiores basílicas romanas. De 

Salvo (2000, 319) e Rostirolla (2001, 291) referem que no dia 7 de janeiro de 1720 foi 

representada, no Teatro della Pace, a ópera-pastiche Tito Manlio, com libreto de M. Noris. 

A música do primeiro ato foi composta por Pietro Giuseppe Gaetano Boni, a do segundo 

por Giovanni Giorgi e a do terceiro por Antonio Vivaldi24.  

 Testemunho dos laços que ainda o ligavam à casa Albani foi a execução, a 4 de 

novembro de 1721, da cantata O del vasto ocean, sobre o texto do citado Bianchini (libr. in 

I-Rvallicelliana, T 47, 48-55). A obra foi composta para a celebração do onomástico de 

Carlo Eduardo, primogénito de James III Stuart e Clementina Sobieski, e foi executada no 

palácio de Albano.  

 A partir de 1721, Giorgi tornou-se membro da Congregazione dei Musici di Santa 

Cecilia, na categoria dos mestres.  

                                                
22 Na época residência política do Pontífice, em alternância com a residência episcopal do Vaticano.  
23  A didascália do desenho reza: D. Francesco Portughese il quale è venuto in Roma per studiare, e 
presentemente è un bravissimo compositore di concerti e di musica da chiesa, e per essere giovane è uno 
stupore, e canta con un gusto inarrivabile. Venendo alla mia Accademia di musica io cav.r Ghezzi me ne 
sono lassato memoria il dì 9 luglio 1724. 
24 António Vivaldi foi Mestre de Câmara em Mântua de 1718 a 1720, quando a cidade se encontrava sob o 
governo do Príncipe Filippo D’Assia-Darmstadt. Foi nesta altura que compôs a música do terceiro ato do 
Tito Manlio. 
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 Na Biographie Universelle des Musiciens de 1881, Fètis, mestre de capela do rei da 

Bélgica e diretor do Conservatório Real de Música de Bruxelas, fornece a data da morte de 

Giorgi no ano de 1725. O mesmo faz Carlo Schmidl, no Dizionario Universale dei 

Musicisti, de 1937. Na realidade, neste ano o compositor mudou-se para Lisboa, sendo 

contratado pelo Rei D. João V no âmbito do processo de italianização da vida musical 

portuguesa promovido pelo monarca ao longo do seu reinado e, em particular, da 

implantação do repertório sacro segundo os modelos romanos na Capela Real e Patriarcal. 

Tendo já ao seu serviço o ex-mestre da Cappella Giulia, Domenico Scarlatti, bem como 

vários cantores romanos, D. João V procurou outro compositor de relevo para o serviço da 

Patriarcal, olhando para a basílica de San Giovanni in Laterano, a mais importante a seguir 

a San Pietro. D’Alvarenga (2008, 38) relaciona esta escolha com a viagem feita por 

Domenico Scarlatti a Roma, nos anos de 1724-25. Como foi demonstrado por Cristina 

Fernandes (2010), a complexidade do funcionamento da Capela Real portuguesa, 

promovida ao estatuto de Basílica Patriarcal em 1716, com os serviços litúrgicos 

quotidianos, as frequentes cerimónias na presença do monarca e as ligações com as outras 

igrejas e conventos de Lisboa, implicava uma maciça intervenção de pessoal, quer 

eclesiástico, quer musical. 

 

 

1.2 - O período português 

 

 Em finais de janeiro de 1725 25, Giorgi deixa a Basilica Lateranense, substituído 

por Gasparini, para ir para a corte de Lisboa. A data da sua chegada não é conhecida, mas 

o Diário de Notícias de Lisboa de 1º de Dezembro de 1725 até 11 de Outubro de 1727, 

manuscrito atribuído ao Conde da Ericeira, informa da vinda de um mestre italiano em 

Lisboa em dezembro de 1725. Embora não esteja indicado o nome, é provável que o texto 

se refira a Giorgi: Chegado um Mestre de Capela Italiano com grande ordenado que há-de 

ler música publicamente com sete músicos (Fernandes 2012, 167). 

 Antes de prestar serviço na corte de Lisboa, Giorgi tinha escrito uma missa a 8 

vozes em dois coros tutta piena, em cuja folha de rosto se lê: “Questa Messa fu composta 
                                                
25 “GIORGI, D. GIOVANNI. Fu Maestro di Cappella nella nostra Sagrosanta Archibasilica (a Septembre 

1719 usque ad finem Januarii 1725) di dove passò al servizio di S. M. il Re di Portogallo” in Inventario della 
Sacrosanta Archibasilica Lateranense, 1776, scansia seconda, index generalis, p. 28. (Feininger, 1971).  
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per la Cappella Reale di Portogallo e cantata per la festa di S. Pio V. L'anno 1724 nella 

Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore”. Portanto, esta missa foi escrita para a corte de 

Lisboa um ano antes de o compositor ser contratado definitivamente, talvez como prova de 

competência para a sua admissão ao cargo que iria ocupar, embora não existam cópias da 

obra nos arquivos portugueses. 

 Tal como acontece em relação ao período romano, também as fontes biográficas 

secundárias portuguesas mais antigas26 contêm imprecisões acerca da atividade de Giorgi 

em Lisboa. Ernesto Vieira (1900, 554-555) afirma que Giorgi foi contratado em 1729 pelo 

Rei D. João V para assumir o cargo de diretor da escola de canto capucho do Convento de 

Santa Catarina de Ribamar, acontecimento que é também referido na Grande Enciclopédia 

Portuguesa e Brasileira (1936, 310.). O facto de Giorgi ter prestado serviço no Convento 

de Ribamar foi divulgado pelo cronista Fr. Cláudio da Conceição no Gabinete Histórico de 

1820, no qual afirma que “D. João Jorge”, junto com dois músicos italianos da Igreja 

Patriarcal, teve a incumbência de ensinar aos frades do Convento de Santa Catarina de 

Ribamar as práticas interpretativas do cantochão romano e o cerimonial da liturgia, durante 

um ano, terminando a sua função com a visita do monarca a 16 de setembro de 1730 

(1820, 132-141). Também Fr. João de São José do Prado (Fernandes 2010, 172) afirma 

que, para a consagração de Mafra, a 22 de outubro de 1730, os religiosos foram instruídos 

no cantochão por mestres provenientes da Igreja Patriarcal. Nos documentos da Nunciatura 

Apostólica de 13 de Abril de 1734 (Doderer e Fernandes 1993, 116-117) é mencionado 

mais um acontecimento em que dois músicos italianos terem sido enviados pelo rei a 

Mafra para instruírem os frades franciscanos.  

 A tese segundo a qual Giorgi teria sido chamado para ensinar o cantochão 

“capucho” romano aos frades do Convento de Ribamar foi repetida acriticamente por 

vários historiadores e musicólogos, até ser validamente posta em causa por João Pedro 

d'Alvarenga (2002b, 180), o qual afirma que a “escola” do Convento de Ribamar não era 

uma instituição formal, mas devia funcionar por breves períodos em vista da organização 

de cerimónias importantes às quais o monarca costumava assistir. Giorgi exerceu 

provavelmente funções de ensino naquele convento somente durante um breve período, até 

a chegada do monarca a 16 de setembro de 1730. 
                                                
26  Infelizmente não só as fontes mais antigas contêm incorreções, pois nas notas informativas da 

brochura que acompanha o CD Ave Maria (2011), com obras do período romano de Giorgi, Jolando Scarpa 
afirma o compositor ter falecido em Lisboa. 
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 Também não está correta a tese de que Giorgi teria sido contratado na qualidade de 

mestre de capela da corte portuguesa, como é afirmado em diversos textos biográficos a 

partir de fontes de segunda mão. Fernandes (2010, 168), esclarecendo a rede complexa de 

cargos musicais ao serviço da corte portuguesa, refere a existência de diversos 

compositores ativos na Capela Real e Patriarcal, muitos dos quais cobriam conjuntamente 

funções diferentes, como as de organista e/ou de professor. Ao contrário do que sucedia em 

grande parte das capelas italianas e nalgumas outras cortes europeias, onde a figura 

principal era a do mestre de capela, em Portugal o cargo mais prestigiado era o de 

Compositor Régio e Mestre dos Infantes, ocupado inicialmente por Domenico Scarlatti e, 

depois de 1752, por David Perez. A função de mestre de capela na corte portuguesa era 

atribuída a um cantor, o qual podia também ser compositor, mas não necessariamente 

músico de renome. O seu papel era o de coordenar, organizar o repertório e bater o tempo 

nos serviços litúrgicos quotidianos. Durante a estada de Giovanni Giorgi em Lisboa foi 

mestre de capela o cantor Carlo Gianetti (Fernandes 2010, 214). 

 Na realidade, em Lisboa, Giovanni Giorgi, conhecido também como João Jorge ou 

Jorze, exerceu, por cerca de trinta anos, o cargo de Compositor da Basílica Patriarcal e 

Capela Real, bem como de Mestre do Real Seminário de Música da Patriarcal. De facto, no 

único registo das despesas da Basílica Patriarcal anterior ao terramoto de 1755 (1747), 

Giorgi figura como sendo pago pelo cargo de "Compositor de solfa italiana", isto 

implicando que exercesse funções também para a Capela a ela ligada. A tese fica suportada 

ainda pela declaração que se encontra no rosto da partitura da Missa pro defunctis, escrita 

para a Basílica Patriarcal e Capela Real em 1759, em que o próprio Giorgi afirma ser 

"ejusdem Capellae musices compositore ab anno Jubilei 1725 usque ad presentem” (P-Lf 

84/14 B3). O seu ordenado, em qualidade de compositor, constava de 180$000 reais 

anuais, como reza a Relação da despeza, que em cada ano se faz em a santa Igreja 

Patriarchal, referente ao ano de 1747: "Ao compositor João Jorge 15$000 rs. em cada mês 

q’ importa em cada ano 180$000" 27 (P-Ln, PBA 141, f.195 apud Fernandes, 2012, 176).  

 Relativamente às obras compostas por Giorgi durante a sua permanência em 

Portugal, só é possível avançar por conjeturas, devido ao facto de não se possuírem 

partituras autógrafas nem cópias de partituras com datação anterior a 1755, com exceção 

                                                
27 Cit. por Vieira, 1900, 559. Relação da despeza, que em cada anno se faz com a Santa Igr. Patriarchal de 
1747, P-Ln, PBA 141, f.195 e por Castro in Mappa de Portugal Antigo e Moderno, pp. 189-192. 
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da cópia do moteto Clarifica me Pater, contido na coletânea de música para a Semana 

Santa (P-VV, J. 12/A. 6) preparada em 1735 pelo copista da Patriarcal Vicente Perez 

Petroch Valentino para as funções da capela do Palácio Ducal de Vila Viçosa (Fernandes 

2012, 177). Deste moteto existe também uma cópia no Arquivo da Fábrica da Sé Patriarcal 

de Lisboa (P-Lf 84/51 B4) e uma cópia moderna, redigida por Ernesto Vieira 28 , na 

Biblioteca Nacional de Lisboa (M.M. 335//2). 

 Se pensarmos no número de obras subsistentes (355) produzidas em Roma nos 

quase seis anos em que foi mestre de capela da Basilica Lateranense e no número (302) de 

obras enviadas de Génova nos últimos seis anos da sua vida, podemos imaginar a enorme 

quantidade de composições que Giorgi deve ter escrito nos trinta anos em que permaneceu 

ao serviço da corte de Lisboa, podendo afirmar, sem exagero, que a parte mais conspícua 

da sua produção musical deve ter desaparecido entre as ruínas da Basílica Patriarcal, no 

terramoto de 1755. 

 Provavelmente Giorgi foi um compositor especializado na produção musical para a 

liturgia quotidiana, enquanto os seus colegas António Teixeira, Francisco António de 

Almeida e David Perez, foram chamados a escrever também música com efetivos 

orquestrais para ocasiões profanas e para eventos ligados ao calendário dinástico da 

monarquia (Fernandes 2012, 170). Tendo em conta que a maior parte da sua atividade se 

desenvolveu sob o reinado de D. João V, na fase crucial do processo de romanização 

levado a cabo no âmbito litúrgico, podemos supor que o marco estilístico das obras escritas 

em Portugal se mantivesse no sulco da tradição polifónica do barroco romano. O Breve 

Rezume de tudo o que se canta em cantochão e canto de órgão pellos cantores na Santa 

Igreja Patriarchal (P-La 49-I-59), manuscrito datável dos anos de 1722-1724 (Alvarenga 

2008, 41), oferece um panorama do tipo de praxis musical associada à Basílica Patriarcal 

na primeira metade do séc. XVIII. No documento são citadas obras dos italianos Giovanni 

Bassetti, Francesco Grassi, Baldassarre Sartori, Alessandro Melani, Agostino Steffani, 

Francesco Foggia, Alessandro Grandi, Gaetano Mossi, Virgilio Mazzocchi, Paolo 

Lorenzani, Giacomo Carissimi, Girolamo Bezzi, Filippo Vitali, Ottavio Pitoni, Pietro 

Paolo Bencini e Domenico Scarlatti, bem como dos portugueses Fr. Manuel Cardoso, 

                                                
28 No rosto da sua cópia, Vieira escreve: “D. João Jorge foi um mestre notável do principio do século 
passado; um dos seus discípulos, Nicolau Ribeiro de Passo-Vedro, mestre do Seminario Patriarchal, aluno a 
elle na Instrucção musical de Solano, informando sobre este livro. Há uma colecção de solfejo de João Jorge; 
consta de 61 lições na clave de dó na 1ª [linha] com baixo cifrado e alguma a duas vozes”. 
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André da Costa, Fr. Manuel dos Santos, Francisco António de Almeida e João Rodrigues 

Esteves. Que Giorgi fosse considerado um continuador da tradição polifónica romana é 

testemunhado pelo facto do moteto Clarifica me Pater, escrito em stile antico, aparecer na 

citada coletânea de Vicente Perez Petroch Valentino, que contém obras de autores de 

música polifónica de finais do séc. XVI e do séc. XVII (Cardoso, Palestrina, Victoria, 

Morales, Romero, entre outros) (Alvarenga 2011, 184) e, no manuscrito L-Pf 84/51 B4, 

estar junto do moteto Vere languores nostros de Tomás Luís da Victoria.  

 Ainda em relação ao estilo composicional de Giovanni Giorgi, Gmeinwieser (2002, 

889), bem como Scarpa29 (2011), a propósito da sua evolução estilística, falam de dois 

períodos criativos. O primeiro estaria ligado à atividade do compositor em Roma, e 

expressar-se-ia na continuidade da tradição polifónica e policoral pós-renascentista. O 

segundo período, começando no tempo da estadia portuguesa, chegaria até 1758, e 

completaria a transição do estilo barroco tardio ao pré-classicismo, com a utilização mais 

frequente do stile concertato e de uma linguagem menos ligada aos rigores do stile 

ecclesiastico. Na falta de composições pertencentes ao período português é difícil 

averiguar a transição do estilo de Giorgi do barroco tardio ao pré-classicismo, no sentido 

do trajeto linear inferido por Gmeinwieser e Scarpa, embora existam diferenças (a nível de 

soluções harmónicas e perfis melódicos) entre as obras do período romano e as do período 

genovês (Fernandes 2010, 182). Contudo, a utilização do stile concertato não pertence 

exclusivamente ao período português/genovês e nesta produção encontram-se também, 

provavelmente por imperativos funcionais, vestígios da tradição eclesiástica do stile pieno 

(sobre os estilos musicais associados à produção de Giovanni Giorgi e as suas 

problemáticas ver Cap. V).  

 

 

1.3 - Os últimos anos 

 

 Estudiosos como De Salvo (2000, 319), com base no facto de os autógrafos 

guardados no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa, enviados de Génova, começarem pela 

                                                
29 Notas do CD Ave Maria, in Choeur de Chambre de Namur, Cappella Mediterranea, Clematis, Leonardo 
Garcia-Alarcón (dir.) publicado, pela Ricercar, em 2011 (RIC 313). 
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data de 1755, supõem que foi neste ano que Giorgi deixou Portugal, provavelmente em 

consequência do trauma causado pelo terramoto, tal como fizeram muitos dos seus colegas 

italianos. Contudo, nada exclui que o compositor, já com alguma idade, possa ter deixado 

Lisboa meses ou até anos antes de 1755. Do facto de não existirem quaisquer partituras 

anteriores ao terramoto, e existirem apenas os manuscritos enviados de Génova a partir de 

1755, apenas podemos inferir que as anteriores foram todas destruídas, tenham elas sido 

compostas em Lisboa ou enviadas a partir daquela cidade italiana. Assim, aquele facto só 

por si não garante que Giorgi só tenha saído de Lisboa após o catastrófico acontecimento, 

mas é também plausível supor que também as partituras autógrafas, eventualmente antes 

enviadas de Génova, desapareceram com a destruição da Basílica Patriarcal. Também 

Fernandes (2012, 170) põe a hipótese que o compositor se tenha transferido para Génova já 

antes do terramoto, com base no facto de as sete primeiras missas autógrafas presentes no 

Arquivo da Sé trazerem a indicação Sacrosanta Patriarcalis Basylicae Ulyxiponensis / 

Genuae anno 1755, o que torna pouco provável, embora não impossível, que o compositor 

tivesse escrito todas estas missas entre o dia 1 de novembro, data do terramoto, e o fim do 

ano 1755. Todavia, as missas estão numeradas pelo próprio Giorgi30 e as de 1755 começam 

pelo nº 8, estando perdidas as primeiras sete, facto que poderá reforçar a hipótese de que o 

compositor já estivesse em Itália antes do terramoto e tivesse daí enviado a parte das obras 

desta série que está em falta. 

 Outros elementos que poderão fornecer apoio à hipótese da saída de Giorgi antes 

do terramoto são considerações de ordem logística, ligadas às possíveis modalidades de 

viagem na altura: por via terrestre e por via marítima31. Fernandes (2010, 25) refere que 

alguns dos músicos que abandonaram Portugal na época seguinte ao terramoto o fizeram 

escoltados através de carruagem (pelo menos até à fronteira com Espanha) e, contudo, não 

em tempos imediatamente próximos ao dia 1 de novembro de 1755. Relatos coevos 

testemunham-nos o caos que devia alastrar na capital do Reino e em todas as estruturas 

administrativas, económicas e sociais.  

                                                
30 A maioria das partituras enviadas de Génova (missas, salmos e motetos) têm numeração autógrafa e 

mostram serem parte de um plano preestabelecido de encomendas, como já tinha intuído Feininger. 
31 Domenico Scarlatti, por exemplo, chegou a Portugal em 1719 por via terrestre (Doderer 1991, 20).  

“Aspectos novos em torno da estadia de Domenico Scarlatti na corte de D. João V”, in Domenico Scarlatti: 
Libro di Toccate per Cembalo, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1991, p. 20). 
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 Deixando de parte a hipótese de que Giorgi tenha alcançado Génova por via 

terrestre, o que implicaria uma viagem muito mais longa, podemos tentar verificar se uma 

possível saída por via marítima teria permitido o envio de novas partituras ainda em finais 

de 1755. Artigos de Grendi (1973, tab. V e p. 239) e Medina (1973, passim) fornecem as 

médias dos dias de viagem de Lisboa para Génova entre os séculos XVII e XVIII, 

resultando de 18 dias o tempo mais curto e de 22 dias o mais longo, tendo em conta que, 

no registo das naus examinado por Grendi, os tempos de percurso se estendem nalguns 

casos até aos 60/70 dias. Pondo como hipotética data de partida de Giorgi o dia 15 de 

novembro, calculando uma semana para a fixação do mesmo em Génova e a composição 

das sete missas (!), e utilizando o número menor de dias para as duas viagens de ida e volta 

dos navios, chegamos à data de 28 de dezembro de 1755. É evidente que este cálculo 

resulta demasiado otimista e contém demasiadas incógnitas (data de partida e tempo de 

fixação de Giorgi no local de destino), pelo que, embora a hipótese de uma situação deste 

tipo seja teoricamente possível, numa leitura mais conforme à realidade não parece 

sustentável. Também Medina (1973, 397) como Braudel (apud Medina 1973, 417) referem 

que, para a época pré-industrial os tempos de percurso não podem ser definidos de forma 

invariável, pois os navios estavam sujeitos à calendarização sazonal (meses favoráveis ou 

desfavoráveis à navegação), e poucas viagens iam diretas até o destino, devido ao facto de 

os navios terem de fazer paragens em portos intermédios para o abastecimento, e 

frequentemente terem que enfrentar condições atmosféricas adversas que protelavam a 

viagem. Para alicerçar ainda mais o raciocínio acima apresentado, seria preciso investigar 

os registos portugueses dos navios zarpados de Lisboa e dirigidos à Itália no mês de 

novembro de 1755. Tendo em consideração todas elementos recolhidos e as opiniões 

expressas pelos diversos investigadores, considero que a hipótese mais plausível é a de que 

Giorgi já não se encontrava em Portugal na altura do terramoto, e que as missas datadas de 

1755 tenham chegado num dos primeiros navios italianos a atracar no porto de Lisboa após 

a catástrofe. 

 Qualquer que seja a data de partida de Giorgi de Portugal, as relações com a corte 

de Lisboa mantiveram-se através do envio regular de partituras compostas para as funções 

religiosas da Basílica Patriarcal e da Capela Real. Como testemunha a inscrição na folha de 

rosto da missa pro defunctis de 1759, neste último período da sua vida Giorgi mantinha 
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ainda o título de Compositor da Basílica Patriarcal e da Capela Real (“Capellae musices 

compositore”), usufruindo provavelmente de uma pensão régia.  

 De momento não se conhecem provas da existência de correspondência entre a 

corte de Lisboa e o compositor, mas algumas indicações presentes nos Aut.s deixam 

indícios para o facto de Giorgi, em virtude do contrato de compositor “à distância”32, 

recebesse da capital portuguesa informações, pedidos e até, talvez, reclamações, às quais 

respondia diretamente (ou indiretamente) nas partituras. Para além de indicações de cariz 

interpretativo, algumas anotações nas partituras deixam entrever respostas a requerimentos, 

pedidos pessoais e até veladas queixas acerca da exigência das encomendas.  

 Não se conhecem os termos do contrato para o envio de partituras de Génova, mas 

as epígrafes nas folhas e rosto indicam que o compositor recebia ordens para enviar novas 

composições de géneros que possivelmente já tinha escrito ao longo da permanência junto 

da Patriarcal, pois as missas e as duas séries de salmos trazem a indicação, na folha de 

rosto, de obras “ex novissimis”, “fra le moderne”, “nº 40 et ultimo della nuova opera delli 

Salmi”, “fra li nuovi Salmi lunghi”, provavelmente para as distinguir das que tinha 

composto anteriormente em Lisboa. Da mesma forma, a epígrafe do último moteto parece 

aludir a uma nova produção de obras que provavelmente já tinha deixado na antiga 

Basílica: “[…] Mottetti […] modernamente composti”.  

 Aqui se apresenta de seguida um quadro geral das obras compostas por Giorgi e 

enviadas para Lisboa em cada ano (Tabela 1): 

 

Ano Obras Total 

1755 7 missas 7 

1756 Fascículo com 17 salmos 

Primeiros 27 motetos da série 

44 

1757 Outros 23 motetos da série 

3 salmos “póstumos” 

2 sequências 

Fascículo com 8 responsórios 

36 

                                                
32 Outro caso é o de Niccolò Jommelli, o qual assinou um contrato com a Corte Portuguesa em 1769, 

onde estava previso o envio anual para Lisboa de uma ópera séria, uma ópera cómica e peças de música 
religiosa. Existe também a correspondência trocada entre o compositor e o Diretor dos Teatros Reais, João 
Diogo Botelho,publicada em 1908 por Marita McClymonds (Fernandes 2012, 223). 
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Ano Obras Total 

1758 Outros 56 motetos da série 

2 salmos para Passo-Vedro (avulsos) 

1 sequência 

4 missas 

63 

1759 3 missas 

1 missa Pro defunctis 

Últimos 22 motetos da série 

1 responsório 

Primeiros 18 salmos da série dos 40 

Primeiros 4 dos “Salmi lunghi” 

49 

1760 Últimos 22 salmos da série dos 40 

10 dos “Salmi lunghi” 

32 

1761 Últimos 12 dos “Salmi lunghi” 12 
Tabela 1- Composições enviadas em cada ano 

 

 Tal como referido, o fascículo com os 17 salmos (P-Lf 84/292 B3) representa o 

primeiro conjunto completo de composições enviadas após o Terramoto, já em 1756, sendo 

provavelmente, como já referi, as sete missas (nos 8 a 14), parte de uma série iniciada antes 

do cataclismo que pertenceria a uma encomenda anterior, a que se seguiu ainda em 1756 o 

início da composição da série dos motetos para todas as ocorrências litúrgicas do ano, num 

total de 127 motetos que virá a compor ao longo de quatro anos. Em 1757 são compostos 

os 3 salmos “póstumos”, as 2 sequências e o fascículo com os 8 responsórios, para além 

dos 23 motetos da série iniciada no ano anterior.  

 Em 1758 Giorgi escreve o grosso da série dos motetos e retoma a produção de 

missas, embora o número sequencial recomece pelo 16 e não pelo 15 (esquecimento do 

autor ou perda de uma partitura?). Em 1759 termina a série das missas, a série dos motetos 

e inicia a sequência dos 40 salmos de média e curta duração, junto com a série dos salmos 

de longa duração. Em 1760 dedica-se exclusivamente a estas duas séries de salmos, 

deixando advertência na epígrafe do salmo Laudate pueri, nº 35 da primeira série, de que 

os dois conjuntos podem “intrecciarsi” (entrelaçar-se), indicação que sugere que as duas 

séries poderiam estar a ser compostas em simultâneo ou que poderiam utilizar-se salmos 
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das duas séries na mesma cerimónia. Em 1761 acaba os salmos longos, entretanto tendo 

mudado o efetivo desta série para coro a 8 vozes. 

 É provável que, inicialmente, não tivesse sido pedido a Giorgi um envio tão maciço 

de partituras, mas que a contingência do Terramoto o tivesse obrigado a um imprevisto 

tour de force no sentido de repor o repertório necessário à cobertura de todos os momentos 

religiosos assegurados pela Capela Real e pela Patriarcal. De facto, quer a inscrição numa 

folha interna da coletânea dos Responsórios de 1757 (P-Lf 84/168 B5): 

 
 In questi responsori il compos.re si contenta d’essere tassato più tosto di brevità / = che di 
 prolissità: stante l’ordine avuto; e si rifletti che gli scrive in tempo / d’una sua troppo lunga 
 (xxxxxx?) dalla quale desidera d’esserne presto liberato; / e con molta istanza si raccomanda. 

 
 

 quer a referência na folha de rosto do moteto nº 127 (1759) ao facto que o “povero 

vecchio” compositor tivesse acabado “la lunga e molto laboriosa opera delli Mottetti”, 

revelam, no meu entender, algum cansaço com a carga de trabalho à qual se encontrava 

submetido. Considere-se que o compositor continuou a produzir partituras até 1761, um 

ano antes do seu falecimento. 

 A troca de informações entre Giorgi e Lisboa pode ser também confirmada pelo 

envio dos dois salmos (de 1758) dedicados ao antigo aluno Nicolau de Passo-Vedro, na 

altura já Mestre do Seminário da Patriarcal, para ser cantados por um não identificado 

“Contr’Alto Portughese del Seminario”. As duas obras não pertencem a nenhuma série e 

não trazem a indicação da destinação para Capela Real e a Patriarcal, sendo provavelmente 

um requerimento pessoal de Passo-Vedro, para pôr em relevo o talento deste aluno do 

Seminário. Também a citação do Patriarca Francisco de Saldanha da Gama nas epígrafes 

de seis salmos de 1760/61 testemunha o facto de que Giorgi estiva a par do que se passava 

na capital do reino português ou uma solicitação específica de algum dos seus 

interlocutores na corte ou na própria Patriarcal. 

 Não obstante a experiência e o hábito que o compositor tinha com as práticas da 

música litúrgica portuguesa e o respeito de que gozava junto dos colegas em Lisboa, as 

obras enviadas deviam ser submetidas à aprovação, presumivelmente do Inspetor. E era 

bem possível que as obras não fossem aceites, como se deduz pelo cabeçalho do moteto 

84.bis (a numeração não é original, mas atribuída por Feininger), escrito em 1759 para 
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substituir o do ano anterior, considerado não conforme: “Altro Mottetto per la 

Trasfigurazione di N. S. invece del passato non approvato” (P-Lf 84/40). 

 Na escolha de Génova como derradeira morada podem ter influído as estreitas 

relações que a corte portuguesa tinha com o Consulado desta cidade, onde o cargo de 

Cônsul era exercido na altura por Niccolò Piaggio (até 1772). De facto, ao longo do séc. 

XVIII, as contratações dos cantores italianos, oriundos de diferentes cidades (Roma, 

Nápoles, Bolonha, Génova Florença, Trento, Siracusa), foram feitas pelos embaixadores 

e/ou pelo Diretor dos Teatros Reais, os quais tinham como interlocutor privilegiado o 

Cônsul de Génova, cargo ocupado durante várias gerações por membros da família Piaggio 

(Fernandes 2010, 241). Era também a partir do porto de Génova que chegavam a Portugal 

as caixas com as peças de música recolhidas em Itália. 

 Giorgi faleceu em Roma em junho de 1762. Num documento conservado no Civico 

Museo Bibliografico Musicale "G. B. Martini" encontra-se escrito:  

 
Giovanni Giorgi, Professore di musica: Morí circa il Giugno 1762, lasciando raccomandato, che tutti i 

suoi scritti fossero subito provisti alla Corte di Lisbona, come é stato eseguito (De Salvo 2000, 320).  
 

 

 Para além das obras enviadas para Lisboa, parece não haver vestígios de outras 

composições escritas para instituições religiosas ou cortes italianas, pelo que se pode 

concluir que Giorgi, no último período da sua vida, só prestasse serviço para “Sua Maestà 

Fedelissima”, a quem ficou ligado até o fim por “Umilissima, Obedientissima, antica 

servitù”. 
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2 - Breve apontamento sobre a música profana de Giovanni Giorgi 

 

 Apesar de Giorgi ter sido essencialmente um compositor de música sacra, para 

além das composições de âmbito religioso produziu também repertório profano, cuja 

extensão carece de investigação aprofundada. Para além das obras do período romano atrás 

citadas, a sua experiência no campo da ópera, excluindo a participação no Tito Manlio de 

1720, resta totalmente obscura. Também o contributo para o repertório profano do período 

português tem escassa documentação devido ao desaparecimento das fontes.  

 O já citado Diário de notícias de Lisboa, faz referência a serenatas escritas por 

Giorgi, como por exemplo este extrato do dia 1 de junho de 1726, 

 
Em casa da Senhora D. Inês Antónia se fez a prova da serenata que excelentemente compôs João Jorge 
para os anos do Príncipe com 24 músicos, e todos os instrumentos […] (Fernandes 2012, 190). 
 

 
 Existe uma lista de partituras, que pertenciam à biblioteca musical de D. Maria 

Bárbara de Bragança, Infanta de Portugal e Rainha de Espanha, e que foram herdadas por 

Farinelli em que constam composições profanas de Giorgi. Estas encontravam-se na 

mesma estante (papelera) junto com as serenatas de Francisco António de Almeida, Carlos 

Seixas, Domenico Scarlatti, Rodrigues Esteves e do Barão d’Astorga (Fernandes 2012, 

189). No entanto, infelizmente, desconhece-se o paradeiro da maior parte das obras 

possuídas por Farinelli, permanecendo apenas a lista, que entretanto foi publicada em 1995 

por Cappelletto33 (Fernandes 2012, 189). 

Aqui se transcrevem as obras de Giorgi elencadas: 

Papelera Prima nº2 Lett: S: Serenate 

16 Serenata a 6 voci; Musica di Giovanni Giorgi 

35 Serenata a 6 voci; Musica di Giovanni Giorgi 

37 Serenata a 6 voci; Musica di Giovanni Giorgi 

52 Serenata a 4 voci; Musica di Giovanni Giorgi 

[…] 

                                                
33 Cappelletto, Sandro, La voce perduta. Vita di Farinelli evirato cantore, Torino, EDT, 1995, pp. 211-

221. 
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Papelera nº7: Lett: O: Intermezzi 

3 D:n Chisciotte; Opera seria ridicola; Musica di Giovanni Giorgi 

[…] 

Libri Differenti 

4 Cantata del Sig:r Giovanni Giorgi 

 

 Na opinião de Fernandes (2012, 190), o Don Chisciotte mencionado na lista citada 

poderia ser o intermezzo homónimo representado em 1728 no Paço da Ribeira de Lisboa, e 

depois repetido em 1730 e 1734, carecendo a hipótese de confirmação.  

 Existem também na British Library de Londres cópias manuscritas de um madrigal 

e de quatro cantatas de Giorgi para soprano e baixo contínuo: 

 

Dalle cime del Parnaso, GB-Lms A.47-51; 

Lascia il crin di bella aurora, GB Lbl Add. 29484 (S, bc); 

Se vuoi che io viva, GB Lbl Add. 29484 (S, bc); 

Sento che il cor sospira “Cantata […] con Strum:ti”, GB Lbl Add. 29484 (S, 2 vl, bc); 

Spira di fronda in fronda, GB Lbl Add. 14207 (S, bc). 

 

 

 Para além destas fontes, conhece-se ainda um número não negligenciável de 

partituras, tanto de obras sacras como profanas, espalhadas por bibliotecas de diversos 

países. 

 Na Biblioteca e Centro di Documentazione Francescana del Sacro Convento di S. 

Francesco, em Assis34 encontra-se uma cópia da cantata Sento che il cor sospira. 

 Exemplares da cantata Fra queste ombrose piante, para soprano e baixo contínuo, 

estão guardados nas bibliotecas do Conservatório Real de Bruxelas35 e da Universidade de 

Berkley, na Califórnia36, enquanto a cantata Piange la tortorella, também para soprano e 

baixo contínuo, se encontra na Biblioteca do Conservatório San Pietro a Majella de 

Nápoles37. Uma coletânea de Cantate da Camera sobre textos de Francesco Feroci (1673-

                                                
34 I-Af Mss N. 175/6. 
35 B-Bc 15326/9, Giorgi/No. 9. 
36 US-Bem MS 12. 
37 I-Nc, 33.5.24@17. 
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1750), guardada na Biblioteca Angelica de Roma38, inclui três cantatas de Giorgi para 

soprano e baixo contínuo, a saber: 

 

Fastosetta ved’io, Ms 471-E 82/7 (2); 

Giacea presso alle sponde, Ms 471-E 82/7 (3); 

Zeffiretti soavi, Ms 471-E 82/7 (5). 

 

 Desconhecendo-se o local e o contexto em que a maioria destas cantatas foram 

compostas, de acordo com Fernandes (2012, 191), talvez futuras pesquisas permitam 

averiguar quais destas foram escritas para o ambiente romano ou português, pois em ambos 

os contextos o género era apreciado pelos círculos aristocráticos e pelas cortes. 

 

 

 

3 - O mestre italiano de Solfa: a ação pedagógica de Giovanni Giorgi em Portugal e o 

seu legado 

 

 Num requerimento de Junho de 1761, onde Nicolau Ribeiro Passo Vedro39 solicita 

obras nas instalações no Seminário de Música da Patriarcal, encontra-se a confirmação de 

que Giorgi assumiu em Portugal o cargo de professor do mesmo Seminário:  

 
[...] devendo ser a ditas Aulas tres para os exercícios de Muzica que no dito Seminário se praticão 
como sempre forão desde que João Jorge veyo a primeira vez para Mestre do mesmo Seminário (P-
Lant, Patriarcal Igreja e Fábrica, Maço 6, 1761 apud Fernandes 2012, 172).  
 

                                                
38 [Cantate da Camera], I-Ra, Ms. 471-E 82/7. A descrição em detalhe das fontes da maioria das cantatas 

citadas pode ser consultada on-line no site: CLORI – Archivio della Cantata Italiana, 
<http://Feininger.cantataitaliana.it>.  
A. Silvaggi. 2012. Cantate da camera del Settecento romano nel manoscritto 471 della Biblioteca  
Angelica In Studi sulla musica dell’età barocca. Lucca: Miscellanea Ruspoli. 
39 Passo Vedro foi compositor e mestre de música no Seminário da Patriarcal de 1750 ca. até aos fins do 
século XVIII. A 20 de novembro de 1760 assinou o livro de entradas na Irmandade de Santa Cecilia, mas 
provavelmente foi admitidos antes desta data, porque o livro foi reescrito nesta data para substituir o que foi 
destruído pelo terramoto. Em 1760 foi secretario da mesa da mesma irmandade, e em 1756 assumiu o cargo 
de segundo presidente, sendo o primeiro D. Luca Giovine, mestre de D. Maria I. Na Patriarcal assumiu 
também o cargo de cónego beneficiado, tendo como beneficio uma propriedade rural situada na vila de 
Alenquer, concedido por despacho do patriarca Saldanha em 27 de Março de 1768 (Fernandes 2012, 172). 
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 Como já foi referido, em diversos documentos biográficos circulava a informação 

de que Giorgi tivesse sido contratado para dar aulas no Convento de Santa Catarina de 

Ribamar, dado depois analisado criticamente e retificado pelo musicólogo D’Alvarenga 

(ver Cap. 2.1). O relato do Passo Vedro acima citado40 vem comprovar as funções que o 

compositor tinha no âmbito do ensino da Música em Portugal. Para além disto, o texto 

referido às três salas de aula para o exercício da Música: “como sempre forão desde que 

João Jorge veyo a primeira vez para Mestre do mesmo Seminário”, pode indicar uma 

possível ação de distribuição das tarefas letivas levada a cabo por Giorgi a fim de melhorar 

as práticas de ensino no Seminário. 

 Além de Passo Vedro, Giorgi teve vários outros alunos no Seminário, muitos dos 

quais se tornaram músicos de referência no panorama português setecentista e/ou 

professores da mesma instituição. É o caso de Francisco Inácio Solano41 (ca. 1720-1800), 

Jerónimo Francisco de Lima42 (1743-1822) e José Joaquim dos Santos43 (1747-1801) . 

 Francisco Inácio Solano foi um dos mais importantes tratadistas setecentistas 

portugueses. O próprio Solano, no seu tratado Nova Instrucção Musical de 1764, informa-

nos ter sido aluno de Giorgi: 
 

Tudo quanto está dito neste Documento, para mais clareza, e melhor intelligencia de suas regras, e 
excepções, pede, e requer Exemplos figurados, os quaes passo a mostrar, e procurarei deduzir de 
algumas Arias, e Sofejos dos melhores, e mais classicos Authores, como do insigne, e douto Mestre o 
Senhor David Perez, Compositor da Camera de S. Magestade, de meu Mestre o sábio, e respeitável D. 
João Jorge, e dos estimáveis e excelentes Compositores Leonardo Leo, e Nicoláo Giomelli, sendo meus 
somente aquelles exemplos que não poder authorizar com o nome e carácter destes famigerados e 
distinctos Professores. (Nova Instrucção, 1764, 95). 

                                                
40 Descoberto por Cristina Fernandes (2010, 129). 
41 Vieira (1900, 332) informa-nos que Francisco Inácio Solano foi um notável músico didata. Provavelmente 
era natural de Coimbra, já que na sua obra Vindicias do Tono se intitula Filarmonico Conimbricence. No 
Livro de Entradas da Irmandade de Santa Cecília, reescrito em 1756 por causa do anterior ter sido destruído 
pelo terramoto, encontra-se o nome de Solano com a data de 20 de maio de 1756, na margem estando 
escrito:”Ha mais de quinze anos que é irmão”. Isto informa-nos que Solano entrou na irmandade em 1740, 
provavelmente com a idade de 20 anos, pressupondo ter nascido em 1720. Vieira (1900, 332) afirma que 
Solano estudou na escola de música “estabelecida por D. João V em Santa Catharina de Ribamar, da qual era 
mestre o padre veneziano João Jorge”, mas o mais certo é que tenha sido seu aluno no próprio Seminário da 
Patriarcal. 
42 O compositor Jerónimo Francisco de Lima nasceu em Lisboa em 1743 e morreu em 1822. Depois ter 
completado os seus estudos no Seminário (1755-1765), foi para Nápoles como bolseiro. De regresso a Lisboa 
assumiu o cargo de organista e mestre do Seminário Patriarcal (Fernandes 2010). 
43 José Joaquim dos Santos nasceu na Vila de Óbidos em 1747 e morreu em 1801. Frequentou o seminário de 
1754 a 1765, assumindo posteriormente o cargo de Ajudante do Mestre do Seminário (Fernandes 2010).  
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 Na parte inicial, o tratado apresenta diversas cartas de apreço assinadas pelos 

principais músicos então ativos em Lisboa, tais como David Perez, Luca Giovine, Antonio 

Tedeschi, Passo Vedro, João Cordeiro da Silva e Luciano Xavier dos Santos, entre outros. 

As cartas de Passo Vedro e de Luciano Xavier dos Santos são particularmente laudatórias 

(Vieira 1900, 333 e Nova Instrucção 1764). 

 Embora Solano apelide o método exposto neste tratado como “Novo Methodo”, na 

verdade o mesmo não é de sua completa invenção, pois, como se pode inferir pela 

aprovação para o imprimatur do Santo Ofício lavrada pelo “amigo, e Condiscipulo” Passo 

Vedro, os princípios e a “doutrina” destes ensinamentos foram os transmitidos por Giorgi 

no Seminário da Patriarcal. O próprio Passo Vedro afirma repetidamente tê-los aprendidos 

por Giorgi, e ter decidido mantê-los na sua prática de ensino por achá-los os mais eficazes. 

Verosimilmente Solano, sem com isso querer tirar-lhe os méritos da obra, no seu tratado 

deu estrutura orgânica e ordenada aos ensinamentos dados por Giorgi de forma “arbitraria” 

- ou seja sem organização sistemática - aos alunos do Seminário, como deixa claramente 

entender a citada aprovação de Passo Vedro, ao qual se deve também o encorajamento ao 

autor para a publicação do tratado. Vale a pena reproduzir as partes da aprovação de Passo 

Vedro na Nova Instrucção Musical, onde faz referência aos “fundamentos” do ensino 

musical do “insigne Mestre” Giorgi sistematizados pelo seu “benemerito Discipulo” 

Solano: 

 
 [...] He verdadeiramente, Excellentissimo Senhor, este Livro huma Nova Instrucção de Musica; 
 porque  ainda que no meu magisterio pratico os seus fundamentos, que bebi com seu Author na 
 famosa  Escola do insigne Mestre D. João Jorge, nem por isso deixa de ser proprio a esta 
 admiravel Obra o titulo, com que se publica, porque aquelle estimavel Homem, posto que 
 tendo conhecimento da variedade das opiniões de Escolas seguidas por muitos Doutos em 
 differentes Nações, se desviou dellas, e só estabeleceo a sua doutrina na denominação dos 
 proprios nomes das vozes da Musica: desterrou do seu magisterio as imaginações, e 
 supposições das vozes não comprehendidas em os  nomes dos seus proprios intervallos, nos 
 quaes fundamentos firma o Author desta Obra o seu  verdadeiro Systema: com tudo não reduzio 
 aquelle grande Mestre a sua doutrina a huma ordem de Regras perceptiveis, não a mostrou  
 praticavel geralmente, nem a expoz em o facil, e intelligivel Methodo, com que a trata, e explica 
 este seu benemerito Discipulo, mas tão somente propoz, e ensinou aquelle insigne Mestre as 
 suas lições, deixando aos seus Discipulos arbitraria a materia dellas; de sorte, que sem  embargo 
 de serem os fundamentos deste Discipulo os de seu Mestre, as  Regras, o Methodo, e a facil 
 percepção de todo este Novo Systema do Author he uma invenção estimavel, e util não só para os 
 Portuguezes, mas para todos os Professores de Musica das outras Nações. [..] (Nova 
 Instrucção, 1764, s.p.). 

 [...] Outras maiores novidades admiraveis contém o Systema, e Novo Methodo deste Livro dignas de 
 veneração dos Professores; porém desta só breve exposição, que tenho feito a V. Excellencia, se 
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 conhece o grande fundamento, com que seu Author o intitula justamente Instrucção. Eu confesso, 
 ingenuamente a V. Excellencia, que no magisterio, que exercito, sem me preoccupar da inclinação, 
 que sempre deixa no gosto a doutrina da Escola, em que eu, e o Author desta grande Obra 
 apprendemos Musica, tendo examinado por obrigação os Systemas de todos os Mestres, seguidos, e 
 approvados em muitas Nações eruditas nesta sciencia, para delles escolher o que se me persuadisse 
 mais util ao desempenho do meu ministerio, sem desaprovar os outros, a quem a prática, e a 
 aceitação dos Professores tem conciliado grandes estimações, me capacitei que as doutrinas 
 daquelle famoso Homem, e nosso Mestre D. João George, em que o Author deste Livro estabelece o 
 seu Systema, e Novo Methodo, erão entre todas as melhores, e mais próprias para o virtuoso 
 aprender, e para o Cantor formar a segura consonância das Cantorias, de sorte que as preferi a 
 outras para as ensinar, como tenho praticado na minha Escola com aproveitamento dos meus 
 discípulos. (Nova Instrucção, 1764, s.p.) 

 
 

 Do texto de Passo Vedro transparece a vontade firme de sublinhar a paternidade 

dos fundamentos teóricos contidos na obra de Solano a Giovanni Giorgi, bem como a 

grande admiração pelo antigo mestre comum. A insistência de Passo Vedro nos elogios 

pela figura de Giorgi – chamado de “insigne Mestre” bem duas vezes, “estimavel 

Homem”, “grande Mestre”, “famoso Homem” e “nosso Mestre” – deixa-nos pensar numa 

relação particularmente forte entre os dois e ilustra bem o elevado apreço em que era tido o 

compositor italiano e a sua ação pedagógica em Portugal. Testemunho dos laços que ainda 

perduravam entre o antigo professor e o ex-aluno, que veio a exercer o mesmo cargo na 

escola que foi espaço comum para ambos44, é a dedicatória a Passo Vedro de dois Salmos, 

já atrás referidos, ambos escritos em 1758, atualmente no acervo do Arquivo da Fábrica da 

Sé Patriarcal. O primeiro é um Confitebor / Alto solo con ripieni à 4, em fá maior; o outro 

é um Laudate Pueri / Alto solo con ripieni, em lá maior. Em ambas as obras a inscrição 

reza: Al M.to R.do Sig.r Benef.to il P. Nicolao Ribeiro Passo Vedro / Per il Contr’Alto 

Portughese del Seminario (P-Lf 84/184 B5 e P-Lf 84/270 B5). Diversamente das outras 

partituras enviadas de Génova, estas não trazem a indicação da sua composição para a 

Basílica Patriarcal e Capela Real, pelo que, postulada a troca de correspondência entre os 

ambientes da corte portuguesa e Giorgi instalado em Génova (cfr. Cap. 2.4), podemos 

supor uma encomenda específica de composições, quiçá solicitada pelo próprio Passo 

Vedro, as quais realçassem as capacidades de um aluno particularmente dotado do 

                                                
44 Nos anos posteriores ao terramoto de 1755, Passo Vedro é o único Mestre do Seminário mencionado pela 
documentação de arquivo, ficando nesta situação até 1763, ano em que foram nomeados D. Victorio Durante, 
de origem maltês, como 2º Mestre, e João Joaquim dos Santos como Substituto do Mestre de Solfa 
(Fernandes 2010, 374). 
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Seminário. De facto, a parte solística do Alto destes Salmos é bastante virtuosística e 

alcança, no registo agudo, a extensão de fá4. Também o facto de os ditos Salmos não 

pertencerem a nenhuma das séries numeradas por Giorgi (cfr. Cap. 2.4), confirma a sua 

composição avulsa, realizada para suprir uma circunstância exclusiva e pessoal.    

 O facto de ter encontrado um sistema de regras simples e racionais para classificar 

as tonalidades e individuar os meios-tons nelas e nas modulações é, para os seus colegas 

músicos, a “novidade” da obra de Solano, constituindo uma preciosa ferramenta para 

orientar os estudantes e até para a criação de uma terminologia musical adequada. A 

Approvação do Mestre de Capela da Real Basílica de Santa Maria, João da Silva Moraes, 

que segue a de Passo Vedro, refere que a “Música moderna, ou Italiana”45 faz recurso 

exclusivamente ao género “Diatonico-Chromatico”, com isso indicando evidentemente a 

utilização das tonalidades, em oposição ao género natural constituído pelos modos, 

lamentando a confusão de “accidentes, e transportações” que isto causa aos principiantes e 

até aos “Professores”. Moraes fala explicitamente da introdução do estilo italiano sob o 

reinado de D. João V e D. José I, e de como este tenha “inflamado” os corações dos seus 

vassalos tanto que agora (1763) até “igualão sem duvida aos mesmos Professores italianos” 

na execução do seu estilo. O mestre de capela da Basílica de Santa Maria sublinha que a 

“invenção” de Solano do Systema do mi-fá fixos não era ignota aos músicos mais antigos, 

não obstante a sua escassa utilização na prática da música modal ou pré-tonal, mas que 

agora, face às dificuldades do novo estilo (que na realidade já era praticado há meio século 

em Portugal) surge como a “novidade” capaz de “animar, e instruir” os principiantes. O 

próprio Solano motiva a lavra do seu tratado pelo “terror, que os accidentes causão ou 

postos na Clave, ou repentinamente assinados pelo progresso da Cantoria”, achando que 

esse medo é gerado pela falta de “regras gerais, e de suas excepções, com que se consegue 

a verdadeira intelligencia” (Solano 1764, 54). 

 A Nova Instrucção Musical é estruturada em três “Discursos”, rematado por um 

“Compendio Summario” e completado por um “Additamento”. O primeiro “Discurso” 

expõe os princípios básicos da teoria musical; o segundo “Discurso” explica a função dos 

sustenidos e bemóis na construção das tonalidades, bem como elucida as regras para 

individuar e, consequentemente entoar, corretamente os meios-tons, através de um sistema 

parecido com o do dó móvel hodierno. Neste segundo “Discurso” são também explicadas 
                                                

45 Esta observação é sintomática de como em Portugal estes dois termos fossem quase sinónimos. 
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as ornamentações. O terceiro “Discurso” expõe os casos mais complicados para a 

decifração de alteração cromática no âmbito da mesma tonalidade ou nas mudanças de 

tonalidades. Quer no segundo, quer no terceiro “Discursos” são utilizados como exemplos 

musicais excertos tirados de solfejos de vários compositores da época, entre os quais 43 

solfejos de Giorgi. No “Compendio Summario” todos os assuntos abordados nos três 

“Discursos” são reduzidos a regras sucintas. O “Additamento” fornece um manual para 

que o “Solfista” tenha conhecimento também dos preceitos relativos à “Musica Antiga”, ou 

seja, ao repertório mensural. 

 Como relata Fernandes (2012, 175), os Solfejos de Giorgi, juntamente com os de 

outros compositores tais como David Perez, Leonardo Leo, Giuseppe Aprile, eram uma 

referência no âmbito do ensino, sendo os mais utilizados nas aulas do Seminário. Estes 

solfejos eram um sistema de instrução musical desenvolvido e adotado nos conservatórios 

napolitanos no séc. XVIII, sendo utilizados como ferramentas básicas para o estudo da 

música durante os primeiros tempos da aprendizagem no Seminário da Patriarcal (Vieira 

apud Trilha 2011, 330). São compostos por exercícios constituídos por uma linha melódica 

acompanhada por uma linha de baixo, com ou sem cifras. No solfejo o aluno devia cantar 

uma melodia, compreender o contexto harmónico ou contrapontístico e ser capaz de se 

acompanhar sozinho (Valente I-Mc Q 13.20 apud Trilha 2011, 327). 

 Na Biblioteca Nacional de Portugal, conservam-se ainda dois volumes apógrafos de 

solfejos com baixo-contínuo de Giorgi. O primeiro volume é intitulado Solfejos / por João 

Jorge (P-Ln 4837). No canto esquerdo da folha de rosto está indicada uma subtração, 

(1764 – 1863 = 69). É possível que 1863 seja a data em que a cópia foi realizada. Na 

primeira página é apresentado um conjunto de solfejos sobre intervalos progressivos (do 

intervalo de 2ª ao intervalo de 6ª). A escrita é diferente da utilizada nas lições apresentadas 

nas páginas seguintes, o que faz supor que esta folha tenha sido acrescentada 

posteriormente. No fim desta página, no canto esquerdo, está indicada a data de Agosto 

1794, e na parte central estão indicadas as iniciais de um possível proprietário (De J. M. S. 

1844).  

 O volume contém 61 "lições" escritas para soprano e baixo-contínuo, exceto as n.os 

25, 26, 36 e 53, que se destinam a dois sopranos e baixo-contínuo. Tratam-se de exercícios 

progressivos, orientados para a aprendizagem de notas e ritmos. São utilizados padrões 



45 

 

melódicos e rítmicos organizados em sequências cada vez mais complexas - por vezes com 

modulações –, começando pelo intervalo de segunda até chegar a intervalos mais amplos.  

 As lições contêm divisões rítmicas binárias e ternárias, das mais simples às mais 

complexas. Os intervalos são apresentados no contexto de sequências e no âmbito de 

tonalidades bem definidas, permitindo ao cantor familiarizar-se com padrões melódicos e 

rítmicos característicos. As tonalidades utilizadas são as de Dó M, Sol M, Ré M, Lá M, lá 

m, sol m, mi m. A lição nº 42 introduz o cantor à prática da ornamentação.  

 O segundo volume (C.N. 269) intitula-se R.S.P. Livro 2º de Solfejos de Soprano do 

SR. João Jorze. Não está datado, mas, com base na marca d’água (Picardo/Gervino: BP), é 

possível afirmar que a cópia foi realizada no período entre 1810 e 1829 (Fernandes 2012, 

175). Contém 30 lições para soprano, com provável acompanhamento de baixo-contínuo, 

embora a pauta relativa, marcada com a clave de fá, esteja vazia. Em comparação com os 

do primeiro volume, os exercícios desta coletânea são mais complexos, sendo utilizados 

ritmos mais elaborados, indicações de tempo mais diversificadas e a ornamentação seja 

mais frequente. São usadas as tonalidades maiores e menores até quatro sustenidos e quatro 

bemóis.  

 Como evidencia Trilha (2011), à semelhança do que acontecia nos conservatórios 

italianos, e em particular nos napolitanos, os Solfejos, juntamente com os Partimenti, 

constituíam as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no Seminário da Patriarcal a 

partir dos meados do séc. XVIII até ao seu encerramento, em 1835. O aluno era 

introduzido na arte do canto e do acompanhamento através do estudo e da memorização de 

um conjunto de melodias acompanhadas por um baixo, cifrado ou não. Desta forma, o 

discente desenvolvia competências musicais globais, procedendo à memorização de um 

amplo leque de padrões melódicos e harmónicos, os quais eram seguidamente utilizados 

como recursos para cantar à primeira vista, para se auto-acompanhar46, para compor e 

improvisar.  

                                                
46 Trilha informa que a prática de auto-acompanhamento é documentada pelo músico napolitano Saverio 
Valente (1755-1845) que, em um dos advertimentos, chama a atenção do aluno para que assuma uma posição 
correta ao cravo no momento de se auto-acompanhar, para permitir que a coluna de ar necessária para o canto 
pudesse fluir livremente: 

Dapoiche si avra’ ben capita la qui anziª Teoria, sará di bene passar avanti per la pratica: ma prima 
che si venga a questa fa duopo avvertire a Principianti, allorché si accostano al Cembalo, o altrove per 
Cantare, di badar bene alla positura del Corpo per non inciampiare a qualche vizio, onde ne venissero 
a partire i polmoni, da quali deve uscire il fiato libero, per cosi non affanarsi, e poter proseguire il 
Canto, o sia studio per più lungo tempo (Valente I-Mc Q 13.20 apud Trilha, 2011, 327). 
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 Não sabemos se Giorgi terá composto mais obras deste género para os seus alunos 

em Portugal — é possível que tivesse usado outros exercícios nas suas aulas que se tenham 

perdido com o Terramoto — mas os exemplos que ainda subsistem na Biblioteca Nacional 

mostram que se inseria nessa tradição de ensino. 
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CAPÌTULO III 
A PRODUÇÃO MUSICAL DE GIOVANNI GIORGI E AS SUAS 

FONTES  
 

1 - Estudos e edições da obra de Giovanni Giorgi: estado da questão 

 

 O sacerdote e musicólogo Lawrence J. K. Feininger (Berlim, 1969 - Campo de 

Trens, 1976) foi o primeiro estudioso que se interessou de forma contínua e sistemática 

pela obra de Giorgi. Na primeira metade do século XX, para além das obras de Palestrina, 

a música sacra romana não foi, em geral, objeto de estudo aprofundado. Só a partir de 1964 

se verificou uma mudança de atitude, pelo que também a música romana do período 

barroco começou a despertar a atenção dos musicólogos, sendo Feininger uma figura 

determinante para o surgimento destes estudos. A história da música sacra em Roma deve-

lhe uma série de publicações fundamentais e de notável interesse (Gmeinwieser 1985, 72-

83). 

 Feininger inventariou um elevado número de acervos dos arquivos das capelas 

musicais eclesiásticas, tanto em Itália como nos noutros países. Em 1947 fundou, em 

conjunto com o Monsenhor Carlo Respighi, a Societas Universalis Sanctae Ceciliae, uma 

associação criada com o objetivo de recuperar e publicar obras de música sacra que tinham 

caído no esquecimento. Depois da morte de Respighi, que ocorreu em Junho desse mesmo 

ano, Feininger continuou como único responsável da Societas, fundando também, ainda em 

1947, o Coro del Concilio di Trento, constituído por jovens rapazes, com o propósito de 

executar as obras recuperadas, em particular as composições policorais romanas do séc. 

XVII e XVIII de diversos compositores. 47 

 Este musicólogo recolheu imenso material em microfilme a partir dos diversos 

acervos dos arquivos da Cappella Sistina, da Cappella Giulia (S. Pietro), da Cappella Pia 

(S. Giovanni in Laterano), da Cappella Liberiana (S. Maria Maggiore) e da Sé Catedral de 

Lisboa.  

                                                
47  Romulo Naldi, Paolo Petti, Pasquale Pisari, Giuseppe Ottavio Pitoni, Pompeo Canniciari, Giacomo  
Stefano Fabbri, Francesco Foggia, Giovanni Giorgi, Marcantonio Ingegneri, Tiburzio Massaini, entre outros. 
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 Em 1962 Feininger publicou o primeiro volume do Catalogus Thematicus e 

Bibliographicus de Giorgi, em 1965 o Suplementum I e, sucessivamente à descoberta dos 

manuscritos na Sé Catedral de Lisboa, o segundo volume do Catalogus Thematicus e 

Bibliographicus. 

 Numa carta de 11 de novembro de 1962, Feininger escreve: 

 
“A minha principal ocupação é o catálogo de Cannicciari que queria publicar no próximo ano, 
depois de ter voltado [para Itália]. [Com este trabalho] emergem algumas descobertas 
interessantes e instrutivas.... Com interrupções, para mudar um pouco, trabalho também aos 
motetos de Giorgi, do último período. Há muitas coisas esplendidas entre eles, do maior interesse 
para definir a passagem da música barroca ao classicismo, para não falar claramente do que 
concerne em maneira direita a arte criativa de Giorgi”48. (Gmeinwieser 1985, 77)  

 

 

 O compositor alemão Joseph Hass (1879-1960) escreveu uma carta ao editor Schott 

para fazer publicar uma Missa a oito vozes de Giorgi, conservada em manuscrito, na 

Coleção Santini em Münster, que tinha ouvido por ocasião do Congresso das Associações 

Cecilianas naquela cidade alemã, numa execução regida por Rudolf Ewerhart. Numa carta 

datada de 3 de julho de 1957, endereçada a Ludwig Strecker, da Schott-Verlag, Hass 

escreve: 

 
A missa é esplendida, executável sem problemas do ponto de vista técnico por coros de um certo nível e 

estupenda no que diz respeito à interpretação do texto. Foi escrita no momento de transição para o 
classicismo, pelo que estão ainda claramente presentes elementos barrocos, que podem favorecer uma 
abordagem mais imediata por parte do ouvinte. Contudo, pela sua força expressiva, esta Missa está ao 
mesmo nível da estrutura e na capacidade inventiva das obras de Palestrina e de Orlando di Lasso49. 
(Gmeinwieser 1985, 78).   
 

 

 O conjunto das obras que Feininger recolheu ao longo das suas pesquisas foi 

reunido numa coleção a que se deu o seu nome. No âmbito da Coleção Feininger 

constituem um grupo à parte os três volumes de ofertórios, obras autógrafas de Giorgi com 

as quais Feininger entrou em contato em 1964, durante a viagem a Roma destinada a fazer 

as suas pesquisas. No Instituto Pontificio di Musica Sacra encontrou dois volumes com 

                                                
48 Minha tradução. 
49 Minha tradução. 
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cópias dos ofertórios do Giorgi que continham dezassete composições até então conhecidas 

mas consideradas perdidas. Esperando poder encontrar outras peças de Giorgi, Feininger 

voltou a Roma conseguindo descobrir as partituras originais autógrafas de 49 ofertórios. A 

6 de junho de 1964 escreve: 

 
 [...] Tive uma grande sorte da qual tenho receio de falar por medo de ter que acordar e 

 constatar que se tratou só de um sonho causado pelo meu desejo. Inicialmente, no fim de  uma 
 visita que não teve qualquer sucesso em Março, casualmente encontrei dois volumes de cópias 
 recentes  de Ofertórios de Giorgi que contêm 17 obras conhecidas, mas que considerava 
 perdidas; descobri também, em S. João em Latrão, uma Missa talvez documentável, mas não 
 atribuível com certeza. Trouxe comigo a Trento os dois volumes com a autorização do 
 proprietário (o Instituto Pontifício de Música Sacra que nem sabia da sua existência: e sim, 
 estes se encontravam nas prateleiras da biblioteca de baixo dos olhos de todos os que 
 passavam, e também eu consegui reparar neles só para mero acaso). Inicialmente copiei as 
 obras novas e assim pude constatar que, com base na numeração, devia existir uma série 
 inteira de outras obras. Fui à procura delas uma outra vez, em Abril, e não só descobri que 
 existiam (sem que ninguém soubesse delas), como as encontrei mesmo, encontrando também 
 as partituras autógrafas de quarenta e nove obras de Giorgi [...] 50  (Gmeinwieser 
 1985, 80). 
 

 

 Feininger veio a preparar uma edição em fac-simile destes ofertórios, mas a sua 

edição só saiu depois da sua morte. 

 Em 1968, depois das informações recebidas pelo seu amigo musicólogo Macário 

Santiago Kastner acerca da existência de obras de Giorgi no Arquivo da Sé Patriarcal, 

Feininger foi a Lisboa com o objetivo de recolher o material para a elaboração do segundo 

tomo do Catalogus Thematicus e Bibliographicus. 

 A 3 de março de 1968, Feininger escreve:  

 
 [...] A maior novidade é a de ter finalmente encontrado as partituras de Giorgi na Sé Catedral de 

 Lisboa. Estive lá dois dias durante a minha viagem de volta de Nova York e fiz um inventário 
 completo. Agora estou a fotografar o material. Devo esta informação a Kastner51 (Gmeinwieser 
 1985, 80). 

 

 

 A 25 de junho de 1968, Feininger relata: 

 

                                                
50 Minha tradução 
51 Minha tradução 
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 Chegou nestes dias o segundo bloco de microfilmes de Lisboa e agora estou dia e noite no quarto 
 escuro. Todas as partituras autografadas de Giorgi, 244 obras! Aqui sim que há o que estudar e irá 
 sair um formidável segundo volume do Catalogus Thematicus. Mas para tal coisa tenho antes que 
 voltar mais uma vez a Portugal para pesquisar noutros arquivos52 (Gmeinwieser 1985, 80). 

 

 Feininger considerava Giorgi um representante significativo da música litúrgica no 

momento da passagem do Barroco, influenciado pela música concertística de Vivaldi e 

Bach, ao Classicismo. O número de composições de ofertórios, hinos, salmos, responsórios 

e motetos supera o das missas, podendo-se deduzir que este género foi menos explorado 

pelo Giorgi em relação aos outros (Gmeinwieser 1985, 80). 

 Este compositor teve um papel importante na história da música ocidental do séc. 

XVIII, que não foi ainda devidamente valorizado. Como afirma Fernandes (2012, 158), a 

falta de valorização do compositor italiano no ambiente musicológico deveu-se a dois 

fatores. Por um lado, a produção reduzida de estudos relativos ao período romano 

setecentista, já que durante muito tempo a musicologia valorizou sobretudo a tradição 

palestriniana e o repertório do barroco romano do século XVII, por outro lado o interesse 

circunscrito dos investigadores portugueses durante o séc. XX pelo círculo dos 

compositores nacionais e pelos compositores que já faziam parte do cânone ocidental como 

é o caso de Domenico Scarlatti. Ainda de acordo com Fernandes (2012, 158), é muito 

provável que a atividade de Giovanni Giorgi tenha tido maior impacto na cultura musical 

em Portugal do que a de Domenico Scarlatti. De facto, contrariamente a este último, que 

esteve ativo na corte portuguesa somente dez anos, intervalados por períodos de ausência 

(de 1723 a 1725 e de 1728 a 1729), Giorgi trabalhou durante cerca de trinta anos em 

Portugal, continuando a enviar partituras mesmo depois de se ter mudado para Génova. 

 A série de obras impressas que listamos de seguida é fruto da primeira vaga de 

interesse pela obra de Giorgi, fomentada sobretudo por Feininger: 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1962. Mysteria conceptionis nativitatis annuntiationis 

visitationis et purificationis / Joanne de Georgiis. In: Officium De Beata Virgine: mirabili 

arte et pietate composita / Joanne de Georgiis. Trento: Societas Universalis Sanctae 

Ceciliae (Monumenta liturgiae polychoralis sanctae ecclesiae romanae. Proprium de 

Sanctis: Serie 3/B; 1); 

                                                
52 Minha tradução 
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- Feininger, Laurence Karl Johann. 1962. Sollemnitates assumptionis dedicationis ad 

Nives, miscellanea festorum necnon miscellanea de commune / Joanne de Georgiis. In: 

Officium De Beata Virgine: mirabili arte et pietate composita / Joanne de Georgiis. 

Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Monumenta liturgiae polychoralis sanctae 

ecclesiae romanae. Proprium de Sanctis: Serie 3/B; 1) 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1960. Liturgia Paschalis videlicet Gradualia 

Offertorium Antiphonae et Hymnus: 8 vocum / Joanne de Georgiis. Trento: Societas 

Universalis Sanctae Ceciliae (Monumenta liturgiae polychoralis sanctae ecclesiae 

romanae. Proprium de tempore: Serie 3/A; 1). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1961. Liturgia Pentecostes: seu gradualia cum 

sequentiis, offertoria, antiphonae et Hymni: 4/8 vocum / Joanne de Georgiis. Trento: 

Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Monumenta liturgiae polychoralis sanctae ecclesiae 

romanae. Proprium de tempore: Serie 3/A; 2). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1961. Missa: a 4 voci piena / Giovanni Giorgi. Trento: 

Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora liturgiae polychoralis Sanctae 

ecclesiae Romanae; 6). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1961. Messa: a 4 voci piena: 1724 / Giovanni Giorgi. 

Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora liturgiae polychoralis 

Sanctae ecclesiae Romanae. 7) 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1962. Messa: a 4 voci concertata / Giovanni Giorgi. 

Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora liturgiae polychoralis 

Sanctae ecclesiae Romanae; 8). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1963. Messa: a quattro voci concertata: ca. 1756 / 

Giovanni Giorgi. Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora 

liturgiae polychoralis Sanctae ecclesiae Romanae; 9). 
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- Feininger, Laurence Karl Johann. 1969. Mottetto n. 35: per la festa di S. Agnese: a 4 voci 

concertato / Giovanni Giorgi. Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta 

maiora liturgiae polychoralis Sanctae ecclesiae Romanae; 11). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1961. O sacrum convivium: a 4 voci / Giovanni Giorgi. 

Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora liturgiae polychoralis 

Sanctae ecclesiae Romanae; 12). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1961. Et manducantibus illis: a 4 voci / Giovanni 

Giorgi. Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora liturgiae 

polychoralis Sanctae ecclesiae Romanae; 13). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1970. Improperium: a 4 voci / Giovanni Giorgi. 

Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora liturgiae polychoralis 

Sanctae ecclesiae Romanae; 20). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1965. Improperium exspectavit: a 4 voci / Giovanni 

Giorgi. Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae (Documenta maiora liturgiae 

polychoralis Sanctae ecclesiae Romanae; 19). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1963. Missae tres: 8 vocum: quarum duo Joannis de 

Georgiis, tertia vero Vincentii Tozzi. Trento: Societas Universalis Sanctae Ceciliae 

(Monumenta liturgiae polychoralis sanctae ecclesiae romanae. Ordinarium missae cum 

duobus choris: Serie 1/C ; 2). 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. 1972. Offertoria / Joannis de Georgis Ripr. facs. do 

ms. Roma: Vivarelli & Gullà. 

 

- Feininger, Laurence Karl Johann. Jubilate: offertorio / Gio. Giorgi. In: Repertorio 

economico di Musica Sacra: anno sesto. pp. 18-27. 

 



53 

 

- Ewerhart, Rudolf. 1956. 1. Laetentur coeli: für 4 Singstimmen und orgel: Quelle: Hs. 

1199 der Santini-Bibliothek, Münster / Giovanni Giorgi. In: Die motette, 1. Köln: Bieler. 

 

 No Catálogo do Servizio Bibliotecario Nazionale de Itália (OPAC SBN), 

encontram-se catalogados os seguintes documentos manuscritos: 

 

- Cantata / Del Sig.r D.Giov. Giorgio, Piange la tortorella. Biblioteca del Conservatorio di 

musica S. Pietro a Majella - Napoli - NA - [cota] 33.5.24@17 - [cota precedente] Cantate 

26 @17. 

 

- Inveni David. Offertorio Com. e Confessoris Pontificis, et Martyris Pont.is / A Quattro 

Voci Pieno. Biblioteca musicale governativa del Conservatorio di musica S. Cecilia - 

Roma - RM - [fundo/cota] Governativo G-Mss-2699.  

 

 Contudo, em anos mais recentes, o interesse pelo compositor e pela sua obra tem 

vindo a aumentar progressivamente, ainda que de uma forma lenta. A musicóloga Cristina 

Fernandes tem chamado a atenção para o papel relevante da produção portuguesa de 

Giorgi. Importantes indicações são dadas na sua Tese de Doutoramento (2010) O sistema 

produtivo da música sacra em Portugal nos finais do Antigo Regime: a Capela Real e a 

Patriarcal entre 1750 e 1807 e na sua recente publicação Boa voz de tiple, sciencia de 

musica e prendas de acompanhamento (2013). Em 2012, a Rivista Italiana di Musicologia 

publica o seu artigo: “Il dotto e rispettabile Don Giovanni Giorgi” (Fernandes, 2012), que 

representa um contributo importante para compreender o papel fundamental que o 

compositor teve na vida musical portuguesa do séc. XVIII, e oferece uma panorâmica da 

sua vastíssima produção conservadas nas bibliotecas e arquivos portugueses.  

 Foram também realizadas transcrições (não disponíveis em edições comerciais) de 

composições de Giorgi para serem executadas em concerto, como são o caso das realizadas 

por João Pedro d'Alvarenga, Jolando Scarpa, David Cramer, Ricardo Bernardes, Leonardo 

García Alarcón, Cristina Fernandes, Miguel Jalôto, Pasquale Sansanelli. 

 Relativamente à produção discográfica, em 1996 foi publicado o CD Holy Week at 

Chapel of The Dukes of Braganza, que contém a gravação do moteto Clarifica me, Pater, 

escrito em stile antico, o qual é, presumivelmente, a única obra pertencente ao período 
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português que escapou ao terramoto de Lisboa. Em 2008 foi publicado o CD Roma 

Triumphans com a gravação do ofertório a 8 vozes divididas em dois coros com bc, Terra 

tremuit, e os motetos, também a 8 vozes em dois coros com bc, Haec dies e Veni Sancte 

Spiritus. Em 2009 é editado um CD dedicado ao órgão da Igreja de St. Tertulin 

(Schlehdorf, Alemanha), em que estão gravadas cinco antífonas do período romano (Cum 

complerentur, Spiritus Domini, Angelus autem Domini, Ave Maria e Dabit ei Dominus). 

Em 2011 saiu o CD monográfico "Giovanni Giorgi: Ave Maria”, que contém obras 

relativas ao período romano, entre as quais a Messa a due Cori tutta piena fatta per la 

Capella Reale di Lisbona per S. Pio V.  

 No canal YouTube está disponível a gravação ao vivo do moteto n.º 24 Hodie 

scietis, escrito para a Vigília de Natal (1756), bem como do Kyrie da Missa Pastoralis 

(1755). A transcrição destas obras, guardadas no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa, foi 

realizada por Miguel Jalôto, diretor do Ludovice Ensemble, e Cristina Fernandes, para 

serem executadas no Concerto de Natal na Sé de Lisboa no dia 6 de Dezembro de 2011, 

organizado pelo Instituto Superior Técnico e Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa53  

 No âmbito da difusão da obra do compositor Giovanni Giorgi, foram ainda 

realizadas diversas atividades de divulgação através de concertos e comunicações: 

 

- 2 de junho de 2011 - Igreja do Carmo de Ponta Delgada (São Miguel-Açores), concerto 

comentado “Música da Patriarcal de Lisboa”. Moteto nº 50 (P-Lf 84/89 B4) a 4 voci 

concertato (1757), o Moteto nº 99 (P-Lf 84/105 B4) a 4 voci concertato (1758). Coro 

Johann Sebastian Bach, órgão Edite Rocha, direção musical Cristiana Spadaro. 

 

- Maio 2012 - Auditório da Universidade de Aveiro - Magnificat nº 8 a 4 voci concertato 

(1760) (P-Lf 84/2 B3). Coro da Universidade de Aveiro, órgão Edite Rocha, direção 

musical Cristiana Spadaro. 

 

- 3 e 4 de Novembro 2012 – Igreja de Matriz de Ponta Delgada- São Miguel, Açores e Sé 

de Angra de Heroísmo - Terceira, São Miguel - no âmbito dos Encontros de Música Antiga 

                                                
53https://Feininger.youtube.com/watch?v=we9cJ8WWB6U e 
https://Feininger.youtube.com/watch?v=D5V0op_t_4I, consultados a 23.08.2014. 
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- Moteto nº 22 (1756), (P-Lf 84/154 B4), Moteto nº 49 (1757) (P-Lf 84/166 B4). Coro 

Johann Sebastian Bach, órgão e direção musical Cristiana Spadaro. 

 

-16 e 18 de novembro de 2012 - II Encontro Nacional de Investigação em Música, Castelo 

Branco - comunicação “Os Motetos de Giovanni Giorgi para a Basílica Patriarcal e Capela 

Real de Lisboa: uma análise preliminar em torno da estrutura e do estilo”.   

 

-1 - 3 de novembro de 2013 - III Encontro Nacional de Investigação em Música, Cascais, 

comunicação “A Relação Texto e Música nos Motetos de Giovanni Giorgi”.  

 

- 16 de novembro de 2013 - VII Festival de Música Antiga – G. Giorgi -Magnificat em ré 

menor con Violini (P-Vs / 48). Coro Johann Sebastian Bach, Conjunt d’Antiga da Escola 

Superior de Música de Catalunha e direção musical Cristiana Spadaro. 

 

- 7 de outubro de 2014 - Jornada de Estudo: “Roma, Nápoles, Paris, Lisboa: artistas, estilos 

e repertories em trânsito ao longo do séc. XVIII”, organizada pelo Grupo de investigação 

Estudo Históricos e culturais em música do Inet-MD/FCSH-UNL, comunicação: “A 

Realização do baixo contínuo nos motetos de Giovanni Giorgi destinados à Patriarcal de 

Lisboa e Capela Real”.  

 

- 9 de novembro de 2014 – VIII Festival de Música Antiga – Igreja do Colégio de Angra 

de Heroísmo (Terceira- São Miguel) - Concerto Soprano e Órgão – G. Giorgi: Árias para 

soprano e organo do moteto nº 51 (1758) (P-Lf 84/81 B4) Angelus autem domini, e do 

moteto nº 50 (1757) (P-Lf 84/89 B4) Surrexit Pastor -  soprano Isabel Alcobia, órgão 

Cristiana Spadaro - Órgão de tubos de António Xavier Machado e Cerveira (Op. 81, 1815), 

restaurado por Dinarte Machado.  

 

- Congresso Post’it 2014 Comunicação: “Stile antico e Stile moderno na música de  

Giovanni Giorgi” 

 

- 23 e 26 de maio de 2014 e 3 e 16 de junho de 2014 - no âmbito do projeto “A música no 

meio: o canto em coro no contexto do orfeonismo (1880-2012) - PTDC/EAT-
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MMU/117788/2010”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que procura 

contribuir para um melhor conhecimento da música coral associada à prática coral – 

gravação dos motetos de Natal e da Páscoa. 

 

- 2 de outubro de 2015 – Jornada de Estudo: Abordagens históricas à performance musical, 

organizada pelo Grupo de investigação Estudo Históricos e culturais em música do Inet-

MD/FCSH-UNL, comunicação: “Alguns aspetos relativos às práticas historicamente 

informada da música sacra: a performance coral dos Motetos de Natal e da Páscoa de 

Giovanni Giorgi”. 

 

 

 

2 - A produção musical do período romano 
 

 Conforme foi referido anteriormente, em 1962 o sacerdote e musicólogo Laurence 

K. J. Feininger publicou o primeiro dos dois volumes do Catalogus Thematicus et 

Bibliographicus Joannis de Georgiis, aos quais juntou mais tarde o Suplementum I. O 

primeiro volume do catálogo classifica e ordena as obras do compositor até então 

encontradas nos arquivos europeus, num total de 533 obras, que se dividem por 11 missas, 

145 graduais, 133 ofertórios, 137 antífonas, 31 salmos, 49 hinos e 26 motetos. Todas estas 

partituras pertencem ao período romano de Giorgi. 

 As obras aí catalogadas e a sua origem são as seguintes: 

 

 a) Missas 

 

 As missas conservadas no Archivio Capitolare della Basilica Papale di Santa 

Maria Maggiore (I-Rsm) em Roma são onze (Tabela 1), sendo que somente uma destas 

missas se encontra num manuscrito Aut.: a “Messa à quattro concertata con V.V. Per la 

notte di Natale” (I-Rsm 22/12 e FeiG 1.7).  

 Destas onze missas, uma está escrita para coro a 4 vozes sem acompanhamento 

(FeiG 1.2 e I-Rsm 22/10), quatro são para coro a 4 vozes com acompanhamento de órgão, 

(FeiG.1.3, 1.4, 1.5, 1.6, e I-Rsm 22/7, 22/8, 22/9), uma para coro a 4 vozes com 

acompanhamento de órgão e dois violinos (violino primeiro e violino segundo - FeiG. 1.7 e 
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I-Rsm 22/12), uma missa destina-se a coro a 5 vozes com acompanhamento de órgão 

(FeiG 1.8 e I-Rsm 22/2) e as restantes quatro são para coro a 8 vozes. Destas, três são com 

acompanhamento de órgão (FeiG 1.9, 1.10, 1.11 e I-Rsm 22/3, 22/4, 22/5) e uma é a 

cappella (FeiG 1.1 e I-Rsm 22/6). O RISM assinala ainda a presença das partes cavas para 

contrabaixo e arquialaúde da missa FeiG 1.10 (I-Rsm 22/4).  
 

 

Cotas do Arquivo  
e  

no catálogo Feininger 

Epígrafe Efetivos Tonalidade Tipologia Forma de  
execução 

Nº 
vozes 

I-Rsm 22/6  
FeiG 1.1 

Missa 
Cantus / 
D.Io. De 
Georgijs 

SATB coro 
+ SATB 
coro 

Fá M cópia cappella 4 v 

I-Rsm 22/10  
FeiG 1.2 

Messa à 
quattro / à 
Capella / 
del / Sig.re 
Don 
Giovanni 
Giorgi / 
1725 

SATB coro Dó M cópia cappella 4 v 

I-Rsm 22/7  
FeiG 1.3 

Messa / à 
4. Tutta 
piena / Del 
/ Sig.r D. 
Giovanni 
Giorgi / 
Organo 
/1724 

SATB coro 
+ organo 

Ré M cópia com organo 4 v 

I-Rsm 22/8 
FeiG 1.4 

Messa / à 
4. Tutta 
piena / Del 
/ Sig.r D. 
Giovanni 
Giorgi / 
Organo 
/1724 

SATB coro 
+ organo 

MibM cópia com organo 4v 
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Cotas do Arquivo  
e  

no catálogo Feininger 

Epígrafe Efetivos Tonalidade Tipologia Forma de  
execução 

Nº 
vozes 

I-Rsm 22/9  
FeiG 1.5 

Messa / à 
4. Tutta 
piena / Del 
/ Sig.r D. 
Giovanni 
Giorgi / 
Organo 
/1734 

SATB coro 
+ organo 

Fá M cópia com organo 4v 

I-Rsm 22/1 
 FeiG 1.6 

Messa à 4º 
/ 
Concertata 
/ Del Sig.r 
D. 
Giovanni 
Giorgi / 
Organo / 
Scurtata 
94 battute 
di tempo 
ordinario 

SATB coro 
+ organo 

Ré M cópia com organo 4v 

I-Rsm 22/12  
FeiG 1.7 

Messa à 
quattro 
concertata 
con V.V. 
Per la 
notte di 
Natale 

SATB + 
vl1, vl2, 
organo 

Ré M Aut. com vl1, 
vl2, organo 

4v 

I-Rsm 22/2 
 FeiG 1.8 

Messa à 5. 
concertata 
/ Giorgi / 
Organo / 
Primo 
Choro 

SSATB 
soli + 
SSATB 
coro + 
organo 

Ré M cópia com organo 5v 

I-Rsm 22/3  
FeiG 1.9 

Messa 7 à 
otto / 
Concertata 
/ Del / 
Sig.r 
Giovanni 
Giorgi / 
Organo 
P.mo Coro 

SATB coro 
+ SATB 
coro + 
Organo 

Sib M cópia com organo 8v 
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Cotas do Arquivo  
e  

no catálogo Feininger 

Epígrafe Efetivos Tonalidade Tipologia Forma de  
execução 

Nº 
vozes 

I-Rsm 22/4  
FeiG 1.10 

Messa à 8. 
Voci Piena 

SATB coro 
+ SATB 
coro + cb + 
archialaude  

Fá M cópia com 
organo, cb 
+ 
archialaude  

8v 

I-Rsm 22/5  
FeiG 1.11 

Messa à 8 
/ Organo / 
Primo 
Choro 

SATB coro 
+ SATB 
coro + 
organo 1+ 
organo 2 

Lá M cópia com organo 8v 

Tabela 2-Missas conservadas no Archivio Capitolare della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. 

 

 Existem cópias de três destas onze missas conservadas no Archivio Capitolare 

della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore em Roma noutros arquivos.  

 De acordo com o RISM, na Biblioteca Santini, em Münster, encontra-se uma cópia 

da missa FeiG.10 que apresenta a seguinte epígrafe: 

 
Messa a 8 in due Cori / di D. Giovanni Giorgi Maestro in S. Giovanni Laterano / dall'anno 1719 
alla fine di Gennaio del 1725 / N. B. questa Messa fu composta per la Cappella Reale di Portogallo 
e cantata per la festa di S. Pio V. l' anno 1724 / nella Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore 54 

 

 

 Nesta biblioteca encontram-se ainda uma cópia da missa FeiG 1.1 (SANT Hs 2672) 

e duas cópias da missa FeiGG 1.11 (SANT Hs 1242, 1240), mas em tonalidades diferentes, 

nomeadamente em Dó Maior e Lá Maior. Desta missa, tanto o Repertoire Internacional 

dos Sources Musicales (RISM) como o Catálogo Feininger referem a existência de uma 

cópia no Arquivo Musical da Basilica di San Giovanni in Laterano em Roma com a 

seguinte epígrafe: “Messa / a 8.o voci Concertata / del Maestro Giorgi” (Rsg ms. mus. 

A.311)55. 

 Ainda de acordo com o RISM, encontram-se na biblioteca do Conservatório 

Tchaikovsky, em Moscovo, mais duas cópias da missa FeiGG 1.10 (Rus-Mk XI-382 e XI- 

427), em cujas epígrafes se pode ler, respetivamente: 

 

                                                
54 http://Feininger.rism.info/en/service/opac-search.html, consultado em 13 de janeiro de 2015. 
55 http://Feininger.rism.info/en/service/opac-search.html, consultado em 13 de janeiro de 2015. 



60 

 

 Messa / a Otto voci in due Cori / di D. Giovanni Giorgi / Maestro in S. Gio. Laterano dall' Anno 
 1719, alla fine di Gennaro dell' Anno 1725. N.B. Questa Messa fu composta per la Cappella Reale 
 di Portogallo, e cantata per la Festa di / S. Pio V. l' anno 1724, nella Patriarcale Basilica di S. 
 Maria Maggiore (Rus-Mk XI-382). 56 
 
Messa a 8. voci. / di D. Giovanni Giorgi / Maestro in S. Giovanni Laterano / Dall'Anno; 1719: alla fine 
di Gennaro 1725 (Rus-Mk XI-427). 
 

 

 b) Gradualia 

 

 No primeiro tomo do Catalogus Thematicus, Feininger dá conta da existência de 

145 Gradualia conservados na Basilica di Santa Maria Maggiore, com exceção dos 

graduais II.25, II.26 E II.27 conservados no fundo Santini na Bibliothek des 

Priesterseminars em Münster. Três destes graduais foram escritos para 2 vozes e órgão, 

nomeadamente um para SA e órgão e dois para ST e órgão; 136 a 4 vozes (SATB) e órgão, 

dos quais 61 pertencentes ao de Tempore e 75 ao de Sanctis; quatro para 8 vozes 

(SATB/SATB) e órgão e dois com violinos e órgão, dos quais um para S solo, coro a 4 

vozes (SATB), violinos e órgão e outro para ST, violinos e órgão que Feininger anota 

como sendo composto para AT com ripieni e não para ST.  

 As composições a duas vozes e a oito vozes encontram-se todas em cópias 

manuscritas. Dos graduais a 4 vozes, somente 7 se encontram em partitura autógrafa: os 

graduais de Natal FeiG II.10, FeiG II.11, FeiG II.12, FeiG II.15, e os graduais de Tempore 

FeiG II.16, FeiG II.17, FeiG II.18. Os graduais com violinos também subsistem em 

partitura autógrafa. 

 

 

 c) Ofertoria 

 

 No Catalogus Thematicus I de 1962, Feininger faz a catalogação de 133 ofertórios, 

conservados na sua maioria em S. Maria Maggiore, em Roma, com exceção dos ofertórios 

III.2, III.75, III.84, guardados em S. João em Latrão, e das antífonas III.11, III.23, III.24, 

III.25, III.42, III.123, que fazem parte do acervo Santini na Bibliothek des Priesterseminars 
                                                
56 http://Feininger.rism.info/en/service/opac-search.html, consultado em 13 de janeiro de 2015. 
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em Münster. Destas obras, 4 foram compostas para soli e órgão, nomeadamente duas para 

SA e órgão, uma para SB e órgão, uma para TB e órgão, 105 para coro a 4 vozes (SATB) e 

órgão, nomeadamente 42 pertencentes ao de Sanctis e 63 ao de Tempore, 23 para coro a 8 

vozes (SATB/SATB) e órgão, em que 13 pertencem ao de Sanctis e 10 pertencentes ao de 

Tempore, e ainda um para SA soli, violinos e órgão. Dos ofertórios somente quatro existem 

em partitura autógrafa: os ofertórios a 4 vozes FeiG III.65 e FeiG III.66 e os ofertórios a 8 

vozes: FeiG III.110 e FeiG III.116. 

 Em 1964, encontrando-se em Roma para realizar as suas pesquisas, Feininger 

encontrou outros ofertórios de Giorgi. Numa primeira visita ao Pontificio Istituto di 

Musica Sacra encontrou, por acaso, dois volumes com cópias de ofertórios de Giorgi que 

continham 17 obras de que se conhecia a sua existência mas se consideravam perdidas. 

Recopiando estas obras surgiu a Feininger a ideia da possibilidade da existência de outras 

do mesmo género. De facto, de regresso a Roma descobriu as partituras originais de mais 

49 ofertórios (cfr. Cap. 2.1).  

 Gmeinwieser (1985, 80) refere que Feininger desenvolveu o trabalho inicial para 

realizar uma edição em fac-simile dos ofertórios que, porém, só foi publicada depois da sua 

morte. 

 Em 1965, Feininger realizou o Suplemento I do Catalogus Thematicus I, onde 

inclui as informações relativas às novas obras encontradas. Gmenwieser (1985) informa-

nos que, os manuscritos dos ofertórios originariamente pertenciam ao acervo da Basílica 

Liberiana, em S. Maria Maggiore de Roma, sendo, em 1892 transferidos para o Pontificio 

Istituto di Musica Sacra. Os ofertórios foram recolhidos em nove volumes, dos quais 

apenas três são partituras autógrafas, sendo, os restantes, cópias manuscritas. 

 O primeiro volume é constituído por 31 ofertórios. Originalmente seriam 32 mas, 

segundo o índice, faltam as páginas de 39 a 44 que continham o Ofertório Anima Nostra 

(D.I 21, Cat., III.68. Feininger 1965, 5). A encadernação do volume e a numeração das 

páginas são de finais do séc. XVIII. 

 O segundo volume é constituído por 10 ofertórios, embora originariamente seriam 

11, sem numeração de páginas e sem índice, mas numerados de 1 a 11, estando em falta o 

número 9. No verso da capa deste volume encontra-se apenas a seguinte indicação: 

Offertori a quattro parti - Giorgi.  
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 O terceiro volume contem 8 ofertórios, numerados de 1 a 9, pelo que, tal como nos 

volumes anteriores, estará também um em falta, neste caso o número 7. Este volume não 

tem capa e as páginas também não estão numeradas. 

 Os manuscritos Aut.s contidos nestes três volumes não têm data.  No entanto, 

Gmenwieser (1985) afirma que um ponto de referência para a datação de algumas destas 

obras pode ser fornecido pelas informações apresentadas por Feininger no seu Catalogus 

Thematicus I. A partir desta nesta fonte, o musicólogo refere que o ofertório mais antigo, 

Inveni David, (I.26, Cat. Tem. III.91, Edição em fac-simile Nº. 25), tem a data de 1719, 

enquanto o mais recente, Beata es Virgo (I.30, Cat. Tem. III.74, Edição fac-simile Nº 29) 

tem a data de 1734 (1985, 81). Com base no mesmo catálogo chega também à conclusão 

de que a maior parte das obras foi escrita entre 1723 e 1727, classificando os ofertórios 

como sendo o fruto do fim do primeiro período criativo de Giorgi e apresentando as 

características estilísticas da música sacra barroca romana (p. 80)57.  

 Todos os ofertórios são a cappella, sendo escritos em contraponto severo imitativo 

sem acompanhamento do órgão (Dextera Domini, Edição em fac-simile Nº 34 e 

Improperium expectavit, Edição em fac-simile Nº 43). A maioria das obras são a quatro 

vozes e o estilo imitativo mais rigoroso alterna-se com o estilo imitativo mais livre, tendo 

um papel fundamental do ponto de vista estrutural uma vez que se articula com as 

subdivisões do texto litúrgico. No uso da imitação, o papel principal é dado a um sujeito 

constante (dux) acompanhado por um contrassujeito. No que diz respeito às obras a oito 

vozes, também estas são caraterizadas pelo estilo imitativo. Contudo, a alternância dos dois 

coros aponta também para um tipo de composição de tipo homofónico, tendo maior 

preocupação em por em relevo o caráter declamatório do texto em estrita conexão com a 

sua articulação estrutural. A entrada antecipada de um ou mais temas apresenta uma 

imitação aparente sendo atenuada pela entrada de todas as vozes em bloco (Gmeinwieser 

1985, 81). 

                                                
57 Parece pouco provável que o período apontado por Gmeinwieser, entre 1723 e 1727, para a composição 
destas obras esteja correto pois, como se sabe, Giorgi veio para Portugal em 1725, onde terá iniciado um 
segundo período criativo, pelo que as mesmas terão sido concluídas antes. Para além disto, Feininger faz a 
dataçãodestes ofertórios com base nos apógrafos encontrados em Santa Maria Maggiore, ou seja antes da 
descobertados Aut.s no Pontificio Istituto di Musica Sacra, descoberta que irá dar origem, em 1965, à 
publicação do Suplementum I do Catalogus. Por estas razões, a proposta de datação feita por Gmeinwieser 
não parece correta. 



63 

 

 O Nunc dimittis da Edição em fac-simile nº 35, a oito vozes, com alternância dos 

coros é concertante. O ofertório Laetentur caeli é um dueto para SA e acompanhamento de 

dois violinos, (Edição fac-simile nº 3). As vozes solistas são caraterizadas por uma 

passagem rica e virtuosística, os instrumentos acompanham as vozes solistas, mas também 

executam prelúdios e intermezzi autónomos. 

 O Inveni David a quatro vozes, na Edição em fac-simile nº 25, também foi escrito 

em stile concertato. O primeiro versículo do texto litúrgico é recitado pelo Soprano solo 

(Inveni David), intervindo o Contralto solo na segunda parte (Manus enim). Seguidamente, 

estas duas vozes juntam-se num dueto (Alleluia), ao qual segue o coro a quatro vozes, em 

estilo imitativo livre, também sobre o texto do Alleluia. É particularmente evidente nestas 

obras a qualidade das melodias, as quais facilmente captam a atenção do ouvinte, 

respeitam os acentos das palavras e se caraterizam pela presença de longas passagens 

rápidas e virtuosísticas. No baixo contínuo, Giorgi utiliza frequentemente os retardos de 

nona, sétima e quarta, bem como o acorde de sétima em todas as suas inverções. São 

também frequentes as indicações de execução presentes nas partituras, como acontece, por 

exemplo no ofertório Improperium onde escreveu: 
 

Si raccomanda alli Sig.ri Musici la loro particolare attenzione in questo Off.rio essendo 
l’Intonazione ricercata studiosa stravaganza (Feininger 1965, apud Gmeinwieser 1985, 
82). 

 

 

 Como relata Feininger no seu Suplementum I (1965), as últimas cinco coletâneas 

contêm os apógrafos de outros ofertórios. Na coletânea IV estão contidas as cópias das 

partes cavas de três ofertórios. A coletânea V contém partituras assinaladas como sendo ex 

originalibus. Destas, uma parte traz a datação entre Maio e Julho de 1892, outra não tem 

indicação de data e outra, ainda, apresenta o carimbo “Pasquale Artegiani”. São 33 

ofertórios, mas por lapso a numeração ascende apenas a 31. A numeração das páginas vai 

de 1 a 318. 

 As partituras da coletânea VI apresentam as mesmas indicações do volume V. Com 

base na numeração, quer das páginas, quer das obras, deve ser entendido como a 

continuação da coletânea anterior. Contêm 24 obras entre ofertórios e outros géneros. 
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Depois da obra nº 50, segue sucessivamente, por erro de encadernação ou por descuido no 

fascículo, a obra nº 92. A numeração das páginas vai de 319 a 686 sem interrupção. 

 As partituras da coletânea VII também apresentam as mesmas indicações da 

coletânea anterior, mas tendo acrescentado o seguinte título:  

 
 L’anno del Signore 1888. Offertorii a 4 voci pleni, del celebre maestro D. Giovanni Giorgi, 

 trascritti da S. Camerali per uso della studiosa sua figlia Amelia.  
 

 

 São 33 ofertórios. Na primeira folha, onde aparece o título, foi posto (por outra 

mão): “(91 – 122)”. Os ofertórios não têm numeração individual, e Camerali não é o 

copista dos volumes anteriores.  

 A coletânea VIII apresenta também as mesmas indicações dos volumes V e VI. 

Contém 14 ofertórios e, juntamente ao título escrito pelo mesmo copista, têm a seguinte 

indicação: dal 51 al 64 compreso, fazendo referência à numeração do volume 6 acima 

mencionado. Os ofertórios não têm numeração individual, nem ano, nem o carimbo de 

Pasquale Artegiani. 

 A coletânea IX apresenta quatro partituras não encadernadas.  

 

 

 d) Antiphonae 

 

 Segundo o Catalogus Thematicus I de Feininger (1962) existem 137 antífonas, 

todas conservadas no arquivo de S. Maria Maggiore em Roma com a exceção da antífona 

IV.132 a 4 vozes que se encontra em S. João de Latrão.  

 Destas antífonas, 94 são a 2 vozes, (12 para SS e órgão, 31 para SA e órgão, 15 

para ST e órgão, 22 para SB e órgão, 6 para AT e órgão, 2 para AB e órgão, 3 para TB e 

órgão e 3 para BB e órgão), 11 antífonas são a 3 vozes, (1 para SAB e órgão, 1 para SBB e 

órgão, 2 para SSB e órgão, 2 para STB e órgão, 3 para SAT e órgão e 2 para ATB e órgão), 

27 antífonas são a 4 vozes (SATB), das quais todas têm acompanhamento de órgão 

excepto a antífona IV.132 que é a cappella (Feininger, 1962:70), 2 antífonas são a 8 vozes 

(SATB/SATB) sem acompanhamento, e existem ainda 3 escritas com acompanhamento de 
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violinos, nomeadamente uma a 2 vozes AT, violinos e órgão, uma para Soprano solo, 

violinos e órgão, e uma para Tenor solo, violinos e órgão. 

 

 

 e) Psalmi 

 

 Feninger faz a catalogação de um total de 31 salmos, dos quais 22 estão para 4 

vozes (SATB) e órgão, dois para 5 vozes (SSATB) e órgão e sete para 8 vozes (SATB) a 

cappella. A maioria das partituras destes salmos são cópias manuscritas, com exceção dos 

salmos a 4 vozes e órgão V.5, V.7, V.8, V.19, V.20, V.21 e dos salmos a 8 vozes V.25, 

V.26, V.28, V.31, que são manuscritos Aut.s. Dos salmos a 8 vozes, a maioria encontra-se 

em S. Maria Maggiore em Roma, com exceção dos salmos V.1, V.2, V.3, V.4, V.9, V.10, 

V.11, V.13, V.16, V.17, V.18, V.22, V.23, que estão em S. João de Latrão.  

 Os salmos a 5 vozes também se conservam em S. Maria Maggiore, exceto o salmo 

V.27 que se encontra em S. João de Latrão. 

 

 

 f) Hymni 

 

 Aquando da sua permanência em Roma, Giorgi compôs pelo menos 49 hinos, 

atualmente conservados no arquivo de S. Maria Maggiore, nomeadamente 46 a 4 vozes 

(SATB) e órgão e 3 a 8 vozes (SATB/SATB) e órgão, estes últimos compostos para o dia e 

a semana da Páscoa. Destes hinos 15 são Aut.s, os hinos a 4 vozes e órgão VI.3, VI.4, 

VI.5, VI.10, VI.12, VI.14, VI.17, VI.22, VI.25, VI.27, VI.31, 32, VI.42 e VI.45 e o hino a 

8 vozes VI.48 (Feininger, 1962).  

 

 

 g) Responsoria 

 

 Segundo o catálogo Feininger (1962), em S. Maria Maggiore encontram-se 

também 11 responsórios, dois dos quais foram compostos para um momento específico da 

celebração na noite de Natal, “del 3. Notturno per la Notte del SS. Natale di Nostro 
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Signore”, sendo um para ST soli, coro a 8 vozes (SATB/SATB), violinos 1 e 2 e órgão 1 e 

2, e outro para SATB soli, coro a 8 vozes (SATB/SATB), violinos 1 e 2 e órgão 1 e 2. Os 

outros nove responsórios foram compostos “Per la Settimana Santa Ad Mattutinum feria 5. 

In Cena Domini”, Responsoria 4. A data de composição destes onze responsórios é 

outubro de 1718 e subsistem em partituras autógrafas. Os efetivos são formados por coro a 

4 vozes (SATB) e órgão. 

 

 

 Feininger) Motecta 

 

 Os motetos de Giorgi do período romano são no total 26, sendo 19 a duas vozes e 

órgão, nomeadamente dois para SA, três para SB e um para AB; um a 3 vozes (SSB) e 

órgão; 5 para coro a 4 vozes (SATB) sem órgão, excepto o moteto VIII.25; e 1 moteto a 16 

vozes. Todos os motetos são apógrafos excepto o moteto VIII.21 que se encontra em 

partitura autógrafa. A maioria destas composições guarda-se no arquivo de S. Maria 

Maggiore, em Roma, com a exceção dos motetos VIII.5, VIII.6, VIII.8, VIII.13, VIII.17, 

VIII.19, VIII.20, VIII.23, que se encontram no fundo Santini na Bibliothek des 

Priesterseminars em Münster, e dos motetos VIII. 24 e VIII.26, exstentes na Biblioteca 

G.B. Martini em Bolonha (Itália). 

 

 

 

3 - A produção musical de Giorgi nos arquivos e bibliotecas portuguesas 

 

 No Repertoire Internacional dos Sources Musicales (RISM) estão mencionadas 

1089 obras de Giorgi. Para além das obras conservadas em Portugal, a base de dados inclui 

as obras subsistentes nos diversos Arquivos e Bibliotecas de Itália, Alemanha e Rússia. 

Quanto a Portugal, são mencionadas 326 obras que se encontram no Arquivo da Fábrica da 

Sé Patriarcal de Lisboa e sete no Arquivo da Catedral de Viseu. O número das obras 

indicado pelo RISM referente ao Arquivo da Fábrica da Sé Patriarcal de Lisboa é 

questionável, uma vez que algumas partituras correspondem a exemplares de uma mesma 

composição, embora catalogadas com cotas diferentes. O número total de obras guardadas 
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nos arquivos e bibliotecas portuguesas apresentado pelo RISM é inferior ao número real, 

pois não se encontram mencionadas as composições conservadas na Biblioteca de Ajuda, 

na Biblioteca Nacional, na Biblioteca de Vila Viçosa, nas Catedrais de Elvas, Évora e 

Braga.  

 

 

3.1 - Arquivo da Fábrica da Sé Patriarcal de Lisboa  

 

 Segundo o Catalogus Thematicus et Bibliographicus Joannis de Georgiis Operum 

Sacrorum Omnium de 1971 redigido por Feininger, no Arquivo da Fábrica da Sé Patriarcal 

de Lisboa existem 307 obras, das quais 22 missas, 134 salmos, 135 motetos, 5 sequências, 

1 antífona, 9 responsórios e 1 lamentação.  

 Todas estas composições são posteriores à saída de Giorgi de Portugal, e foram 

enviadas de Génova. A inexistência de obras anteriores à data de 1755 faz supor que todas 

as composições escritas pelo compositor durante a sua estada em Lisboa estão perdidas, 

desaparecidas no sismo que arrasou o antigo edifício da Basílica Patriarcal. 

 Feininger relata também a existência do salmo De profundis, guardado na 

Biblioteca da Ajuda (47-III-56, 16-20), do Magnificat (MM. 119//5 in Feininger 1971, V) e 

a cópia do moteto Clarifica me Pater (MM. 335//2, 12 in Feininger 1971, V)58. A maior 

parte das partituras autógrafas têm números progressivos, colocados pelo próprio Giorgi 

segundo as espécies e, entre algumas espécies, segundo a série.  

 Após um trabalho prévio de pesquisa, verificou-se que o catálogo de Feininger se 

encontra desatualizado, pelo que surgiu a necessidade de proceder a uma revisão do 

mesmo para colmatar eventuais lacunas e omissões. Foi assim realizado um trabalho 

comparativo entre as obras catalogadas em 1971 e as fontes atualmente conservadas no 

Arquivo da Sé Patriarcal de Lisboa, permitindo a recolha de diversos dados relevantes. 

 

 

 

 

                                                
58 As cotas aqui indicadas não são as apresentadas por Feininger no seu catálogo, tendo sido substituídas 

por mim pelas cotas atuais.   
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 a) Missas 

 

 No Arquivo da Sé existem 22 missas, das quais 16 em partituras autógrafas, com 

numeração atribuída por Giorgi (Tabela 3). 
 

Cotas do Arquivo e 
no catálogo 
Feininger 

Tonalidade Nº Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/15 B3 
FeiG 1.a 

Lá Maior 8 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/16 B3 
FeiG 2.a 

sol menor 9 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/17 B3 
FeiG 3.a 

lá menor 10 Aut. ------------- 

P-Lf 84/18 B3 
FeiG 4.a 

Sib Maior 11 Aut. ------------- 

P-Lf 84/19 B3 
FeiG 5.a 

Fá Maior 12 Aut. ------------- 

P-Lf 84/20 B3 
FeiG 6.a 

si menor 13 Aut. ------------- 

P-Lf 84/21 B3 
FeiG 7.a 

Sol Maior 14 
Missa 

Pastoralis 

Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/22 B3 
FeiG 8.a 

Sib Maior 16 Aut. ------------- 

P-Lf 84/23 B3 
FeiG 9.a 

sol menor 17 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/24 B3 
FeiG 10.a 

Fá Maior 18 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/25 B3  
FeiG 11.a 

Lá Maior 19 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/26 B3 
FeiG 12.a 

ré menor 20 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/27 B3 
FeiG 13.a 

Sib Maior 21 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/28 B3 
FeiG 14.a 

sol menor 22 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/29 B3  
FeiG 15.a 

Sol Maior 23 Aut. Com partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/10 B3 
FeiG 16.a 

Sol Maior s.n. 
Missa 

Venatoris 

--------------- Cópia 
Partes cavas de 
SATB e órgão 
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Cotas do Arquivo e 
no catálogo 
Feininger 

Tonalidade Nº Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/12 B3 
FeiG 17.a 

mi menor s.n. -------------- Cópia 
Partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/32 B3 
FeiG 18.a 

Fá Maior s.n. -------------- Cópia: 4 fascículos 
com as partes cavas 
de SATB e guião 

P-Lf 84/13 B3 -------------- Cópia: partes cavas 
de SATB e órgão 

P-Lf 84/32 B3 
FeiG 19.a 

sol menor s.n. -------------- Cópia: 4 fascículos 
com as partes cavas 
de SATB e guião 

P-Lf 84/11 B3 -------------- Cópia: partes cavas 
de SATB e órgão 

P-Lf 84/32 B3 
FeiG 20.a 

Sol Maior s.n. -------------- Cópia: 4 fascículos 
com as partes cavas 
de SATB e guião P-Lf 84/32 FeiG 

21.a B3 
Ré Maior s.n. -------------- 

P-Lf 84/14 B3 
FeiG 22.a 

Fá Maior s.n. 
Missa Pro 
defunctis 

Aut. Cópia: partes cavas 
de SATB e órgão 

Tabela 3 - Missas conservadas na Fábrica do Arquivo da Sé de Lisboa 

 

 Sob a cota P-Lf 84/32 B3 encontra-se catalogada uma coletânea de 4 missas sem 

título e sem número. As partes cavas do coro (SATB) e as partes do guião encontram-se 

encadernadas separadamente em capa dura.  

 A primeira e a segunda destas missas não têm indicação do compositor. No entanto, 

noutra cópia destas duas missas, catalogadas sob cotas diferentes: P-Lf 84/11 B3 (Missa Nº 

10) e P-Lf 84/13 (Missa sem número) está indicado o nome de Giorgi. No que diz respeito 

à terceira e à quarta missa, apesar de não existir referência em nenhuma outra fonte, 

Feininger avança a hipótese da atribuição ao compositor baseando-se na sua qualidade 

musical. A numeração que se encontra nas partes cavas produzidas pelos copistas não 

corresponde à numeração de Giorgi, pelo que permanece incerta a sua atribuição (Tabela 

4). 
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Cota do 
Arquivo 

Tonalidade Epígrafe 
Outros cotas no 

Arquivo  

P-Lf 84/32 B3 Missa em Fá 
Maior 

Organo / Messa / A 4o Piana / Del 
Sigre Giovanne Giorge 

Cópias em P-Lf 
84/13 B3 

Missa em sol 
menor 

Messa / A 4 piena / Del Sigr D. Gio 
Giorgi 

Cópia em P-Lf 
84/11 B3 

Missa em Ré 
Maior 

Composição de autoria dúbia --------------------- 

Missa em sol 
Maior 

Composição de autoria dúbia --------------------- 

Tabela 4 - Missas P-Lf 84/32 B3 

 

 

Cota do Arquivo Data e N.º Epígrafes das partituras 

P-Lf 84/15 B3 1755. 8 Repartitio Originalis missa octava ex novissimis modulatis 
quatuor vocibis / Ad usum Sacros.tae Bas.ae P.is Ulissip.is / A 
P.e Joanne de Georgis Genuae an.º 1755 / Concinendae in 
Dominicis diebus vel in festis / duplicibus maioribus, in frà 
ebdomadam  

P-Lf 84/16 B3 1755. 9 Repartitio Originalis missa nona ex novissimis / quatuor 
vocibus modulatis à P.e Joanne Georgis, / Ad usum Sacros.tae 
Patrialis Bas.cae Ulissi.pis  / Genuae an .1755 / Concinendae 
in Dominicis diebus vel in festis duplicibus in frá ebdomadam 

P-Lf 84/17 B3 1755.10 Repartitio Originalis missa decima ex novissimis / quatuor 
vocibus modulatis à P.tre Joanne Georgis / Ad usum Sacros.tae 
Patr.lis Bas.cae Ulissi.pis / Genuae an .1755 / Plenis vocibus 
concinendae in Dominicis diebus / vel in Festis duplicibus in 
frá ebdomadam 

P-Lf 84/18 B3 1755.11 Missa brevis undecima ex novissimis / quatuor vocibus 
modulatis à P.treJoanne Goergis / Ad usum Sacros.tae Patr.lis 
Bas.cae Ulissi.pis / Repartitio originalis. Genuae an .1755 

P-Lf 84/19 B3 1755.12 Repartitio Originalis missa brevioris Duodecima / ex 
novissimis modulatis quatuor vocibus  à P. Joanne Georgis / 
Ad usum Sacros.tae Patr.lis Bas.cae Ulissi.pis / Plenis vocibus 
concinendae in festis semidup.bus cum credo ad libitum / 
Genuae anno.1755 

P-Lf 84/20 B3 1755.13 Missa brevioris Tertiadecima ex novissimis / modulatis quatuor 
vocibus à P.tres Joanne de Georgis/Ad usum Sacros.tae Patr.lis 
Bas.cae Ulissi.pis / Concinendae plenis vocibus in festis 
semidup.bus / in frá  Ebdomada sine credo / Repartitio 
originalis / Genuae anno 1755 
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Cota do Arquivo Data e N.º Epígrafes das partituras 

P-Lf 84/21 B3 1755.14 Rapartitio originalis Missa Pastoralis / Organicè simul, et 
Ritmicè quatuor vocibus modulata / À P.tre Joanne de 
Georgiis/Ad usum Sacros.ta Patr.lis Bas.cae Ulyssipon.sis / 
Decima quarta ex novissimis ejusdem Auctoris/ Concinenda 
festivissimo tempore nativitatis D.N.J.C./ Anno 1755 / Avvertasi 
chè la battuta, ò sia il compasso nella maggior parte di questa 
comp:ne / è segnata con un semplice 2 perche si divida in due 
soli movimenti eguali / à fine di evitare la confusione che 
comparebbe il segnarla con varietá di numeri / cioè, ora con 
6/8 ora con 6/4: talvolta con il 2/8, ovvero con 2/4 per la 
diversi-/tà degli andam:ti che la formano; quali tutti si 
riducono necessariam:te al solo / 2 notato / no ostante il più 
presto, ò più adagio / assegnato nelli principij, mutazioni etc. 

Tabela 5 - Missas de 1755 

 

 Como já foi referido, às cotas P-Lf 84/11 B3 e P-Lf 84/13 B3 correspondem as 

cópias em partes cavas das mesmas missas presentes nos fascículos catalogados sob a cota 

P-Lf 84/32 B3, (Missa em sol menor e missa em Fà Maior), sendo catalogadas por 

Feininger sob as cotas 19.a e 18.a. Das missas autógrafas P-Lf 84/15 B3, P-Lf 84/16 B3, P-

Lf 84/21 B3, P-Lf 84/23 B3, P-Lf 84/24 B3, P-Lf 84/25 B3, P-Lf 84/26 B3, P-Lf 84/27 B3, 

P-Lf 84/28 B3, P-Lf 84/29 B3 existem também as cópias em partes cavas de SATB e 

órgão.  

 As missas numeradas pelo autor de 8 a 14 foram compostas em 1755 (Tabela 5); as 

numeradas de 16 a 19 em 1758 (Tabela 6); as numeradas de 20 a 23 em 1759 (Tabela 7). 

Em 1759 foi composta também a Missa (sem número) Pro defunctis (P-Lf 84/14 B3). 

 Todas as missas autógrafas apresentam as epígrafes escritas por Giorgi, sendo as 

das missas compostas em 1755 em latim e as das restantes já em italiano.  
 

Cota do 
Arquivo 

Data e Nº Epígrafes das partituras 

P-Lf 84/22 B3 
 

1758.16 Messa à 4 voci conc:ta / di mediocre ò sia di ordinaria durata /per Li 
giorni festivi. / nº 16 Fra Le moderne composte in musica / Ad'uso 
della S.ta Patr.le, e Reale Cap.la di Lisbona / dà D: Giovanni Giorgi 
/ In Genova L'anno 1758 / Partitura Originale 

P-Lf 84/23 B3 1758.17 Messa più breve à 4 voci sempre piene / nº 17 fra Le moderne 
composte in musica / Ad'uso della S. ta Bas.ca Patr.le e Cap.la Reale 
/ di Lisbona / Dà D. Giovanni Giorgi / Par.ta Orig.le / In Genova 
L'anno 1758 
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P-Lf 84/24 B3 1758.18 Messa breve à 4 voci conc.te / nº 18 a 4 vozes concertata / fra Le 
moderne composte in musica / Ad'uso della S.ta Patr.le, e Cap.la 
Reale di Lisbona / Dà D. Giovanni Giorgi / Par.ta Orig.le / In 
Genova L'anno 1758 

P-Lf 84/25 B3 1758.19 Messa breve à 4 voci conc.te / nº 19 fra le moderne composte in 
musica / Ad'uso della S.ta Bas.ca P.le, e Cap.la Reale / di Lisbona / 
Dà D: Giovanni Giorgi / Orig.le / In Genova L'anno 1758 

Tabela 6 - Missas de 1758 

 

 

 
 

Cota do 
Arquivo 

Data e Nº Epígrafes das partituras 

P-Lf 84/26 B3 
FeiG I.12 

1759. 20 Messa à 4 voci conc.ta / di mediocre durata / nº 20 Fra Le 
moderne composte in musica / Per le feste Solenni / Ad'uso 
della S.ta Bas.ca P.le, e Cap.la Reale / di Lisbona / Dà D: 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 /dal Med.mo 
dedicata all (Ill.mo rasurado) Reverendiss.mo / Sig.r D. Luca 
Giovine / In segno di gratitudine e d'ossequio / come à suo 
degnis.mo mecenate / e Benefattore / Par.ta Orig.le 

P-Lf 84/27 B3 
FeiG I.13 

1759.21 Messa breve à 4 voci sempre piene / nº 21 Fra Le moderne 
composte in musica / Ad'uso della S.ta Bas.ca P.le, e Cap.la 
Reale / di Lisbona / Dà D: Giovanni Giorgi / Orig.le / In 
Genova L'anno 1759 / Dal med.mo dedicata All'Ill.mo Sig.re 
Benef. / e Cav.re Il Sig.re Giuseppe Giorgio de Siq.ra / In segno 
di gratitudine, e ossequio / dall'istesso dovuto al di lui costante, 
/ e begnigno Patrocinio / Part.a Orig.le 

P-Lf 84/28 B3 
FeiG I.14 

1759. 22 Messa breve  à 4 voci / alquanto conc.ta / nº 22  fra le moderne 
composte in mus.ca / ad'usoa della Sacr.ta P.le, e Cap.la Reale 
/ di Lisbona / Part.a Orig.le di D: Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1759 

P-Lf 84/29 B3 
FeiG I.15 

1759.23 Messa breve à 4 voci sempre piene / nº 23 fra Le moderne 
composte in musica / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca  Patr.le / e 
Capella Reale di Lisbona / Dà D: Giovanni Giorgi /In Genova 
L'anno 1759 / Part.a Orig.le  

P-Lf 84/14 B3 
FeiG I.22 

1759.s.n. Missa in com:ne omnium defunctorum die 2:a 9bris / Quatuor 
vocibus concinenda cum concertibus / Ad usum Realis Capellae 
Josephi Primi / Lusitanorum, et Algarviorum Regis Fidelissimi 
etc (?) / Organice modulata à P:tre Joanne de Georgijs veneto 
/ ejusdem capellae musices compos:re / ab anno Jubilaei 1725 
usque / ad presentem annus 1759: Genuae / Repartitio Orglis 

Tabela 7 - Missas de 1759 
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 De acordo com a epígrafe, a Missa nº 20 é dedicada a Luca Giovine59: 

 
[...] dal Med.mo dedicata all (Ill.mo rasurado) Reverendiss.mo / Sig.r D. Luca  Giovine / In segno 
di gratitudine e d'ossequio / come à suo degnis.mo mecenate / e Benefattore [...] (Missa nº 20 - 
P-Lf 84/26 B3).  

 

 

e a Missa nº 21 a Giuseppe Giorgio de Sequeira60: 
[...] Dal med.mo dedicata All'Ill.mo Sig.re Benef. / e Cav.re Il Sig.re Giuseppe  Giorgio de Siq.ra / 
In segno di gratitudine, e ossequio / dall'istesso dovuto al di lui costante, / e begnigno Patrocinio 
[...] (Missa nº 21 - P-Lf 84/27 B3).  

 

 

 Pelas inscrições presentes na folha de rosto das partes cavas realizadas pelos 

copistas, a Missa Venatoris (P-Lf 84/10 B3), a Missa nº 11 (P-Lf 84/12 B3) e, tal como já 

                                                
59 Luca il Giovine (1700-1783) foi um tenor italiano, oriundo de Ostuni, da província de Otranto, reino de 
Nápoles. Em 1725 foi contratado como cantor da capela real, assumindo, sucessivamente o cargo de mestre 
de música da rainha d. Mariana Victória e, depois do terramoto, o cargo de inspector de corte: 
 

“sua maestà fedelissima avendo eletto per direttore, e protettore de’musici il fù pio e buon sacerdote d. 
Lucca giovine tenore napoletano che, per il buon governo del coro de’ musici della sudetta capella con 
licenza, e commando dell’augusto monarca le fece rinnovare affatto coll’assistenza dei pù provetti, ed 
anziani dal fu dotto sacerdote d. Orazio felici da spoleto, basso della cappella, poscia puntator dell’istessa. 
Queste costituzioni poi fatte, che furono, si presentarono a s. Maestà, che per fine le degnò del suo real 
beneplacito, ed ordinò al protettore de’ musici le facesse da lì in avanti puntualmente osservare. Piacque 
altresi a s. Maestà fedelissima la signora regina d. Maria i felicemente regnante continuarsi fin quì il 
governo del detto coro per queste costituzioni istesse, non avendo per ora decretato cosa alcuna in 
contrario” (Mariani 1788: 24 in Fernandes, 2010:190). 
 

Em qualidade de inspector era responsável pelos membros da capela real e patriarcal, por todos os 
músicos ao serviço da monarquia e pelo bom funcionamento das diversas estruturas musicais da corte. Tinha 
poder de decisão sobre a nomeação dos cargos a si submetidos e das contratações; podia dar licenças e 
despensas de serviço, procedia à importação de partituras, libretos e papel de música e vigiava para que 
sejam cumpridas todas as obrigações das constituições do coro dos músicos da patriarcal e da capela real em 
termo de disciplina e empenho (Fernandes, 2010:190).  
60 Giorgi dedica a este seu patrocinador, o cavalier Giuseppe Giorgio de Sequeira, também os salmos a 8 
vozes Beati omnes P-Lf 84/171 b5  e de Profundis P-Lf 84/206 b5. É possível que se tratasse do português 
Jozé Jorge de Sequeira, identificado como cavalier d. Giusepe Giorgio di Sequiera nos “stati di anima” 
(desobrigas) dos habitantes da academia de Portugal em Roma entre 1722 e 1728 (listas cedidas pela 
historiadora de arte pilar diez del corral), entre os quais se encontravam artistas plásticos e músicos. De 
regresso a Portugal Jozé Jorge de Sequeira exerceu funções administrativas no Real Seminário de Música da 
Patriarcal e na própria Patriarcal. A sua assinatura encontra-se em documentos relativos à mudança de 
instalações após o terramoto de 1755 e à encomenda e reparação de um órgão para a patriarcal da Cotovia 
(Fernandes 2010 vol. I: 358 e vol. II: 298). 
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se referiu atrás, a Missa nº 10 (P-Lf 84/11 B3) e a Missa sem número (P-Lf 84/13 B3) 

podem ser atribuídas a Giorgi (Tabela 7). 

 Uma cópia da missa nº 18 encontra-se na Biblioteca de Ajuda (47-IV-56107-109) e 

uma cópia da missa s.n. P-Lf 84/12 B3 em Santa Maria Maggiore em Roma, mas 

desprovida do Benedictus, conforme o uso litúrgico vigente na cidade italiana (Feininger 

1971, V). Feininger, no seu catálogo, não menciona a existência de uma cópia da missa nº 

9 (P-Lf 84/16 B3 e FeiG 2.a) na Biblioteca Nacional (B-Ln MM. 5018) nem de uma cópia 

da Missa Pro Defunctis na Biblioteca da Ajuda (P-VV LXIV). 

 

Cota do Arquivo e 
N.º Feininger 

Nº e data Epígrafe 

P-Lf 84/10 B3 
FeiG I.16  

sd. s.n. Messa Venatoris / a 4 voci concertata /D. Gio. 
Georgi 

P-Lf 84/11 B3 
FeiG I.19 

sd.10 Nº 10 / Messa / a 4 piena / Del Sig.r D. Gio Giorgi 

P-Lf 84/12 B3 FeiG 
I.20 

sd.11 Nº 11 / Messa / a 4 piena / Del Sig.re D. Gio Giorgi 

P-Lf 84/13 B3 
FeiG I.18   

sd.sn Messa / A 4 Piana / Del Sig. r Giovanne Giorge 

Tabela 8 – Missas dúbias, atribuídas a Giorgi 

 

 

 b) Salmos a 4 vozes 

 

 No Arquivo Fábrica da Sé Patriarcal de Lisboa existem 111 salmos a 4 vozes, dos 

quais 71 estão em partituras autógrafas e 40 em cópias. 42 salmos existem em exemplares 

únicos. Dos restantes 29 Aut.s, para além da partitura original, existem cópias das partes 

cavas de SATB e órgão, catalogadas sob a mesma cota. Do salmo De profundis, 

catalogado por Feininger com o nº 34, e do Magnificat, catalogado por Feininger com o nº 

98, existem as cópias em parte separadas para SATB e órgão nomeadamente na Biblioteca 

da Ajuda e na Biblioteca Nacional, não existindo nenhum exemplar no Arquivo da Sé. Não 

foi encontrada a partitura do salmo Laudate Dominum, mencionado por Feininger e 

catalogado com o nº 68 (Tabela 9). 
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Cotas dos 
Arquivos e no 

catálogo Feininger 
Título Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/292 B5 

Beati  omnes 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/169 B5 
------------ 

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão FeiG II.1 

P-Lf 84/170 B5 
FeiG II.2 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

Beatus vir 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/175 B5 
FeiG II.3 ------------ 

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/176 B5 
FeiG II.4 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/172 B5 
FeiG II.5 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/173 B5 
FeiG II.6 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/180 B5 
FeiG II.7 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/177 B5 
FeiG II.8 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/178 B5 
FeiG II.9 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/174 B5 
FeiG II.10 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/293 B5 
FeiG II.11 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 
FeiG II.12 

Confitebor 

Aut. --------------------- 

P-Lf 84/184 B5 
FeiG II.13 

Aut. --------------------- 

P-Lf 84/185 B5 
FeiG II.14 

Aut. --------------------- 

P-Lf 84/183 B5 
FeiG II.15 

Aut. --------------------- 

P-Lf 84/189 B5 
FeiG II.16 

Aut. --------------------- 

P-Lf 84/182 B5 
FeiG II.17 

Aut. --------------------- 
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Cotas dos 
Arquivos e no 

catálogo Feininger 
Título Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/186 B5 
FeiG II.18 

Aut. --------------------- 

P-Lf 84/293 B5 
FeiG II.19 

 

 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/187 B5 
FeiG II.20  

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 
FeiG II.21  

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

Confitebor 
Angelorum 

Aut. --------------------- 

P-Lf 84/194 B5 
FeiG II.22  

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/195 B5 
FeiG II.23 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/196 B5 
FeiG II.24 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/197 B5 
FeiG II.25 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/193 B5 
FeiG II.26 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

Credidi 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/201 B5 
FeiG II.27  

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/202 B5 
FeiG II.28 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/203 B5 
FeiG II.29 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/200 B5 
FeiG II.30 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/199 B5 
FeiG II.31 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

De Profundis 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/204 B5 
FeiG II.32 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/205 B5 
FeiG II.33 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

Biblioteca da 
Ajuda 47-IV-5616-

20  
FeiG II.34 

 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 
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Cotas dos 
Arquivos e no 

catálogo Feininger 
Título Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/292 B5 

Dixit 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/212 B5 
FeiG II.35  

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/210 B5 
FeiG II.36 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/214 B5 
FeiG II.37 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/211 B5 
FeiG II.38 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/293 B5 
FeiG II.39 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/209 B5 
FeiG II.40 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/207 B5 
FeiG II.41  

Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/295 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/213 B5 
FeiG II.42 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/208 B5 
FeiG II.43 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

Domine 
probasti 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/221 B5 
FeiG II.44 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/222 B5 
FeiG II.45 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/220 B5 
FeiG II.46 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

In convertendo 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/229 B5 
FeiG II.47 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/225 B5 
FeiG II.48 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/227 B5 
FeiG II.49 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/224 B5 
FeiG II.50 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 
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Cotas dos 
Arquivos e no 

catálogo Feininger 
Título Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/226 B5 
FeiG II.51 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/228 B5 
FeiG II.52 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

In exitu 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/231 B5 
FeiG II.53 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/232 B5 
FeiG II.54 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/233 B5 
FeiG II.55 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 
FeiG II.56 

Lauda 
Jerusalem 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/245 B5 
FeiG II.57 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/246 B5 
FeiG II.58 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/247 B5 
FeiG II.59 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/244 B5 
FeiG II.60 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 
FeiG II.61 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/295 B5 I 
FeiG I.62 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

Laudate 
Dominum 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/253 B5 
FeiG II.63 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/256 B5 
FeiG II.64 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/257 B5 
FeiG II.65 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/255a B5 
FeiG II.66 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/254 B5 
FeiG II.67 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

-------- 
FeiG II.68 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 
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Cotas dos 
Arquivos e no 

catálogo Feininger 
Título Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/255 B5 
FeiG II.69 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/293 B5 
FeiG II.70 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

Laudate pueri 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/264 B5 
FeiG II.71 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/269 B5 
FeiG II.72 

Aut. ------------- 

P-Lf 84/270 B5 
FeiG II.73 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/262 B5 
FeiG II.74 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/271 B5 
FeiG II.75 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/261 B5 
FeiG II.76 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/265 B5 
FeiG II.77 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/260 B5 
FeiG II.78 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/268 B5 
FeiG II.79 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/295 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/267 B5 
FeiG II.80 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/293 B5 
FeiG II.81 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/266 B5 
FeiG II.82 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 
FeiG II.83 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/263 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 
FeiG II.84 

Laetatus sum 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/236 B5 
FeiG II.85 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/238 B5 
FeiG II.86 

Aut. 
------------ 
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Cotas dos 
Arquivos e no 

catálogo Feininger 
Título Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/239 B5 
FeiG II.87 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/237 B5 
FeiG II.88 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/295 B5 
FeiG II.89 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 
FeiG II.90 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 
 

P-Lf 84/292 B5 
FeiG II.91 

Magnificat 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/4 B5 FeiG 
II.92 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/3 B5 FeiG 
II.93 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/2 B5 FeiG 
II.94 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/294 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/6 B5 FeiG 
II.95 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/295 B5 
FeiG II.96 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/5 B5 FeiG 
II.97 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

BNL  
FeiG II.98 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5 

Memento 
Domine 

Aut. ------------ 

P-Lf 84/279 B5 
FeiG II.99 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/281 B5 
FeiG II.100 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/277 B5 
FeiG II.101 

Aut. 
------------ 

P-Lf 84/289 B5 
FeiG II.102 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/278 B5 
FeiG II.103 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/292 B5  Nisi Dominus Aut. --------------------- 
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Cotas dos 
Arquivos e no 

catálogo Feininger 
Título Tipo de fontes e efetivos 

P-Lf 84/282 B5 
FeiG II.104 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/289 B5 
FeiG II.105 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 
 

P-Lf 84/290 B5 
FeiG II.106 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/284 B5 
FeiG II.107 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/287 B5 
FeiG II.108 

Aut. 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/295 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/288 B5 
FeiG II.109 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/283 B5 
FeiG II.110 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/294 B5 ------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

P-Lf 84/286 B5 
FeiG II.111 

------------ 
Cópias em partes cavas de 
SATB e órgão 

Tabela 9 - Salmos a 4 vozes 

 

 

 

 

 Uma cópia do salmo Beati omnes (FeiG 2 e P-Lf 84/170 B3) encontra-se, em partes 

cavas de SATB e órgão, na Biblioteca da Ajuda, bem como uma cópia do salmo Beatus vir 

(FeiG 9 e P-Lf 84/178 B3/P-Lf 84/294 B3), uma cópia do salmo Dixit (FeiG 41 e P-Lf 

84/294 B3/P-Lf 84/207 B3), uma cópia do salmo Laudate pueri (FeiG 83 e P-Lf 84/294 

B3/P-Lf 84/263 B3) e outra do salmo Memento Domine (FeiG 99 e P-Lf 84/292 B3). Uma 

cópia do salmo Confitebor (FeiG 15 e P-Lf 84/183 B3) encontra-se no Arquivo da Catedral 

de Évora (P-EVc; MM. Salmo nº 58). Feininger não menciona, no seu catálogo, a cópia do 

salmo Nisi Dominus (FeiG 107 e P-Lf 84/284 B5) guardada na Biblioteca da Ajuda (47-

IV-5696-100). 
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Tabela 10 - Salmos P-Lf 84/292 

 

 A maioria dos salmos estão numerados pelo próprio autor, sendo a numeração 

diferente conforme as diversas séries. Sob a cota P-Lf 84/292 B3 encontra-se um conjunto 

de 17 partituras originais, com data de 1756, organizado pelo próprio autor num único 

fascículo, intitulado: “Salmi brevissimi à 4 voci concertati” (Tabela 10). Na opinião de 

Feininger (1971, V), estes 17 salmos podiam ser utilizados para suprir a qualquer 

necessidade na celebração de Vésperas e, por isso, o estudioso avança a hipótese que este 

manuscrito constitua a primeira coletânea de obras escritas por Giorgi com o objetivo de 

constituir, no breve termo, um repertório mínimo para as funções da Basílica Patriarcal e 

da Capela Real, depois da perda do antigo acervo por ocasião do Terramoto de 1755. As 

páginas deste volume estão numeradas, mas falta a página 17 com a parte final do Salmo nº 

Título 
Tipologia  

e cota 
Catálogo 
Feininger 

Dixit Dominus cópia in P-Lf 84/212 FeiG II.35 
Confitebor único FeiG II.12 
Beatus vir cópia in P-Lf 84/275 FeiG II.3 
Laudate pueri cópia in P-Lf 84/264 FeiG II.71 
Laudate Dominus 
(a partitura  está incompleta mas 
as partes cavas estão completas) 

cópia in P-Lf 84/253 FeiG II.63 

In exitu Israel 
(a partitura  está incompleta mas 
as partes cavas estão completas) 

cópia in P-Lf 84/231 FeiG II.53 

Magnificat único FeiG II.91 
Memento Domine cópia in P-Lf 84/272 FeiG II.99 
Domine probasti cópia in P-Lf 84/221 FeiG II.44 
Laetatus sum Aut. FeiG II.84 
Nisi Dominus cópia in P-Lf 84/282 FeiG II.104 
Lauda Jerusalem único FeiG II.56 
Confitebor Angelorum cópia in P-Lf 84/194 FeiG II.22 
De profundis cópia in P-Lf 84/204 FeiG II.32 
Beati omnes cópia in P-Lf 84/169 FeiG II.1 
Credidi cópia in P-Lf 84/201 FeiG II.27 
In convertendo cópia in P-Lf 84/229 FeiG II.47 
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5 e as páginas de 19 a 22 com a maior parte do Salmo nº 6. Porém, estes salmos existem 

completos nas partes dos copistas, realizadas antes da mutilação do volume. 

 De todos estes salmos existem cópias em partes cavas de órgão, soprano, contralto, 

tenor e baixo, catalogadas sob cotas diferentes, com a exceção dos salmos Confitebor, 

Magnificat, Laetatus sum e Lauda Jerusalem dos quais existe somente o Aut.. Esta recolha 

de salmos foi composta para as Vésperas das festividades menores, em contraponto 

“ordinário” e no estilo das composições executadas nas basílicas romanas.  

 No rosto da partitura lê-se: 

 
Partitura originale / Salmi brevis:mi à 4 voci conc.ti / Per Li Vesperi delle festività minori / 
Composti in musica di contrappunto ordinario / e stile commune nelle  Bas:che di Roma / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / Dà D:  Giovanni Giorgi. In Genova L'anno 1756. 

 

 

 Os três salmos Aut.s datados de 1757, a julgar pelo ano, o número e as epígrafes, 

pertenciam talvez a mais uma série. Todos estes salmos apresentam a anotação do próprio 

autor: “postumo” (Tabela 11): 

 

Data e nº Salmo Epigrafes das partituras 

Cotas do 
Arquivo e 

do Catalogo 
Feininger 

1757.5 Laudate Dominum 
à 4 voci concertato, 
alquanto lungo per 
le solennità festive 

n.º 5 Laudate Dominus omnes gentes À 4 
voci sempre pieno / alquanto lungo per le 
solennitá festive / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona / Salmo Postumo 
Arioso / Part.ta orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1757 

P-Lf 84/256 
B5 
FeiG II.64 
 

1757.7 Memento Domine 
à 4 voci concertato, 
alquanto disteso 
per le solennità 
principali. 

nº 7 / Memento Domine à 4 voci conc.to, 
alquanto disteso per / La solennitá 
principali / Salmo Postumo / Ad'uso della 
S.ta Bas.ca Pat.le di Lisbona / Par.ta ori.le 
di D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1757 

P-Lf 84/281 
B5 
FeiG II.100 
 

1757.11 Laudate pueri 
à 4 voci concertato, 
alquanto lungo per 
le solennità festive 

no 11 Laudate Pueri à 4 conc:to à due 
Canti, e tenore / Alquanto Lungo le 
solennità festive / Salmo Postumo / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / 

P-Lf 84/269 
B5 
FeiG II.72 
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Data e nº Salmo Epigrafes das partituras 

Cotas do 
Arquivo e 

do Catalogo 
Feininger 

Part:a Origle di D: Giovanni Giorgi. / In 
Genova l'anno 1757 

Tabela 11 - Salmos de 1757 

 

 Outros dois salmos Aut.s, sem número, são do ano 1758. Estes salmos, compostos 

“per il Contr’Alto Portughese del Seminario”, têm a dedicatória “Al M:to R.do Sig.re 

Benef.to P. Nicolao Ribeiro Passo Vedro” (Tabela 12): 
 

Data e nº Título Epígrafe 

Cotas do 
Arquivo e do 

catálogo 
Feininger 

Tipologia 

1758.s.n. Confitebor Confitebor Alto Solo com 
ripieni à 4 / Al M:to R.do 
Sig.re Benef.to P. Nicolao 
Ribeiro Passo Vedro / Per il 
Contr'Alto Portughese del 
Seminario / Part.a orig.le di 
D. Giovann Giorgi / In 
Genova L’anno 1758 

P-Lf 84/184 
B5 
FeiG II.13 
 

Aut. e cópias em 
partes cava de 
órgão, soprano, 
contralto, tenor e 
baixo catalogadas 
sob a mesma cota 

1758.s.n. Laudate 
pueri 

Laudate pueri / Alto solo 
con ripieni / Al M:to Rdo 
S:r Benef:to Nicolau 
Ribeiro Passo Vedro / Per il 
contr'Alto Portughese del 
Sem:o / Part.a Orgle di D. 
Giovanni Giorgi /In Genova 
L'anno 1758 

P-Lf 84/270 
B5 
FeiG II.73 
 
 

Aut. e cópias em 
partes cava de 
órgão, soprano, 
contralto, tenor e 
baixo catalogadas 
sob a mesma cota 

Tabela 12 - Salmos de 1758 

 

 Uma outra série de salmos, composta entre 1759 e 1760, começa pelo número 11. 

Na opinião de Feininger (1971, VI), de acordo com a lógica subjacente à estrutura da 

sequência, é muito provável que os outros dez salmos do mesmo ano, sem numeração, 

constituam as obras iniciais desta série, que até ao número 28 consta de duas composições 

por cada salmo, respetivamente em versão de média e curta duração. Com base nesta 
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hipótese, todos estes salmos Aut.s do ano 1759/60 encontram colocação orgânica numa 

série de quarenta composições (Tabela 13). De facto, na folha de rosto do Salmo nº 11, 

Giorgi escreve: nº 11 / Letatus sum à 4 voci conc.to / di mediocre durata […] 

Continuazione delli Salmi per li vesperi brevi, e di mediocre durata (P-Lf 84/231 B5). A 

partir do nº 32 começa uma sub-série que o compositor chama de Salmi pieni (ou seja sem 

intervenções solísticas). A confirmação de que estas 40 composições fazem parte de um 

projeto unitário está a inscrição na folha de rosto do Confitebor Angelorum: N. 40 et ultimo 

della nuova opera delli Salmi per li Vesperi di mediocre durata. 
 

Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

1759.(1) (1.) Dixit 
sempre pieno, e 
breve 

Dixit Dominus à 4 voci 
sempre pieno, e breve / 
Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le / e Capela 
Reale di S. M. Tà 
Fedelis.ma / Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi. In 
Genova / 1759 

P-Lf 84/210 B5 
FeiG II.36 

Aut. e cópias 
em partes cava 
de órgão, 
soprano, 
contralto, tenor 
e baixo 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1759.(2) (2.) Dixit 
concertato, e 
brevissimo 

Dixit Dominus à 4 voci 
conc.to, e brevis.mo / 
Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le / e Cap.la 
Reale di S. M. Tà 
Fedelis.ma / Orig.le di 
D.Giovanni Giorgi. In 
Genova L'anno / 1759 

P-Lf 84/214 B5 
FeiG II.37 

Aut. e cópias 
em partes cava 
de órgão, 
soprano, 
contralto, tenor 
e baixo 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1759.(3) (3.) Confitebor 
concertato, di 
mediocre durata 

Confitebor à 4 voci con:to 
di mediocre durata / Ad'uso 
della Sacros:ta Bas.ca 
Patr.le / e Cap.la Reale di 
S. M: tà Fedelis:ma / 
Orig.le Di D: Giovanni 
Giorgi. In Genova / 1759 

P-Lf 84/183 B5 
FeiG II.15 
 

Aut. e cópias 
em partes cava 
de órgão, 
soprano, 
contralto, tenor 
e baixo 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

 Também no 
Arquivo da 
Catedral de Évora 
(P-EVc; Ms. 
Salmo nº 58) 

cópias em 
partes cava de 
órgão, 
soprano, 
contralto, tenor 
e baixo  

1759.(4) (4.) Confitebor 
concertato, e 
brevissimo 

Confitebor à 4 voci 
conc:to, e brevis:mo / 
Ad'uso della Sacros:ta 
Bas:ca Patr.le / e Cap.la 
Reale di S: M:tà 
Fedelis:ma / Orig.le di D: 
Giovanni Giorgi. In 
Genova / 1759  

P-Lf 84/189 B5 
FeiG II.16 
 
 

Aut.  
 
 

1759.(5) (5.) Beatus vir 
concertato, di 
mediocre durata 

Beatus vir à 4 voci conc.to 
di mediocre durata / Ad'uso 
della Sacros:ta Bas:ca 
Patr.le / e Cap.la Reale di 
S. M.tà Fedelis:ma / 
Orig.le di D: Giovanni 
Giorgi. In Genova / 1759 

P-Lf 84/176 B5 
FeiG II.4 
 
 

Aut. e cópias 
em partes cava 
de órgão, 
soprano, 
Partes cavas de 
ATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1759.(6) (6.) Beatus vir 
concertato e 
breve 

Beatus vir à 4 voci conc.to, 
e breve /Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le / e 
Cap.la Reale di S. M.tá 
/Fidelis.ma / orig.le di D. 
Giovanni Giorgi. In genova 
/1759 

P-Lf 84/172 B5 
FeiG II.5 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1759.(7) (7.) Laudate 
pueri 
concertato, di 
mediocre durata 

Laudate pueri à 4 voci 
concte, di mediocre durata / 
Ad'uso della Sacros.ta 
Bas:ca Patr.le / e Cap.la 
Reale di S. M.tà 
Fedeliss:ma / Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi. In 
Genova / L'anno 1759 

P-Lf 84/271 B5 
FeiG II.75 
 
 
 

Aut.  
 

1759. (8) (8.) Laudate 
pueri sempre 
pieno, e breve 

Laudate pueri Dominum à 
4 voci sempre pieno, e 
breve / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca P.le, e 

P-Lf 84/261 B5 
FeiG II.76 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

Cap.la Reale / di S. M.tà 
Fedeliss.ma / Orig.le di D: 
Giovanni Giorgi / IN 
Genova L'anno 1759 

catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1759. (9) (9.) Laudate 
Dominum di 
mediocre durata 
arioso, e sempre 
pieno 

Laudate Dominum gentes / 
di mediocre durata, arioso 
e sempre pieno / Ad'uso 
della Sacr.ta. Bas.ca 
Patr.le / e Cap.la Reale di 
S. M:tà Fedelis.ma /orig.le 
di D. Giovanni Giorgi In 
Genova / L'anno 1759 

P-Lf 84/257 B5 
FeiG II.65 
 
 
 

Aut.  
 

1759. 
(10) 

(10.). Laudate 
Dominum 
sempre pieno, e 
breve 

Laudate Dominum omnes 
gentes / à 4 voci sempre 
pieno, e breve / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca e 
Cap.la Reale / di S. M.tá 
Fedelis.ma / Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi /  / In 
Genova L'anno 1759 

P-Lf 84/255a B5 
FeiG II.66 
 
 
 

Aut.  

1759. 11 11. Letatus sum 
Continuazione 
delli Salmi per 
le Vesperi brevi, 
e di mediocre 
durata 

nº 11 / Letatus sum à 4 voci 
conc.to / di mediocre 
durata / Ad'uso della Reale 
Cap.la di S. M.tà 
fedeliss.ma / Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 / 
Continuazione delli Salmi 
per li vesperi brevi, e di 
mediocre durata  

P-Lf 84/238 B5 
FeiG II.86 
 
 

Aut.  

1759.12 12. Laetatus 
sum concertato, 
e breve 

nº 12 / Letatus sum à 4 voci 
conc.to, e breve / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S. 
M.tà Fedeliss.ma / orig.le 
di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 

P-Lf 84/239 B5 
FEIG II.87 
 

Aut.  

1759.13 13. Nisi 
Dominus di 
mediocre durata 

Nº 13 / Nisi Dominus à 4 
voci, di mediocre durata / 
Ad'uso della Reale Cap.le 
di S. M.tà Fedelis.ma / 
Par.ta Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In 

P-Lf 84/289 B5 
FeiG II.105 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

Genova L'anno 1759 cota 
1759.14 14. Nisi 

Dominus 
concertato e 
breve 

Nº 14 / Nisi Dominus à 4 
voci conc.to, e breve / 
Ad'uso della Reale Cap.la 
di S. M.tÁ Fedelis.ma / 
Par.ta Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 

P-Lf 84/290 B5 
FeiG II.106 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1759.15 15. Lauda 
Jerusalem  
sempre pieno, di 
mediocre durata 

nº 15 / Lauda Jerusalem 
Domino / à 4 voci sempre 
pieno, di mediocre durata / 
Ad'uso della S.ta Patr.le, e 
Cap.la Reale di S. M.tà 
Fedelis.ma / Part.ta Orig.le 
di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 / 
Salmo Arioso, e sempre 
pieno 

P-Lf 84/245 B5 
FeiG II.57 
 
 
 

Aut.  

1759.16 16.Lauda 
Jerusalem  
sempre pieno, e 
breve 

nº 16 / Lauda Jerusalem / à 
4 voci sempre, pieno, e 
breve / Ad'uso della S.ta 
Patr.le, e Cap.la Relae di S. 
M.tà Fedelis.ma /Orig.le 
Part. A di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1759 

P-Lf 84/246 B5 
FeiG II.58 
 
 
 

Aut.  

1759.17 17. Credidi 
concertato di 
mediocre durata 

Nº 17 / Credidi / A 4 voci 
conc.te di mediocre durata 
/ Ad'uso della S.ta Patr.le, e 
Capla Reale di S. M.tá 
Fedelis:ma / Part.a origle 
di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 

P-Lf 84/202 B5 
FeiG II.28 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1759.18 18. Credidi 
sempre pieno, 
per quando 
serve per 
l'ultimo Salmo, 
com'è nelli 
Vesperi 
Communi delli 
SS. Martiri, nelli 

Nº 18 / Credidi breve / A 4 
voci sempre pieno per 
quando serve l'ultimo 
Salmo / com'è nelli vesperi 
com.ni delli S.ti Martiri 
nelli S. Vesp.ri / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S. 
M.tà Fedelis.ma / Par:ta 
Orig.le di D: Giovanni 

P-Lf 84/203 B5 
FeiG II.29 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

secondi Vesperi Giorgi / In Genova l'anno 
1759  

1760.19 19. In 
convertendo 
concertato, di 
mediocre durata 

Nº 19 / In convertendo 
Dominus / A 4 voci conc.to 
di mediocre durata / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S. 
M:tà Fedelis.ma / Part. 
Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

P-Lf 84/227 B5 
FeiG II.49 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.20 20. In 
convertendo 
concertato e 
breve 

nº 20 / In convertendo 
Dom.nus / à 4 voci conc.to, 
e breve / Ad'uso della Reale 
Cap.la di S: M.tá 
Fidelis.ma /  Orig.le di D: 
Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/224 B5 
FeiG II.50 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.21 21. In exitu 
Israel 1760. 
Continuazione 
delli Salmi di 
mediocre e di 
breve durata per 
li Vesperi  

nº 21 In exitu à 4 voci 
conc.to / di mediocre 
durata / Ad'uso della Reale 
Cap.la di S. M:tá 
Fedelis.ma / Par.ta Orig.le 
di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760  

P-Lf 84/232 B5 
FeiG II.54 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.22 22. In exitu 
Israel  
il medesimo 
Salmo In Exitu à 
4 concertato, di 
durata molto piü 
breve 
dell'antecedente 

nº 22 / Il med.mo Salmo in 
exitu à 4 conc.to / di durata 
molto piú breve 
dell'antecedente / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S: 
M.tá Fedelis.ma / Part:a 
orig.le di D: Giovanni 
Giorgi. / In Genova L'anno 
1760 / Avvertim.to: Il 
pensiero c'ho avuto di 
scurtare nel modo seguente 
il presente salmo / per 
abbreviarlo non riesce di 
mia sodisfazione; anche 
per fare li / Salmi piú brevi 
della misura mediocre 
attenderò gli ordini / 
potendosi comporre assai 

P-Lf 84/233 B5 
FeiG II.55 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

più brevi; se mi si 
presenteranno le 
circostanze / che si 
ricreano per farli anche 
brevissimi et benchè in tale 
/ caso non saranno, che 
mòlto confusi nelle parole: 
cosa indecente. 

1760.23 23. Memento 
Domine 
di mediocre 
durata 

Nº 23 / Memento Domine 
David / à 4 voci conc.to di 
mediocre durata / Ad'uso 
della cap.la Reale di S. 
M:tà Fedeliss.ma / Par.ta 
Orig.le di D: Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

P-Lf 84/277 B5 
FeiG II.101 
 
 

Aut.  

s.d. (24. Memento 
Domine)  

perdido talvez o salmo  
P-Lf 84/278 B5 
FeiG II.103 
 
 

Cópias em 
partes cava de 
órgão, 
soprano, 
contralto, tenor 
e baixo 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.25 25. Domine 
probasti me 
Continuazione 
delli Salmi di 
mediocre e di 
breve durata 

Nº 25 / Domine probasti di 
mediocre durata / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S. 
M.tà Fedeliss.ma / Part. 
Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1760 / Continuazione delli 
Salmi di mediocre / e di 
breve durata 

P-Lf 84/222 B5 
FeiG II.45 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.26 26. Domine 
probasti me  
il medesimo 
Salmo Domine 
probasti me, di 
breve durata» 

nº 26 /  Il  Med.mo Salmo 
Domine probasti me / di 
breve durata / Ad'uso della 
Reale cap.la di S: M.iá 
Fidelis.ma /Part.a orig.le di 
D: Giovanni Giorgi /In 
Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/220 B5 
FeiG II.46 
 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.27 27. Magnificat Nº 27 / Magnificat à 4 voci P-Lf 84/4 B3 Aut.  
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

concertato 
lungo per le 
solennità, cioè 
quando 
l'incensazione è 
lunga e 
numerosa 

conc:te / Lungo per le 
solennitá: cioé per quanto 
L'incensazione è lunga, e 
numerosa. Ad'uso della 
Reale cap.la di S. M:tá 
Fedelis:ma /Part.ta Orig.le 
di D: Giovanni Giorgi. /In 
Genova L'anno 1760 

FeiG II.92 
 
 

1760.28 28. Magnificat 
 il medesimo 
Magnificat à 4 
voci, per la metà 
più breve 
dell'antecedente, 
per le feste 
ordinarie 

Nº 28 / Il med.mo 
Magnificat à 4 voci. / Per 
la metá più breve 
dell'anteceden.te per le 
feste ordin.rie / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S. 
M.tá Fedelis.ma / Part.ta 
Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

P-Lf 84/3 B3 
FeiG II.93 
 
 

Aut.  

1760.29 29. Confitebor 
Angelorum 

nº 29 / Confitebor 
Angelorum / à 4 voci 
conc.to di medioce durata / 
Ad'uso della Reale Cap.la e 
S. M:tà Feleid.Ma / Part.ta 
orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L' anno 
1760 

P-Lf 84/195 B5 
FeiG II.23 
 
 

Aut. e cópias 
em partes cava 
de órgão, 
SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.30 30. De profundis Nº 30 / De profundis à 4 
voci conc.to / di mediocre 
durata / Ad'uso della Relae 
Cap.la di S. M.tà 
Fedelis.ma / Par.ta orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/205 B5 
FeiG II.33 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.31 31. Beati omnes Nº 31 / Beati omnes à 4 
voci conc.to / di mediocre 
durata / Ad'uso della Reale 
Cap.la di S. M.tá 
Fedelis.ma / Part.a orig.le 
Di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/170 B5 
FEIG II.2 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

 Cópia também na 
Biblioteca de 

cópias em 
partes cavas de 



92 

 

Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

Ajuda (47-IV-
56100-106) 

órão, SATB 
 

1760.32 32.  Dixit 
Qui cominciano 
li Salmi pieni 

Nº 32 / Dixit Dominus à 4 
voci sempre pieno / di 
mediocre durata / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S. M: 
tà Fedeliss.ma / Part.a 
orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L’anno 
1760 / qui comincia Li 
salmi pieni 

P-Lf 84/211 B5 
FeiG II.38 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.33 33. Conftebor nº 33 / Confitebor à 4 voci 
sempre piene / di mediocre 
durata. / Ad'uso della Reale 
Cap.la di S. M:tà 
Fedelis:ma / Part:a Orig.le 
di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/186 B5 
FeiG II.18 
 
 

Aut.  

1760.34 34. Beatus vir nº 34 / Beatus vir / à 4 voci 
sempre piene / di mediocre 
durata / Ad'uso della Reale 
Cap.la di S: M:tà 
Fedelis:ma / Part.a Orig.le 
di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/177 B5 
FeiG II.8 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.35 35. Laudate 
pueri 

N:º 35 Laudare pueri 
Dominum: à 4 voci sempre 
piene, di mediocre durata / 
Ad'uso della Reale Cap.la 
di S. M:tà Fedeliss.ma / 
Part.a orig.le di D. 
Giovanni Giorgi  / In  
Genova L'anno 1760 / 
Continuazione delli Salmi à 
4 voci sempre piene / Per 
intrecciarsi frà li salmi 
lunghi concertati à voce 
sola, con ripieni / quali 
potranno servire, anche per 
la nostra S:ta Patr.le 

P-Lf 84/265 B5 
FeiG II.77 
 
 

Aut. e cópias 
em partes cava 
de órgão, 
SATB 
catalogadas 
sob a mesma 
cota 

1760.36 36. Laetatus 
sum 

Nº 36 / Laetatus sum à voci 
sempre piene / Ad'uso della 

P-Lf 84/237 B5 
FeiG II.88 

Aut.  
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

Reale Cap.la di S. M.tà 
Fedelis.ma / e della S.ta 
Patr.le di Lisbona / di 
mediocre durata / Part.a 
orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

 
 

1760.37 37. Nisi 
Dominus 

Nº 37 / Nisi Dominus à 4 
voci sempre pieno / di 
mediocre durata / Ad'uso 
della Reale Cap.la di S. 
M:tà Fedeliss:ma / e della 
S.ta Patr.le di Lisbona / 
Par.ta orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/284 B5 
FeiG II.107 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB  

 Cópias também na 
Biblioteca da 
Ajuda (47-IV-5696-

100) 

Cópias em 
partes cavas de 
SATB 

1760.38 38. Lauda 
Jerusalem 

Nº 38 / Lauda Jerusalem à 
4 voci sempre piene / di 
mediocre durata / Ad'uso 
della S.ta Chiesa Patr.le / e 
della Cap.la Reale di S. 
M.tà Fedeliss.ma / Part. A 
orig-le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

P-Lf 84/247 B5 
FeiG II.59 
 
 

Aut.  

1760.39 39. Credidi Nº 39 / Credidi à 4 voci 
sempre piene / di mediocre 
durata / Ad'uso della S:ta 
Chiesa Patr.le di Lisbona / 
e della Cap.la Reale di S: 
m.tà Fedelis:ma / Part:a 
orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

P-Lf 84/200 B5 
FeiG II.30 
 
 

Aut.  

1760.40 40. Confitebor 
Angelorum  
N. 40 et ultimo 
della nuova 
opera delli 
Salmi per li 
Vesperi di 
mediocre durata 

nº 40 et ultimo della / 
nuova opera delli salmi / Li 
vesperi di mediocre durata 
/ Confitebor Angelorum à 4 
voci / sempre piene, di 
mediocre durata (?) /  
Ad'uso della Cap.la Reale 
di S: M.tà Fedelis:ma /  e 

P-Lf 84/196 B5 
FeiG II.24 
 
 

Aut. e cópias 
em partes 
cavas de 
órgão, SATB  
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Data Título Epígrafes das partituras 
Cotas do Arquivo 

e do catálogo 
Feininger  

Tipologia 

della S.ta Chiesa Patr.le di 
Lisboa / Par.ta Orig.le di 
D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1760 

Tabela 13 - Salmos de 1759 e 1760 

 

 

 

 Para além das séries acima indicadas, no arquivo existe mais uma série de salmos a 

4 vozes, de maior extensão, composta para as festividades solenes. Na tabela seguinte são 

elencados os salmos com as respetivas tipologias, datas, números, epígrafes apresentadas 

nos rostos das partituras, bem como a cota relativa à colocação no Arquivo da Sé de Lisboa 

e o número de catalogação atribuído por Feininger (Tabela 14).  

 

 

Data e nº Título Epígrafe 
Cota do 

Arquivo e nº 
Feininger 

Tipologia 

1759/1 
 

Confitebor 
 

nº 1 / Confitebor / Alto solo com ripieni / 
Salmo lungo per le feste solenni, che 
durerá dieci minuti in circa / Ad'uso della 
Reale Cap.la di S: M:tá Fedelis:ma/ 
Part:a Orig.le di D: Giovanni Giorgi. In 
Genova L'anno 1759 / Avvertim:to // Il 
compasso, sia la battuta regola la durata 
/ certa nelle composizioni, e null'altro./ 
Questo Salmo, è della misura giusta 
assegnatami, / più volte da me incontrata 
con la mostra del mio orologio / e poi 
durerà poco più ò meno, sarà causa La 
bat:a 

P-Lf 84/185 
B5 
FeiG II.14 
 

Aut. 
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Data e nº Título Epígrafe 
Cota do 

Arquivo e nº 
Feininger 

Tipologia 

1759/2  
 

In 
Convertendo 
 

nº 2 / In Convertendo Dominus Canto 
Solo con ripieni / Salmo lungo per le 
feste solenni, di durata 10 min.ti in circa 
/ Ad'uso della Reale Cap.la di S. M.tà 
Fedeliss.ma / Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1759 / 
Avert.mo: Qualsiasi comp.ne lunga si 
può fare breve per mezzo del compasso, ò 
sia bat.t / facendo questa più veloce, o 
misturarla, overo più corta, e lunga. / 
Onde la misura delle comp.ni sarà 
sempre incerta à minuti; / se il direttore 
del coro non si uniforma all'intenzione / e 
diligente attenzione per il comp.re, 
ch'estava, e sarà in avvenire di dieci 
minuti / per adempiere l'ordine havuto 

P-Lf 84/225 
B5 
FeiG II.48 
 

Aut. 

1759/3.  
 

Laudate 
Pueri 

nº 3 Laudate pueri Alto solo com ripieni / 
Salmo lungo, per le feste solenni di 
durata circa 10 minuti / Ad'uso della 
Reale Cap.la di S. M.tà Fedelis: ma / 
Par.ta Orig.le di D Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 

P-Lf 84/262 
B5 
FeiG II.74 
 
 

Aut. e 
cópias em 
partes 
cavas de 
órgão, 
SATB 
catalogada
s sob a 
mesma 
cota 

1759/4.  
 

Laetatus sum nº 4 Laetatus sum. Canto solo con ripieni 
/ Salmo lungo, per le feste solenni, di 
durata dieci minuti in circa / Ad'uso della 
Reale Cap.la di S: M: tà Fedelis.ma / 
Par.ta Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 

P-Lf 84/236 
B5 
FeiG II.85 
 

Aut. 

1760/5.  
 

Nisi Dominus nº 5 frà li salmi lunghi / à una voce sola 
con ripieni / Nisi Dominus. Canto solo 
con ripieni / Salmo lungo per li vesperi 
solenni di durata 10 min.ti incirca /  
Ad'uso della Reale Cap.la di S: M: tà 
Fedelis.ma / Par.ta Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

P-Lf 84/287 
B5 
FeiG II.108 

Aut. e 
cópias em 
partes 
cavas de 
órgão, 
SATB 
catalogada
s sob a 
mesma 
cota 
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Data e nº Título Epígrafe 
Cota do 

Arquivo e nº 
Feininger 

Tipologia 

1760/6.  
 

Beatus vir 
 

nº 6 fra Li Salmi lunghi / à voce sola com 
ripieni / Beatus vir // Alto solo com 
ripieni / Salmo lungo per Li vesperi 
Solenni di durata 10 min.ti in circa / 
Ad'uso della Reale Cap.la di S. M.tà 
Fedelis.ma / Part.a orig.le di D: 
Giovanni Giorgi /In Genova / L'anno 
1760 

P-Lf 84/173 
B5 
FeiG II.6 
 
 
 

Aut. e 
cópias em 
partes 
cavas de 
órgão, 
SATB 
catalogada
s sob a 
mesma 
cota 

(7)  Magnificat perdido, mas inferido pela anotação 
seguinte 

  

1760/8.  
 
 

Magnificat nº 8 frá Li Salmi lunghi / conc.ti com 
varietá / di voci / L'istesso Magnificat à 4 
voci conc.te /quasi per La metá piú breve 
dell'antecedente. Per le feste ordinarie/ 
Ad'uso della Reale Cap.la di S. M:tá 
Fedelis.M /Part.ta Ori.gle di D. Giovanni 
Giorgi. /In Genova L'anno 1760 

P-Lf 84/2 B3  
FeiG II.94 
 

Aut. 

1760/9.  
 

Confitebor 
 

Nº 9 Fra Li Salmi lunghi / à voce sola 
com ripieni / Confitebor (Alto rasurado) 
Canto solo com ripieni / Ad'uso della 
Reale Cap.la di S: M:tà Fedelis:ma / di 
durata 10 min:ti in circa / Part:a orig.le 
di D: Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1760 

P-Lf 84/182 
B5 
FeiG II.17 

Aut. 

1760/10.  
 

Beatus vir 
 

nº 10 fra Li salmi lunghi / com ripieni à 
voce sola / Beatus vir. Canto solo com 
ripieni / Salmo lungo di durata 10 minuti 
in circa / Ad'uso della Reale Cap.la di S. 
M:tà Fedelis:ma / Part:a Orig.le di D: 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1760 

P-Lf 84/180 
B5 
FeiG II.7 

Aut. e 
cópias em 
partes 
cavas de 
órgão, 
SATB sob 
a mesma 
cota 
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Data e nº Título Epígrafe 
Cota do 

Arquivo e nº 
Feininger 

Tipologia 

1760/11  
 
 

Dixit 
Dominus 

frà li nuovi salmi lunghi nº 11 e frà li 
salmi à 8 voci n:o 1 / Dixit Dominus à 8 
voci sempre piene in un solo Coro / Par 
cantarsi nelli vesperi solenni, quando 
celelbra il Pontif:le / Il nostro  Em:mo 
Patriarca d. Francisco de Saldanha, de 
Gama / Composto ad'uso della S.ta 
Patr.le di Lisbona / Part.a origle di D: 
Giovanni Giorgi. In Genova L'anno 1760 
/ Questo salmo  è di durata 14 min:ti in 
circa, secondo il mio compasso  

P-Lf 84/217 
B5 
FeiG II.117 
 

Aut. 

1760/12  
 

Dixit 
Dominus  
 

frà li nuovi Salmi lunghi nº 12 / e fra li 
Salmi a 8 voci nº 2 / Dixit Dominus à 8 
voci sempre piene in un solo coro / Per 
cantarsi nelli vesperi solenni quando 
celebra / Il Pontefice il nostro 
eminentis.mo Patriarca / D. Franc.sco de 
Saldanha de Gama / Composto ad'uso 
della S.ta Chiesa Patr.le di Lisboa / In 
Genova L'anno 1760 / Part. ta orig.le di 
D. Giovanni Giorgi / questo salmo è di 
durata 15 min.ti incirca secondo il mio 
compasso 

P-Lf 84/215 
B5 
FeiG II.118 
 
 

Aut. 

1760/13 
 

Laudate 
pueri 
 

nº 13 fra Li nuovi Salmi lunghi e fra Li 
salmi à 8 voci nº 3 / Laudate conc.to à 2 
C.A. / con ripieni à 8 voci / Ad'uso della 
S. Chiesa Patr.le di Lisbona / solenne / 
Per cantarsi quando celebra il 
Pontificale nelli Vesperi / Il nostro 
Eminentis.mo Patriarca D: Franc.co de 
Saldanha de Gusmão / Partit.a Orig.le di 
D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1760 / di durata min.i 11 in circa 

P-Lf 84/274 
B5 
FeiG II.127 
 
 

Aut. 
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Data e nº Título Epígrafe 
Cota do 

Arquivo e nº 
Feininger 

Tipologia 

1760.14 
 

Laudate 
pueri 
 

nº 14 fra Li nuovi Salmi Lunghi e fra li 
Salmi à 8 voci nº 4 / Laudate pueri 
solenne / Conc.to à 2 voci C:A: com 
ripieni à 8 voci / Ad'uso della S.ta Chiesa 
Patr.le di Lisbona / Dà cantarsi quando 
celebra il Pont.le nelli Vesperi / Il nostro 
Eminentis.mo Patriarca D: Franc:co de 
Saldanha de Gama / Part.a Orig.le di D: 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1760 / di durata min.ti 11 in circa 

P-Lf 84/273 
B5 
FeiG II.128 
 

Aut. 

1761.15/5  
 

Laetatus sum 
 

nº 5 frà li salmi à 8 voci / Per li vesperi di 
N.a S.ra / Laetatus sum / sempre pieno di 
mediocre durata / à 8 voci / Ad'uso della 
S.ta Chiesa Patr.le di Lisbona / Par.ta 
orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1761 / Salmo arioso di durata 
min.ti 5 incirca / Continuazione delli 
nuovi salmi à 8 voci / l'uni pieni, altri 
conc.ti 

P-Lf 84/240 
B5 
FeiG II.131 
 

Aut. 

1761.15/6 
 

Nisi Dominus  
 

nº 6 frà li nuovi Sami, à 8 voci alcuni 
Pieni et altri concert.i / Nº 15 frá li salmi 
lunghi / Per li vesp.ri di N.a S.a / Nisi 
Dominus Canto solo con ripieni à 8 / di 
lunga durata / Ad'uso della S.ta Chiesa 
Patr.le di Lisbona / Par.ta Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1761 / min.ti 9 in circa di durata  

P-Lf 84/285 
B5 
FeiG II.133 
 

Aut. 

1761.16/7  
 

Lauda 
Jerusalem 
 

Nº 7 frà li nuovi salmi à 8 voci / per li 
vesp.ri di N:a S:a / nº 16 frà li nuovi 
salmi lunghi / Lauda Jerusalem / Conc.to 
à due voci C:A: con ripieni a 8 voci. / di 
lunga durata ./ Ad'uso della S:ta Chiesa  
Patr.le di Lisbona / quando celebre il 
Pontificale nelli Vesperi / Il nostro 
eminentis.mo Patriarca D: Fran.sco de 
Saldanha, de Gama / PAr.ta orig.le di D. 
Giovanni Giorgi /  In Genova L'anno 
1761 / di durata min.ti undici in circa 

P-Lf 84/248 
B5 
FeiG II.124 
 
 

Aut. 
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Data e nº Título Epígrafe 
Cota do 

Arquivo e nº 
Feininger 

Tipologia 

1761.8  
 

Dixit 
Dominus 
 

Nº 8 fra li nuovi Salmi à 8 voci / Dixit 
dominus à 8 voci concertato / di 
mediocre durata / Ad'uso della S. ta 
Chiesa Patr.le di Lisbona / Par.ta orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1761 / Continuazione delli salmi 
à 8 voci / alcuni pieni, et altri conc.ti / 
min.ti 7 in circa di durata 

P-Lf 84/216 
B5 
FeiG II.119 
 

Aut. 

1761.9  
 
 

Confitebor Fra li nuovi Salmi à 8 voci nº 9 / 
Confitebor tibi Domine / à 8 voci sempre 
piene: di mediocre durata / Ad'uso della 
S:ta Chiesa Patr.le di Lisbona / Part.a 
orig.le di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1761 / di durata min.ti 6 
in circa / Continuazione delli nuovi Salmi 
`a 8 voci / Parte pieni, e parte conc.te 

P-Lf 84/188 
B5 
FeiG II.114 
 

Aut. 

1761.10/10  
 

Beatus vir 
 

nº 10 fra Li nuovi Salmi à 8 / nº 10 / 
Beatus vir à 8 voci sempre piene / di 
mediocre durata / Ad'uso della S.ta 
Chiesa Patr.le di Lisbona / Part.e orig.le 
di D: Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1761 / Continuazione delli nuovi 
Salmi à 8 / parti piene, e alcuni conc.te / 
di durata 6 min.ti in circa 

P-Lf 84/179 
B5 
FeiG II.113 
 

Aut. 

1761.11  
 

Laudate 
pueri 
 

nº 11 fra li nuovi salmi à 8 voci / Laudate 
pueri Dominum / Conc.to à due voci C:A: 
com ripieni à 8 / di mediocre durata / 
Ad'uso della S.ta Chiesa Patr.le di 
Lisbona / Part.a orig.le di D: Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1761 

P-Lf 84/272 
B5 
FeiG II.129 

Aut. 

1761.12 
 

Laudate 
Dominum 

nº 12 fra li nuovi salmi à 8 / nº 12 / à 8 
voci sempre piene, di mediocre durata, 
Ad'uso della S.ta Chiesa Patr.le di 
Lisbona / Part.a orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1761 / di 
durata min.ti 4 in circa 

P-Lf 84/258 
B5 
FeiG II.126 

Aut. 
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Data e nº Título Epígrafe 
Cota do 

Arquivo e nº 
Feininger 

Tipologia 

1761.17/13 
 

In 
convertendo 
 

nº 13 frà li salmi nuovi à 8 voci e nº 17 
fra li nuovi salmi lunghi / e concertati / In 
convertendo Dominus /conc.to à 2 voci 
C.A. Con ripieni à 8  / Ad'uso della S.ta 
Chiesa Patr.le di Lisbona / Per cantarsi 
quando celebra nelli vesp.ri il Pontificale 
/ Il nostro emin.mo Card.le Patr.le / 
D.Fran.sco di Saldanha, de Gama / 
Par.ta orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1761 / di durata min.ti 9 
incirca 

P-Lf 84/230 
B5 
FeiG II.122 
 

Aut. 

1761.14 
 

Credidi Nº 14 fra li nuovi / Salmi à 8 voci / 
Credidi à 8 voci sempre piene; di 
mediocre durata / Ad'uso della S.ta 
Chiesa Patr.le di Lisboa / Par.ta Orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1761 / di durata min.ti 5 in circa 

P-Lf 84/198 
B5 
FeiG II.115 

Aut. 

1761.15 
 

Domine 
probasti 

Salmo nº 15 / Domine probasti /A 8 voci 
sempre piene / di mediocre durata / 
Ad'uso della S.ta Chiesa Pat.le di 
Lisbona / Par:ta oig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1761 

P-Lf 84/223 
B5 
FeiG II.121 

Aut. 

1761.16 
 

In exitu 
Israel 

Salmo n:o 16 / In exitu Israel / A 8 
sempre pieno di mediocre durata / Ad'uso 
della S.ta Chiesa Patr.le di Lisbona / 
Part:a Origle di D. Giovanni Giorgi | In 
Genova l'anno 1761 / di durata m.ti 8 in 
circa 

P-Lf 84/234 
B5 
FeiG II.123 

Aut. 

Tabela 14 - Série de salmos a 4 vozes 

 

 Como se repara pelas anotações nas folhas de rosto, há aqui a sobreposição de duas 

séries a partir do salmo Dixit Dominus, o qual é ao mesmo tempo o nº 11 da sequência dos 

“Salmi lunghi per le feste solenni” a 4 vozes e o nº 1 dos “Salmi à 8 voci”. A sobreposição 

cessa com o salmo Lauda Jerusalem (nº 16 e 7 das respetivas séries), após o qual só é 

continuada a série dos salmos a 8 vozes, com a exceção do salmo In convertendo (nº 17 e 

13 das respetivas séries). 

 Outras três séries de salmos, cuja folha de rosto traz o nome de Giorgi, encontram-

se em cópias em partes cavas para órgão, soprano, contralto, tenor e baixo. A primeira 
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série é constituída pelos salmos compostos Pro Festis (Feininger 1971, VIII) e catalogados 

sob a cota P-Lf 84/293 B5. Esta série é constituída pelas cópias em partes cavas para 

organo, soprano a 4 concertato a 4 concertato, tenor a 4 concertato, baixo a 4 concertato, 

soprano a 4 repleno, contralto a 4 repleno, tenor a 4 repleno e baixo a 4 repleno de 5 

salmos a 4 vozes (Tabela 15): 

 

 

Data Título Cotas do Arquivo e no 
catálogo Feininger 

Tipologia 

s.d. Dixit P-Lf 84/293 
FeiG II.39  

Cópias em partes 
cavas 

s.d. Confitebor P-Lf 84/293 
FeiG II.19  

Cópias em partes 
cavas 

s.d. Beatus vir P-Lf 84/293 
FeiG II.11  

Cópias em partes 
cavas 

s.d. Laudate Pueri P-Lf 84/293 
FeiG II.81  

Cópias em partes 
cavas 

s.d. Laudate Dominum  P-Lf 84/293 
FeiG II.81 

Cópias em partes 
cavas 

Tabela 15 - Salmos P-Lf 84/293 B5 

 

 

 A segunda série, composta pro Festis Beatae Mariae Virginis, é constituída pelas 

cópias em partes cavas para órgão, soprano a 4 concertato, contralto a 4 concertato, tenor a 

4 concertato, baixo a 4 concertato, soprano a 4 repleno, contralto a 4 repleno, tenor a 4 

repleno, e baixo a 4 repleno de 6 salmos (a 4 vozes), nomeadamente os salmos Dixit, 

Laudate Pueri, Laetatus sum, Nisi Dominus, Lauda Jerusalem, Magnificat. No rosto a 

epígrafe apresenta a seguinte escrita: In Festivitate B.ª M.ª / Virginis / ad Vesperas / A 4 

Concertat. / Del Sig.reD. Giovanni Giorge.  

 Esta série está catalogada sob a cota P-Lf 84/295. Dos salmos Dixit, Laudate Pueri, 

Nisi Dominus existem cópias em partes cavas, catalogados sob cotas diferentes. Toda esta 

série existe, embora incompleta (só as partes de órgão), também no Arquivo da Basílica 

Lateranense em Roma (Tabela 16). 
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Data Título Cotas no Arquivo  
e no catálogo Feininger 

s.d. Dixit 
 

P-Lf 84/295 
P-Lf 84/213 
FeiG II.42 

s.d. Laudate Pueri P-Lf 84/295 
P-Lf 84/267 
FeiG II.80 

s.d. Laetatus sum P-Lf 84/295 
FeiG II.89 

s.d. Nisi Dominus P-Lf 84/295 
P-Lf 84/288 
FeiG II.109 

s.d. Lauda Jerusalem P-Lf 84/295 
FeiG II.62 

s.d. Magnificat P-Lf 84/295 
FeiG II.96 

Tabela 16 - Salmos P-Lf 84/295 B5 

 

 A terceira série, catalogada sob a cota P-Lf 84/294 B5, apresenta no rosto da cópia 

para órgão a epígrafe: “Organo / Salmi di N. Sra a 4 concertato / A Pro Sancti Confessoris 

/ Del Sig.re D. Giovanni George”. Esta série é constituída pelas cópias em partes cavas 

para organo, soprano a 4 concertato, contralto a 4 concertato, alto a 4 concertato, tenor a 4 

concertato e baixo a 4 concertato, soprano a 4 repleno, contralto a 4 repleno, tenor a 4 

repleno e baixo a 4 repleno de 9 salmos a 4 vozes. Dos salmos Dixit Dominus, Beatus vir, 

Laudate pueri, Laudate Dominum, Nisi Dominus, Magnificat existem cópias em partes 

cavas catalogadas sob cotas diferentes. Dos salmos Dixit, Beatus vir, Laudate pueri 

existem cópias em partes cavas na Biblioteca da Ajuda (Tabela 17). 

 

Data Título Cotas no Aquivo e no catálogo 
Feininger 

Outros Arquivos 

1756 Dixit Dominus P-Lf 84/294 B5 
P-Lf 84/207 B5  
FeiG II.41 

Biblioteca de Ajuda  
47-IV-5666-70 

s.d. Confitebor P-Lf 84/294 B5  
FeiG II.21 

 

1756 Beatus vir P-Lf 84/294 B5 
P-Lf 84/178 B5  
FeiG II.9  

Biblioteca de Ajuda 
 47-IV-5641-45 
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Data Título Cotas no Aquivo e no catálogo 
Feininger 

Outros Arquivos 

1756 Laudate pueri P-Lf 84/294 B5 
P-Lf 84/263 B5  
FeiG II.83 

Biblioteca de Ajuda  
47-IV-56 96-100  

 Laudate 
Dominum 

P-Lf 84/294 B5 
P-Lf 84/255 B5 
FeiG II.69 

 

 Laetetus sum P-Lf 84/294 B5  
FeiG II.90 

 

 Nisi Dominus P-Lf 84/294 B5 
P-Lf 84/286 B5  
FeiG II.111 

 

 Lauda 
Jerusalem 

P-Lf 84/294 B5  
FeiG II.61 

 

 Magnificat P-Lf 84/294 B5 
P-Lf 84/6 B3 FeiG II.95 

 

Tabela 17 - Salmos P-Lf 84/294 B5 

 Restam ainda o Aut. do salmo Confitebor (P-Lf 84/197 B5) e as cópias em partes 

cavas de dessaseis salmos a 4 vozes, que trazem o nome de Giorgi (Tabela 18). 

 

Data Título Epígrafe Outras cotas no Arquivo 
e cota no catálogo 

Feininger 

Tipologia 

s.d Confitebor  Confitebor quoniam 
audisti. Alto Solo con 
ripieni a 4 Origle Gio: 
Giorgi   

P-Lf 84/197 B3 
FeiG II.25 

Aut. e cópias em 
partes cavas 

s.d Beatus vir Beatus vir / A Canto 
Solo, e a 4. / Del Sig.re 
D. Gio: Giorgi 

P-Lf 84/174 B5 
FeiG II.10 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Confitebor Confitebor A 4 / 
Concertatto, e breve / 
com replenos / Del Sig.re 
D. Giovanni Giorge 

P-Lf 84/187 B5 
FeiG II.20 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Confitebor 
angelorum 

Confitebor Angelorum / 
A 4. Com concerti. / Del 
Sig.r D. Gio: Giorgi 

P-Lf 84/193 B5 
FeiG II.26 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Credidi Credidi. / A 4. Con 
concerti / Del Sigr D. 
Gio: Giorgi 

P-Lf 84/199 B5 
FeiG II.31 

Cópias em partes 
cavas 
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Data Título Epígrafe Outras cotas no Arquivo 
e cota no catálogo 

Feininger 

Tipologia 

s.d Dixit Dixit Dominus / 
Concertato, e a 4 / Del 
Sig. Re D. Gio. Giorgi 

P-Lf 84/209 B5 
FeiG II.40 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Dixit Dixit Dominus | 
Concertato e a 4 | Del 
Sig:r D. Gio: Giorgi 

P-Lf 84/208 B5 
FeiG II.43 

Cópias em partes 
cavas 

s.d In 
convertendo 

Commune / Apostolorum. 
/ Ad Vesperas / Psalm: a 
4 7 in convertendo / Del 
Sig.r /D. Gio: Giorgi 

P-Lf 84/226 B5 
FeiG II.51 

Cópias em partes 
cavas 

s.d In 
convertendo 

In convertendo. / A 4. 
Con concerti / Del Sigr 
D. Gio: Giorgi 

P-Lf 84/228 B5 
FeiG II.52 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Laudae 
Jarusalem 

Lauda Jerusalem / Pieno 
a 4 voci / Del Sig. Re D. 
Gio: Giorgi 

P-Lf 84/244 B5 
FeiG II.60 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Laudate 
Dominum 

Laudate Dominum / 
omnes gentes / 
Concertato a 4 / Del 
Sig.re D. Gio: Giorgi 

P-Lf 84/254 B5 
FeiG II.67 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Laudate 
pueri 

Laudate pueri /  a Canto 
Solo com ripieni / Del 
Sig.re D. Gio: Giorgi 

P-Lf 84/260 B5 
FeiG II.78 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Laudate 
pueri 

Laudate Pueri a 4 
concertato 

P-Lf 84/268 B5 
FeiG II.79 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Laudate 
pueri 

Laudate Pueri a 4 e 
concertatto di 3 soprani / 
Del Sig.re D. Giovanni 
Giorge 

P-Lf 84/266 B5 
FeiG II.82 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Memento 
Domine 

Memento Domine David / 
A 4 / Del Sig.r D. 
Giovanni Giorge 

P-Lf 84/280 B5 
FeiG II.102 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Memento 
Domine 

A 4 concertato / Memento 
Domine / David / Del 
Sig.r D. Giovani Georgi 

P-Lf 84/278 B5 
FeiG II.103 

Cópias em partes 
cavas 

s.d Nisi 
Dominus 

Nisi Dominus. / 
Concertato e a 4. / Del 
Sigre D. Gio: Giorgi. 

P-Lf 84/283 B5 
FeiG II.110 

Cópias em partes 
cavas 

Tabela 18 - Salmos P-Lf 84/197 B5 
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 c) Salmos a 8 vozes 

 

 Existem no Arquivo da Sé de Lisboa 23 salmos a 8 vozes, quase todos Aut.s com a 

excepção do salmo Dixit Dominus, sem data e sem número - FeiG II.120 e P-Lf 84/218 B5 

– que é uma cópia da partitura. Na epígrafe compare a indicação: “Del Sig. P. Gio: 

Giorgi”.  

 Do salmo De profundis - FeiG II.116 e P-Lf 84/206 B5-, além do Aut., existem as 

cópias das partes cavas para S1, S2, A1, A2, T1, T2, B1, B2 e órgão (Tabela 19). 
 

Data Título 
Cotas do Arquivo e 

no catálogo 
Feininger 

Tipologia 

s.d. Beati omnes P-Lf 84/171 B5  
FeiG II.112 

Aut. -------------- 

s.d. Beatus vir P-Lf 84/179 B5 
FeiG II.113 

Aut. -------------- 

s.d. Confitebor P-Lf 84/188 B5 
FeiG II.114 

Aut. -------------- 

s.d. Credidi P-Lf 84/198 B5 
FeiG II.115 

Aut. -------------- 

s.d. De profundis P-Lf 84/206 B5 
FeiG II.116 

Aut. Cópias em partes cavas de 
S1S2A1A2T1T2B1B2 e 
órgão 

s.d. Dixit P-Lf 84/217 B5 
FeiG II.117 

Aut. -------------- 

s.d. Dixit P-Lf 84/215 B5 
FeiG II.118 

Aut. -------------- 

s.d. Dixit P-Lf 84/216 B5  
FeiG II.119 

Aut. -------------- 

s.d. Dixit P-Lf 84/218 B5 
FeiG II.120 

------------- Cópia da partitura 

s.d. Domine 
probasti 

P-Lf 84/223 B5 
FeiG II.121 

Aut. -------------- 

s.d. In 
convertendo 

P-Lf 84/230 B5 
FeiG II.122 

Aut. -------------- 

s.d. In exitu P-Lf 84/234 B5 
FeiG II.123 

Aut. -------------- 

s.d. Lauda 
Jerusalem 

P-Lf 84/248 B5 
FeiG II.124 

Aut. -------------- 

s.d. Lauda 
Jerusalem 

P-Lf 84/249 B5 
FeiG II.125 

Aut. -------------- 
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Data Título 
Cotas do Arquivo e 

no catálogo 
Feininger 

Tipologia 

s.d. Laudate 
Dominum 

P-Lf 84/258 B5 
FeiG II.126 

Aut. -------------- 

s.d. Laudate pueri P-Lf 84/274 B5 
FeiG II.127 

Aut. -------------- 

s.d. Laudate pueri P-Lf 84/273 B5 
FeiG II.128 

Aut. -------------- 

s.d. Laudate pueri P-Lf 84/272 B5 
FeiG II.129 

Aut. -------------- 

s.d. Laudate pueri P-Lf 84/275 B5 
FeiG II.130 

Aut. -------------- 

s.d. Laetatus sum P-Lf 84/240 B5 
FeiG II.131 

Aut. -------------- 

s.d. Laetatus sum P-Lf 84/241 B5 
FeiG II.132 

Aut. -------------- 

s.d. Nisi Dominus P-Lf 84/285 B5 
FeiG II.133 

Aut. -------------- 

s.d. Nisi Dominus P-Lf 84/291 B5 
FeiG II.134 

Aut. -------------- 

Tabela 19 - Salmos P-Lf 84/218 B5 

 

 

 Pelas epígrafes (Tabela 19) verifica-se que o salmo Beati omnes - FeiG II.112 e P-

Lf 84/171 B5 - foi “composto per commando / dell'Ill.mo Cav.re Giorgi”, bem como o 

salmo De Profundis - FeiG 116 e P-Lf 84/206 B5.  

 Seis salmos foram compostos para as Vésperas, para serem executados nas 

cerimónias solenes celebradas pelo Patriarca D. Francisco de Saldanha de Gama, 

nomeadamente: 1) Dixit Dominus nº 1 (1760) - FeiG 117 e P-Lf 84/217 B5 -, 2) Dixit 

Dominus nº 12 (1760) - FeiG 118 e P-Lf 84/215 B5 -, 3) In convertendo nº 13 (1761) - 

FeiG 122 e P-Lf 84/230 B5; 4) Laudate pueri nº 7 - FeiG 124 e P-Lf 84/248 B5 -, 5) 

Laudate pueri nº 13 (1760) - FeiG 127 e P-Lf 84/274 B5 -, 6) Laudate pueri nº 4 (1760) - 

FeiG 128 e P-Lf 84/273 B5 – (Tabela 20). 
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Data e Nº Título Epígrafe 
Cotas do Arquivo e 

no catálogo 
Feininger 

s.d./s.n. Beati omnes 

Beati omnes à otto voci sempre pieno / da 
cantarsi in due cori : composto per 
commando / dell'Ill.mo Cav.re Giorgi / orig. 
G: Giorgi 

P-Lf 84/171 B5 
FeiG II.112 

1761/10/10 Beatus vir 

nº 10 fra Li nuovi Salmi à 8 / nº 10 / Beatus 
vir à 8 voci sempre piene / di mediocre 
durata / Ad'uso della S.ta Chiesa Patr.le di 
Lisbona / Part.e orig.le di D: Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1761 / 
Continuazione delli nuovi Salmi à 8 / parti 
piene, e alcuni conc.te / di durata 6 min.ti in 
circa 

P-Lf 84/179 B5 
FeiG II.113 

1761/9 Confitebor 

Fra li nuovi Salmi à 8 voci nº 9 / Confitebor 
tibi Domine / à 8 voci sempre piene: di 
mediocre durata / Ad'uso della S:ta Chiesa 
Patr.le di Lisbona / Part.a orig.le di D: 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1761 / 
di durata min.ti 6 in circa / Continuazione 
delli nuovi Salmi à 8 voci / Parte pieni, e 
parte conc.te 

P-Lf 84/188 B5 
FeiG II.114 

1761/14 Credidi 

Nº 14 fra li nuovi / Salmi à 8 voci / Credidi à 
8 voci sempre piene; di mediocre durata / 
Ad'uso della S.ta Chiesa Patr.le di Lisboa / 
Par.ta Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1761 / di durata min.ti 5 in 
circa 

P-Lf 84/198 B5 
FeiG II.115 

s.d./s.n. De profundis 
De profundis à otto voci divise in due chori / 
composto per commando dell'Ill.mo Sig.r 
K:re Giorgi / Orig.le  Gio: Giorgi 

P-Lf 84/206 B5 
FeiG II.116 

1760/1/11 
Dixit 

Dominus 

frà li nuovi salmi lunghi no 11 e frà li salmi à 
8 voci no 1 / Dixit Dominus à 8 voci sempre 
piene in un solo Coro / Par cantarsi nelli 
vesperi solenni, quando celebra il Pontif:le / 
Il nostro Em:mo Patriarca D. Francisco de 
Saldanha, de Gama / Composto ad'uso della 
S.ta Patr.le di Lisbona / Part.a Orig.le di D: 
Giovanni Giorgi. In Genova L'anno 1760 / 
Questo salmo  è di durata 14 min:ti in circa, 
secondo il mio compasso 

P-Lf 84/217 B5 
FeiG II.117 
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Data e Nº Título Epígrafe 
Cotas do Arquivo e 

no catálogo 
Feininger 

1760/12/2 
Dixit 

Dominus 

frà li nuovi Salmi lunghi nº 12 / e fra li Salmi 
a 8 voci nº 2 / Dixit Dominus à 8 voci sempre 
piene in un solo coro / Per cantarsi nelli 
vesperi solenni quando celebra / Il Pontefice 
il nostro eminentis.mo Patriarca / D. 
Franc.sco de Saldanha de Gama / Composto 
ad'uso della S.Ta Chiesa Patr.le di Lisboa / 
In Genova L'anno 1760 / Part. ta orig.le di 
D. Giovanni Giorgi / questo salmo è di 
durata 15º min.ti incirca secondo il mio 
compasso 

P-Lf 84/215 B5 
FeiG II.118 

1761/8 

Dixit 
Dominus 

Nº 8 fra li nuovi Salmi à 8 voci / Dixit 
dominus à 8 voci concertato / di mediocre 
durata / Ad'uso della S. ta Chiesa Patr.le di 
Lisbona / Par.ta orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1761 / 
Continuazione delli salmi à 8 voci / alcuni 
pieni, et altri conc.ti / min.ti 7 in circa di 
durata 

P-Lf 84/216 B5  
FeiG II.119 

s.d./s.n. Dixit 
Dominus 

Dixit Dominus à 8 / Del Sig. Gio Giorgi  P-Lf 84/218 B5  
FeiG II.120 

1761/15 

Domine 
probasti 

Salmo nº 15 / Domine probasti /A 8 voci 
sempre piene / di mediocre durata / Ad'uso 
della S.ta Chiesa Pat.le di Lisbona / Par:ta 
oig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1761 

P-Lf 84/223 B5  
FeiG II.121 

1761/3/17 

In 
convertendo 

Dominus 

nº 13 frà li salmi nuovi à 8 voci e nº 17 fra li 
nuovi salmi lunghi / e concertati / In 
convertendo Dominus /conc.to à 2 voci C.A. 
Con ripieni à 8  / Ad'uso della S.ta Chiesa 
Patr.le di Lisbona / Per cantarsi quando 
celebra nelli vesp.ri il Pontificale / Il nostro 
emin.mo Card.le Patr.ca / D.Fran.sco di 
Saldanha, de Gama / Par.ta orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1761 / 
di durata min.ti  9 incirca 

P-Lf 84/230 B5  
FeiG II.122 

1761/s.n. 
Iin exitu 
Israel 

Salmo no in exitu Israel / A 8 sempre pieno di 
mediocre durata / Ad'uso della S.ta Chiesa 
Patr.le di Lisbona / Part:a Origle di D. 
Giovanni Giorgi/ In Genova l'anno 1761 / 
[...] 

P-Lf 84/234 B5  
FeiG II.123 
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Data e Nº Título Epígrafe 
Cotas do Arquivo e 

no catálogo 
Feininger 

1761/7/16 
Lauda 

Jerusalem 

Nº 7 frà li nuovi salmi à 8 voci / per li vesp.ri 
di N:a S:a / nº 16 frà li nuovi salmi lunghi / 
Lauda Jerusalem / Conc.to à due voci C:A: 
con ripieni a 8 voci. / di lunga durata ./ 
Ad'uso della S:ta Chiesa  Patr.le di Lisbona / 
quando celebra il Pontificale nelli Vesperi / 
Il nostro eminentis.mo Patriarca D: Fran.sco 
de Saldanha, de Gama / Par.ta orig.le di D. 
Giovanni Giorgi /  In Genova L'anno 1761 / 
di durata min.ti undici in circa 

P-Lf 84/248 B5  
FeiG II.124 

s.d./s.n. 
Lauda 

Jerusalem 
Lauda Jerusalem Dominum 

P-Lf 84/249 B5 
 FeiG II.125 

1761/12/12 Laudate pueri 

nº 12 fra li nuovi salmi à 8 / nº 12 / à 8 voci 
sempre piene, di mediocre durata, Ad'uso 
della S.ta Chiesa Patr.le di Lisbona / Part.a 
orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1761 / di durata min.ti 4 in circa 

P-Lf 84/258 B5  
FeiG II.126 

1760/8/13 Laudate pueri 

nº 13 fra li nuovi Salmi lunghi e fra li salmi à 
8 voci nº 8 / Laudate pueri conc.to à 2 C.A. / 
com ripieni à 8 voci / Ad'uso della S. Chiesa 
Patr.le di Lisbona / solenne / Per cantarsi 
quando celebra il Pontificale nelli Vesperi / 
Il nostro Eminentis.mo Patriarca D: 
Franc.co de Saldanha de Gama / Partit.a 
Orig.le di D: Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1760 / di durata min.i 11 in circa 

P-Lf 84/274 B5  
FeiG II.127 

1760/4/14 Laudate pueri 

nº 14 fra Li nuovi Salmi Lunghi e fra li Salmi 
à 8 voci nº 4 / Laudate pueri solenne / 
Conc.to à 2 voci C:A: com ripieni à 8 voci / 
Ad'uso della S.ta Chiesa Patr.le di Lisbona / 
Dà cantarsi quando celebra il Pont.le nelli 
Vesperi / Il nostro Eminentis.mo Patriarca 
D: Franc:co de Saldanha de Gama / Part.a 
Orig.le di D: Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1760 / di durata min.ti 11 in circa 

P-Lf 84/273 B5  
FeiG II.128 

1761/11 Laudate pueri 

nº 11 fra li nuovi salmi à 8 voci / Laudate 
pueri Dominum / Conc.to à due voci C:A: 
com ripieni À 8 / di mediocre durata / Ad'uso 
della S.ta Chiesa Patr.le di Lisbona / Part.a 
orig.le di D: Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1761 

P-Lf 84/272 B5  
FeiG II.129 
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Data e Nº Título Epígrafe 
Cotas do Arquivo e 

no catálogo 
Feininger 

s.d./s.n. Laudate pueri 
ad imitatione del Salmo Domine Clamavi 
Laudate pueri 

P-Lf 84/275 B5  
FeiG II.130 

1761/5 Laetatus sum 

nº 5 frà li salmi à 8 voci / Per li vesperi di 
N.a S.ra / Laetatus sum / sempre pieno di 
mediocre durata / à 8 voci / Ad'uso della S.ta 
Chiesa Patr.le di Lisbona / Par.ta orig.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1761 
/ Salmo arioso di durata min.ti 5 incirca / 
Continuazione delli nuovi salmi à 8 voci / 
l'uni pieni, altri conc.ti 

P-Lf 84/240 B5  
FeiG II.131 

s.d./s.n. Laetatus sum 
Laetatus sum ad imitazione del Salmo 
Laudate pueri 

P-Lf 84/241 B5  
FeiG II.132 

1761/6 Nisi Dominus 

nº 6 frà li nuovi Sami, à 8 voci alcuni pieni et 
altri concert.i / Per li vesp.ri di N.a S.a / Nisi 
Dominus Canto solo con ripieni À 8 / di 
lunga durata / Ad'uso della S.ta Chiesa 
Patr.le di Lisbona / Par.ta Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1761 / 
min.ti 9 in circa di durata  

P-Lf 84/285 B5  
FeiG II.133 

s.d./s.n. Confitebor 
ad imitazione del Salmo Confitebor P-Lf 84/291 B5  

FeiG II.134 
Tabela 20 - Salmos para as Vésperas 

 

 

 Como averiguado no capítulo dos salmos a 4 vozes, existe uma série de salmos a 8 

vozes que, em parte, coincide com uma série de salmos longos a 4 vozes, compostos para 

as festividades solenes. Na tabela sinóptica construída por Feininger e aqui abaixo 

apresentada, está esquematizada a organização destas séries (Tabela 21). De acordo com 

Feininger, através da comparação destas séries e pelo teor das inscrições, se deduz que os 

salmos a 8 vozes não só representariam uma continuação da série dos salmos a 4 vozes, 

mas provavelmente constituiriam uma completa substituição dos mesmos, pelo menos a 

partir do N. 11 (Feininger 1971, V).  
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Salmi lunghi per le feste solenni Salmi à otto voci 

CONFITEBOR (1759)  
IN CONVERTENDO  
LAUDATE PUERI  
LAETATUS SUM  
NISI DOMINUS (1760)  
BEATUS VIR  
 (7. MAGNIFICAT)  perdido, mas inferido pela anotação contida na 

epígrafe do Magnificat seguinte 
MAGNIFICAT  
 

l'istesso Magnificat à 4 voci concertato, quasi per 
la meta più breve dell'antecedente, per le feste 
ordinarie 

CONFITEBOR  
BEATUS VIR  
DIXIT DOMINUS à 8 1. DIXIT DOMINUS fra li nuovi Salmi lunghi N. 

11 e fra li Salmi à 8 voci N. 1 
DIXIT DOMINUS à 8 2. DIXIT DOMINUS fra li nuovi Salmi lunghi N. 

12 e fra li Salmi à 8 voci N. 2 
LAUDATE PUERI 3. LAUDATE PUERI 
LAUDATE PUERI 4. LAUDATE PUERI 
 5. LAETATUS SUM (1761) 
NISI DOMINUS à 8  6. NISI DOMINUS N. 6 fra li nuovi Salmi à 8 voci, 

e N. 15 fra li Salmi lunghi 
LAUDA JERUSALEM à 8 7. LAUDA JERUSALEM N. 7 fra li nuovi Salmi à 8 

voci. Per li Vesperi di Nostra Signora; e N. 16 fra 
li nuovi Salmi lunghi 

 8. DIXIT DOMINUS 

 9. CONFITEBOR 
 10. BEATUS VIR 
 11. LAUDATE PUERI 
 12. LAUDATE DOMINUM 
IN CONVERTENDO à 8 13. IN CONVERTENDO N. 13 fra li Salmi nuovi à 

8 voci, e N. 17 fra li Salmi lunghi 
 14. CREDIDI 
 15. DOMINE PROBASTI ME 
 16. IN EXITU ISRAEL 

Tabela 21 - Tabela sinóptica das duas séries (Feininger, 1971) 

 

 Os salmos a 8 vozes, numerados de 1 a 7, foram compostos para a Beata Virgem, 

com inclusão de outros; os numerados de 8 a 12 os Salmos das Festas e os numerados de 

13 a 15 para a Liturgia dos Apóstolos.  
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 d) Motetos 

 

 No Arquivo da Sé de Lisboa conservam-se 135 motetos de Giovanni Giorgi dos 

quais 127 são Aut.s. Destes últimos, 77 existem quer em partitura original quer em partes 

cavas de SATB e órgão. As cópias em partes cavas do moteto nº 47 Angelus Domini 

nuntiavit (FeiG III.5 e P-Lf 84/35 B4), do moteto nº 61 Ascendit Deus (FeiG III.7 e P-Lf 

84/38 B4), do moteto nº 84 Christus Jesus (FeiG III. 17 P-Lf 84/49 B4), do moteto nº 46 

Constituit eum (FeiG III.22 e P-Lf 84/55 B4), do moteto nº 39 Ecce venit (FeiG III. 42 e P-

Lf 84/77 B4), do moteto nº 79 Elisabeth potens (FeiG III.44 e P-Lf 84/79 B4), do moteto 

nº 74 Elisabeth Zachariae (FeiG III.45 e P-Lf 84/80 B4), do moteto nº 70 Factum est 

silentium (FeiG III.51 e P-Lf 84/86 B4), do moteto nº 30 Herodes iratus (FeiG III.58 e P-

Lf 84/93 B4), do moteto nº 29 Iste est Joannes (FeiG III.71 e P-Lf 84/106 B4), do moteto 

nº 86 Osca Vincentium  (FeiG III.93 e P-Lf 84/132 B4), do moteto nº 76 Petrus Apostolus 

(FeiG III.96 e P-Lf 84/136 B4), do moteto nº 1 Quae est ista (FeiG III.103 e P-Lf 84/142 

B4), do moteto nº (66)61 Spes mostra (FeiG III.119 e P-Lf 84/158 B4), do moteto nº 7  

Super omnia (FeiG III.121 e P-Lf 84/160 B4) encontram-se também na Biblioteca da 

Ajuda (Tabela 22).  

 

Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/33 
FeiG III.2 

98 Ait Dominus Aut. Partes cavas 
de SATB 
e órgão 

  

P-Lf 84/34 
FeiG III.3 

63 
 

Alleluia emitte Aut. Partes cavas 
de SATB 
e órgão 

  

P-Lf 84/35 
FeiG III.5 

47 Angelus 
Domini 
nuntiavit 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Bibl.da Ajuda 47-IV-56 
(26-30) 

P-Lf 84/36 
FeiG III.4 

59 Angelus 
Domini 
apparuit 

Aut. Partes cavas 
de SATB 
e órgão 

  

                                                
61 O nº 66 foi atribuído por Feininger com base na inferência e na organização dos motetos. 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/37 
FeiG III.6 

108 Ascendes 
Jesus 

Aut. ---------   

P-Lf 84/38 
FeiG III.7 

61 Ascendit Deus Aut. --------- Bibl. da Ajuda  
47-IV-56 21-25 

Bibl. de Vila Viçosa    
P-VV LXXXIII 

P-Lf 84/39 
FeiG III.1 

34 A soli ortu Aut. Partes cavas 
de SATB 
e órgão 

Bibl. 
de Vila Viçosa         
P-VV LXXXIII 

P-Lf 84/40 
FeiG III.8 

84 
bis 

Assumpsit 
Jesus 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/41 
FeiG III.9 

6 Beata es 
Maria 

Aut. ---------   

P-Lf 84/42 
FeiG III.10 

65 Beata nobis 
gaudia 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/43 
FeiG III.11 

40 Benedicam 
Dominum 1 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/44 
FeiG III.12 

95 Benedicam 
Dominum 2 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/45 
FeiG III.13 

115 Benedicta et 
venerabilis 

Aut. --------   

P-Lf 84/46 
FeiG III.16 

42 Cecus sedebat  Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/47 
FeiG III.14 

18 Cantantibus 
organis 

Aut. ---------   

P-Lf 84/48 
FeiG III.15 

45 Cantemos 
Domino 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/49 
FeiG III.17 

84 Christus Jesus Aut. --------- Bibl. da Ajuda  
47-IV-56 92-93 

P-Lf 84/50 
FeiG III.18 

55 Christus 
resurgens 

Aut. ---------   

P-Lf 84/51 
FeiG III.128 

s.n. Clarifica me 
Pater  

--------
---- 

Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Cópia moderna da partitura 
in BNL M.M 335//2 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/52 
FeiG III.19 

88 Columna es Aut. ---------   

P-Lf 84/53 
FeiG III.20 

64 Confirma hoc Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/54 
FeiG III.21 

52 Congratulami
ni mihi 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/55 
FeiG III.22 

46 Constituit eum Aut. --------- Bibl. da Ajuda 47-IV-56 
(56-60) 

P-Lf 84/56 
FeiG III.23 

96 Convocatis 
discipulis 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/57 
FeiG III.24 

67 Crucem 
sanctam 

Aut. ---------- Bibl. de Vila Viçosa    
P-VV LXXXIII 

P-Lf 84/58 
FeiG III.25 

s.n. Cum 
perambularet 

------ Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/59 
FeiG III.26 

106 Cum vocatus 
fueris 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/60 
FeiG III.27 

37 Desponsatio 
est 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/61 
FeiG III.28 

89 Deus qui sedes Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/62 
FeiG III.38 

8 Dum sacrum Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/63 
FeiG III.29 

21 Deus tu 
conversus 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/64 
FeiG III.30 

113 Dicebat mulier Aut. ----------   

P-Lf 84/65 
FeiG III.31 

107 Diliges 
Dominum 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/66 
FeiG III.32 

114 Dixit Dominus Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/68 
FeiG III.33 

102 Dixit Jesus Aut. --------   

P-Lf 84/69 
FeiG III.35 

91  Domine nonne Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/70 
FeiG III.34 

92  Domine ne in 
ira 

------ Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

BNL C.N. 35//1 

P-Lf 84/71 
FeiG III.36 

60  Domine 
ostende 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/72 
FeiG III.37 

31  Dum medium Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/73 s.n. Dum steteritis Aut. ---------  

P-Lf 84/74 
FeiG III.39 

43 Dum steteritis Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/75 
FeiG III.40 

11 Ecce ego 
mittam 

Aut. ---------   

P-Lf 84/76 
FeiG III.41 

109 Ecce prandium Aut. ---------   

P-Lf 84/77 
FeiG III.42 

39 Ecce venit Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca da Ajuda  
47-IV-56 66-70 

P-Lf 84/78 
FeiG III.43 

69 Ego sum panis Aut. ---------   

P-Lf 84/79 
FeiG III.44 

79 Elisabeth 
potens 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 76-80 

P-Lf 84/80 
FeiG III.45 

74 Elisabeth 
Zachariae 

Aut. --------- Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 76-80 

P-Lf 84/81 
FeiG III.46 

51 Et ecce 
terremotus 

Aut. ---------   

P-Lf 84/82 
FeiG III.47 

123 Euge serve 
bone 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/83 
FeiG III.48 

3 Euntes ibant Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/84 
FeiG III.49 

127 Exaudisti 
Domine 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/85 
FeiG III.50 

41 Exiit qui 
seminat 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/86 
FeiG III.51 

70 Factum est 
silentium 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca da Ajuda  
47-IV-56 36-40 

P-Lf 84/87 
FeiG III.52 

125 Fallax gratia Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/88 
FeiG III.53 

44 Gabriel 
Angelus 

Aut. --------- C.N. 35//3  

P-Lf 84/89 
FeiG III.54 

50 Haec dies Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/90 
FeiG III.55 

126 Haec est 
domus 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/91 
FeiG III.56 

13 Haev est vera Aut. ---------   

P-Lf 84/92 
FeiG III.57 

124 Haec est virgo Aut. ---------   

P-Lf 84/93 
FeiG III.58 

30 Herodes iratus Aut. --------- Biblioteca da Ajuda 47-III-
56 (51-55) 

P-Lf 84/94 
FeiG III.59 

17 Hic est 
Martinus 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/95 
FeiG III.60 

26 Hodie nobis de 
caelo 

Aut. ---------   

P-Lf 84/96 
FeiG III.61 

24 Hodie scietis Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/97 
FeiG III.62 

82 Ibant Apostoli Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/98 
FeiG III.63 

117 In caelestibus Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/99 
FeiG III.64 

20 In 
Conceptione 
tua 

Aut. ---------   

P-Lf 84/100 
FeiG III.68 

35 Ingressa 
Agnes 

Aut. ---------   

P-Lf 84/101 
FeiG III.65 

120 In medio 
Ecclesiae 

Aut. ---------   

P-Lf 84/102 
FeiG III.67 

116 In omnem 
terram 2 

Aut. ---------   

P-Lf 84/103 
FeiG III.66 

23 In omnem 
terram 

Aut. ---------   

P-Lf 84/104 
FeiG III.69 

78 Intravit Maria Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca de Vila Viçosa   
P-VV LXXXIII 

P-Lf 84/105 
FeiG III.70 

99 Intret oratio 
mea 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/106 
FeiG III.71 

29 Iste est 
Joannes 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 (31-35) 

P-Lf 84/107 
FeiG III.72 

118 Iste Sanctus Aut. ---------   

P-Lf 84/108 
FeiG III.73 

75 Isti sunt duo 
olivae 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/109 s.n. Isti sunt Aut. ---------  

P-Lf 84/110 s.n. Isti sunt Aut. ---------  

P-Lf 84/111 
FeiG III.74 

119 Istorum est 
enim 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/112 
FeiG III.75 

9 Joseph fili 
David 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/113 
FeiG III.76 

101 Justitiae 
Domini 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/114 
FeiG III.77 

28 Lapidaverunt 
Stephanum 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/115  
FeiG III.129 

s.n. Laudemus 
virum 

------ Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 (71-75)  

P-Lf 84/116 
FeiG III.78 

2 Laudemus 
virum 

Aut. ---------  

P-Lf 84/117 
FeiG III.79 

122 Letamini in 
Domino 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

BNL CN 40/3 

P-Lf 84/118 
FeiG III.80 

85 Levita 
Laurentius 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/119 
FeiG III.81 

112 Magister 
scimus 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/120 
FeiG III.82 

81 Maria 
Magdalena 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/121 
FeiG III.83 

19 Media nocte Aut. ---------  

P-Lf 84/122 
FeiG III.83 

87 Missus est Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/123 
FeiG III.84 

94 Mulier habens Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/124  
FeiG III.85 

110 Nisi signa Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/125 
FeiG III.86 

104 Nolite solliciti Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/126 
FeiG III.87 

97 Non potest 
arbor 

Aut. ---------   

P-Lf 84/127 
FeiG III.88 

27 Notum fecit 
Dominus 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/128 
FeiG III.89 

15 O Doctor 
optime 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/129 
FeiG III.90 

73 O lingua 
benedicta 

Aut. --------- BNL C.N. 35//2 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/130 
FeiG III.91 

62 Omnis 
pulchritudo 

Aut. ---------   

P-Lf 84/131 
FeiG III.92 

14 O quam suavis 
est 

Aut. ---------  

P-Lf 84/132 
FeiG III.93 

86 Osca 
Vincentium 

Aut. --------- Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 (11-15) 

P-Lf 84/133 
FeiG III.92 

s.n. Os suum 
aperuit 

------ Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/134 
FeiG III.94 

90 Paratum cor 
meum 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/135 
FeiG III.95 

58 Petite et 
accipietis 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/136 
FeiG III.96 

76 Petrus 
Apostolus 

Aut. --------- Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 (87-91) 

P-Lf 84/137 
FeiG III.97 

83 Petrus 
servabatur 

Aut. ---------   

P-Lf 84/138 
FeiG III.98 

53 Post dies octo Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/139 
FeiG III.99 

93 Praeparat 
corda 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/140 
FeiG III.100 

4 Puellae 
saltanti 

Aut. ---------   

P-Lf 84/141 
FeiG III.101 

72 Pulchra es Aut. --------- Biblioteca de Vila Viçosa   
P-VV LXXXIII 

P-Lf 84/142 
FeiG III.103 

1 Quae est ista Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 (1-5) 

P-Lf 84/143 
FeiG III.102 

32 Quando natus 
es 

--------
-------- 

Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca de Vila Viçosa   
P-VV LXXXII 

P-Lf 84/144 
FeiG III.104 

25 Quem vidistis Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/145 
FeiG III.105 

105 Qui caelorum Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

P-Lf 84/146 
FeiG III.106 

68 Qui manducat Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/147 
FeiG III.108 

48 Quis tibi nunc 
sensus 

Aut. ---------   

P-Lf 84/148 
FeiG III.107 

36 Qui vicerit Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/149 
FeiG III.111 

54 Regina caeli Aut. ---------   

P-Lf 84/150 
FeiG III.109 

5 Regali ex 
progenie 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/151 
FeiG III.110 

33 Reges Tharsis Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/152 
FeiG III.112 

121 Remansit puer 
Jesus 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/153 
FeiG II.113 

103 Respondens 
autem 

Aut. ---------   

P-Lf 84/154 
FeiG III.114 

22 Rorate  caeli Aut. --------- Biblioteca  
de Vila  
Viçosa    
P-VV LXXXIII 

P-Lf 84/155 
FeiG III.115 

10 Sancta Maria Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

BNL M.M.119//11 

P-Lf 84/156 
FeiG III.116 

80 Sancti Angeli Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/157 
FeiG III.117 

111 Serve nequam Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/157a 
FeiG III.118 

12 Signasti 
Domine 

Aut. ---------   

P-Lf 84/158 
FeiG III.119 

66 Spes nostra ------ Partes cavas 
de SATB e 

Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 (94-95) 
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Cotas no 
Arquivo e no 

catálogo 
Feininger 

Data 
e Nº  

Título 
Tipo 
de 

fonte 
Tipologia 

Outros Arquivos ou 
Bibliotecas 

órgão Biblioteca de Vila Viçosa    
P-VV LXXXIII 

BNL M.M.1324//1-6 

P-Lf 84/159 
FeiG III.120 

100 Stans a longe Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/160 
FeiG III.121 

7 Super omnia Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca da Ajuda 47-IV-
56 (71-75) 

P-Lf 84/161 
FeiG III.122 

16 Te gloriosus Aut. ---------   

P-Lf 84/162 
FeiG III.123 

77 Ter virgis Aut. ---------   

P-Lf 84/163 
FeiG III.124 

38 Tu es vas 
electionis 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/164 
FeiG III.125 

56 Veniens a 
Libano 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

  

P-Lf 84/164 s.n. Veni sponsa 
Christi 

-------  SATB+SATB e órgão 

P-Lf 84/166 
FeiG III.126 

49 Vespere autem Aut. ----------   

P-Lf 84/167 
FeiG III.127 

71 Virgo Dei 
Genitrix 

Aut. Partes cavas 
de SATB e 
órgão 

Biblioteca de Vila Viçosa   
P-VV LXXXIII 

Tabela 22 - Motetos do Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa 

 

 As cópias em partes cavas dos motetos A solis ortu, nº 34 (FeiG III.1 e P-Lf 84/39 

B4), Deus qui sedes, nº 89 (FeiG III.28 e P-Lf 84/61 B4), Domine ne in ira, nº 92 (FeiG 

III.34 e P-Lf 84/70 B4), Herodes iratus, nº 30 (FeiG III.58 e P-Lf 84/93 B4), Hic est 

Martinus, nº 17 (FeiG III.59 e P-Lf 84/94 B4), O língua benedicta, nº 73 (FeiG III.90 e P-

Lf 84/129 B4), Sancta Maria, nº 10 (FeiG III.115 e P-Lf 84/155 B4), Spes nostra, nº (66) 

(FeiG 119 e P-Lf 84/158 B4) encontram-se também na Biblioteca Nacional de Lisboa. 

 No seu catalogo, Feininger não menciona as cópias das partes cavas do moteto nº 

90 Paratum cor meum (FeiG III.94 e P-Lf 84/134 B4) guardadas no Arquivo da Sé e não 
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faz referência a nenhuma das cópias em partes cavas conservadas na Biblioteca de Vila 

Viçosa, nem às cópias das partes cavas dos motetos nº 92 Domine ne in ira (FeiG III.34 e 

P-Lf 84/70 B4), nº 44 Gabriel Angelus (FeiG III.53 e P-Lf 84/88 B4) e nº 30 Herodes 

iratus (FeiG III.58 e P-Lf 84/93 B4) subsistentes na Biblioteca Nacional.  

 Cento vinte e sete dos motetos existentes foram concebidos numa única série, entre 

1756 e 1759, tendo a numeração sido atribuída pelo próprio compositor. Os rostos dos 

motetos apresentam uma epígrafe (Tabela 23):  

 

Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
1 Partitura originale del Mot.o Primo / Dá cantarsi 

nella festa dell'Assunzione di Nª. S.ra / 15 Agosto / à 
4 voci concertato et / Conforme all' uso e stile della 
Sacros.ta Bas.ca P.le di Lisbona / Dá D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1756 

B4 
84/142 

47-IV-561 a 5 

2 Partitura originale del Mot.o Secondo / Per La festa 
di S. Gioachino nella Dom.ca, frà L'ottava / à 4 voci 
concertate, et / Conforme all'uso, e stile della 
Sacros.ta Bas.ca P.le di Lisbona / Di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1756 

B4 
84/116 

47-IV-56 46 a 50 

3 Partitura Originale Mot.o Terzo / Per La festa di S. 
Bartolomeo 24 Agosto / concertato e pieno à 4 voci / 
Conforme all'uso e stile della Sacros.ta Bas.ca P.le di 
Lisbona / Da D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1756 

B4 
84/83 

 

4 Partitura originale del Mot.o quarto/ Per La festa 
della Decollazione di S. Gio. Battista/à 4 voci 
concertato/ Conforme all'uso e stile della Sacros.ta 
Bas.ca P.le di Lisbona/ Da D. Giovanni Giorgi/In 
Genova L'anno 1756 

B4 
84/140 

 

5 Partitura originale del mot.o quinto / Per la festa 
della Nativitá di N. S.ra  8 Setembre / à 4 voci conc.to 
et / Conforme all'uso, e stile della Sacros.ta Bas.ca 
P.le di Lisbona / Da D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1756 / questo motetto L'ho voluto fare per non 
potere intendere il fine / ò misterio per il quale é stato 
aggiunto l'aviso seguente / que cá pode ficar / pª. 
mais devagar 

B4 
84/150 

 



123 

 

Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
6 Partitura originale del Mot:º Sesto / Per La festa del 

SS:mo nome di N:ª S:ª / Per La Dom.ca per L’ottava / A 
4 voci concertate / Conforme allo stile, et uso della 
Sac.ª Bas.ca di Lisbona / Dà D. Giovanni Giorgi / in 
Genova L’anno 1756 

B4 
84/41 

 

7 Partitura Originale del Mot.o Settimo / Per 
L'esaltazione della S.ta Croce 24 Settembre / à 4 voci 
conc.to / Conforme allo stile et uso della Sacros.ta 
Bas.ca P.le di Lisbona / Da D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1756 

B4 
84/160 

47-IV-56 71a75 

8 Partitura orig.le del motetto 8 / A 4 conc.to Per La 
festa della Dedicazione di S. Michele Arcangelo / 29 
Settembre / Ad'uso della Sac.ta Bas.ca Patr.le Di 
Lisbona / Dá D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1756 

B4 
84/62 

 

9 Partitura originale del motº. nono / A 4 voci 
concertate per La festa / Del Patrocinio di S. 
Giuseppe nella Dom.ca S.ta doppo Pasqua / secondo 
il calendario D'Italia / Part.a Orig.le di D: Giovanni 
Giorgi / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di 
Lisbona / In Genova L'anno 1756 

B4 
84/112 

 

10 Partitura originale del Mot.o Décimo / à quatro voci 
conc.to / Per La festa del SS.mo Rosario. Nella P.ma 
Dom.ca D'ottobre / di D. Giovanni Giorgi / Ad'uso 
della Sacros.ta Patr.le di Lisbona / In Genova L'anno 
1756 

B4 
84/155 

B-Ln M.M.119//11 

11 Part.a Orig.le Motetto undicesimo / A 4 voci 
concert.o / Per la festa dell'Arcangelo S. Raffaele 2 
D'ottobre / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di 
Lisbona / Di D. Giovvanni Giorgi / In Genova L'anno 
1756 

B4 
84/75 

 

12 Partitura originale del mot.o duodécimo / A 4 voci 
conc.to / Per La festa di S. Francesco / 4 D'ottobre / e 
per la festa delle sacre sue stimmate 17 di S.bre / 
Ad'uso della Sacros.ta Patr.le di Lisbona / di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1756 

B4 
84/157a 

 

13 Partitura Orig.le del Mot.o Decimo terzo / à 4 voci 
conc: to / Per La festa delli S.ti Verissimo, e Massimo 
Fratelli Martiri 1 d'ottobre / Ad'uso della Sacros.ta 
Ba.ca Patr.le di Lisbona / Di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1756 

B4 
84/91 
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Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
14 Motetto Decimoquarto à 8 voci sempre piene. Per 

tutte le Solennitá del SS. Sacramento / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Part.le di Lisbona / di D. Giovanni 
Giorgi In Genova L'anno 1756 

B4 
84/131 

 

15 Partitura orig.le del Mot.o 15 / à voci conc.to Per La 
festa de SS. Dottori / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le di Lisbona / di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1756 

B4 
84/128 

 

16 Mot.o decimo Sesto à 4 voci conc:to / Per La festa di 
tutti Li SS:ti / P.mo di no:bre / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona / Partitura Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi In Genova L'anno 1756 

B4 
84/161 

 

17 Motetto Decimo Settimo / à 4 voci conc:to / Per La 
festa di S. Martino Vescovo: 11 Novembre / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / Partitura 
orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1756 

B4 
84/94 

B-Ln C.N. 40//2 

18 Motetto Decimo ottavo / à 4 voci conc.te/ Per la festa 
di S.ta Cecilia 22 nbre / Ad'uso della Sacros.ta Bas.c 
Patr.le di Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1756 

B4 
84/47 

 

19 Mot:º nº 19: à otto voci conc:to Per La festa di tutte 
le SS.me Vergini e Martiri e singolarmente per La 
festa / di S. Caterina / 25 9bre / ad’uso della S:ta 
Bas:ca Patr.le di Lisbona; di D. Giovanni Giorgi. In 
Genova L’anno 1756 

B4 
84/121 

 

20 Mot.o ventesimo / à 4 voci conc.to per la Festa della 
Concezione di N.ª S.ª 8 D.bre / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca P.le di Lisbona / Partitura orig.le di D: 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1756 

B4 
84/99 

 

21 Motetto Ventesimo Primo / Conc.to à 4 voci / Per La 
Dom.ca 2.ª dell'Avvento  Dicembre / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / di D. Giovanni 
Giorgi. In Genova L'anno 1756 

B4 
84/63 

 

22 Partitura originale del Mot.o ventesimo secondo / A 
quatro voci conc.to / Per La festa dell' Espettazione 
del Parto di Nª Sª 18 D.bre / Ad'uso della S.ta Patr.le 
di Lisbona / di D: Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1756 

B4 
84/154 
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Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
23 Motetto Ventesimo Terzo / Per La festa di S: Tomaso 

Apostolo 21 D.bro / Conc:to à 4 voci / Ad'uso della 
Sacros.ta Patr.le di Lisbona / Partitura Orig,le di D: 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1756 

B4 
84/103 

 

24 Motetto 24:º / Conc:to à 4 voci / Per La Vigilia del 
Santissimo Natale di Nso S.re G.sú Cristo / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca P.le di Lisbona / Partitura 
org.le di D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1756 

B4 
84/96 

 

25 Motetto nº 25 / Conc.to à 4 voci / Per La Prima 
Messa del SS. Natale di N. S. G.C. / Ad' uso della 
Sacros.ta Patr.le Bas.ca di Lisbona / Partitura 
Orig.le di D: Giovanni Giorgi: In Genova 1746 

B4 
84/144 

 

26 Part.a org.le del Mot.to 26º: / Per La 2da Messa del 
S:mo Natale di N.S.G.C 25 D.bre / Conc.to à 4 voci / 
Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca di Lisbona / Di D. 
Giovanni Giorgi In Genova L'anno 1756 / Secondo il 
mio parere questo Mot.to si canterá nell'una delle tre 
messe, nella quale si é cantata / la Messa Pastorale 
dá me composta nell'anno passato 1755 / per non 
dare in tediosa seccatura per troppo continuato 
andamento / Pastorale 

B4 
84/95 

 

27 Mot.o nº 27 / à 4 voci conc.to Per La 3 Messa del 
SS..mo Natale 25 D.bro / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca di Lisbona / Partit.a Orig.le di D. Gio. Giorgi 
/ In Genova L'anno 1756 

B4 
84/127 

 

28 Mot.o 28º / A quatro voci conc.to Per La festa di 
S.Stefano 26 D.bre / Ad'uso della Sacros.ta P.le 
Bas.ca di Lisbona / Part.a Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/114 

 

29 Mot.o 29 / Conc.to à 4 voci Per La festa di S. 
Giovanni Evan.ta 27 D.bre / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca di Lisbona / Part.a Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/106 

47-IV-56 31a35 

30 Mot.o Trigesimo / 30º: / Per La festa de S.ti. 
Innocenti 28 D.bre / Ad'uso della Sacros.ta Patr.le di 
Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1757 

B4 
84/93 

B-Ln 90//2 e  
47-IV-56 51 a 55 

31 Mot.to nº 31º / A 4 voci Conc.to Per La Dom.ca fra 
L'ottava del SS.mo Natale D.bre / Ad' uso della 
Sacros.ta P.le di Lisbona / Partitura originale di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/72 
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Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
(32) Mottetto / Quando natus es. / In festo Circuncisionis  

Domini / Il Pr.mo dell'anno / A 4 concertato / Del 
Sig.r D. Gio :Giorgi 

B4 
84/143 

 

33 Mot.o nº 33 / Per La Solennitá dell'Epifania di N. 
S.ra / 6 Gennaio / À 4 voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Patr.le di Lisbona / Part.a Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/151 

 

34 Mot.o nº 34: / A 4 voci conc.to Per la festa del SS.mo 
Nome di Gesú nella 2.da Dom.ca Doppo L'pifania: 
Gen.º / Ad'uso della Sacros.ta Bas.c Patr.le di 
Lisbona / Partitura org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1757 

B4 
84/39 

B-Ln 90//1 

35 Mot.o 35 / Conc.to à 4 voci. Per La festa di S. Agnese 
21 Gen.o / Ad'uso della S.taP.le di Lisbona / Part.a 
Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1757 

B4 
84/100 

 

36 Mot.o nº 36 / Per La festa di S. Vincenzo Mart.e 22 
Gen.o / A 4 voci conc.to Part.a Orig.le/Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / di D. Giovanni 
Giorgi /  In Gen.a L'anno 1757 

B4 
84/148 

 

37 Mot.º nº 37 / Per la festa dello Sposalizio del B.ma 
V.ne 23 Genº: / Conc:to à 4 voci Part. Orgle / Di D. 
Giovanni Giorgi / Ad'uso della Sacros.T Bas.ca 
Patrle di Lisbona / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/60 

 

38 Mot.o 38 / Conc.to à 4 voci Per La festa della 
Conv.ne di S. Paolo / 25 Giugno / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / Di D. Giovanni 
Giorgi In Genova L'anno 1757 /  Partitura Originale 

B4 
84/163 

 

39 Mot.o 39º: / A quatro voci conc.to Per La festa della 
Purificazione 2 Febr.o / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona / Partit.ra Org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/77 

47-IV-56 66 a 70 – 6 a10 

40 Mot.o 40 /  Per la Dom.ca di Settuagesima / ovvero 
per ogni tempo / à 4 voci conc.te ad'uso della / 
Sacros.ta Patr.le di Lisbona / Part.a org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/43 

 

41 Mot.o 41 / Per La Dom.ca di Sessagesimo / A 4 voci 
conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca P.le di 
Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni Giorzi / In 
Genova L' anno 1757 

B4 
84/85 
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Nº 
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Epigrafes 
Cota do 
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Outros  
Arquivos 

 
42 Mot.to nº 42 / Per La Dom.ca di Quinquagesima / A 4 

voci conc.te / Ad'uso della Sacros.ta Bas.c Patr.le di 
Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1757 

B4 
84/46 

 

43 Mot.o 43º Per La festa di S. Matia Apos.lo 24 Febr.o 
/ A quatro voci conc.te / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca P.le di Lisbona / Part.ra Org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/74 

 

44 Mot.o nº 44 Per La festa dell' Arcangelo S.to 
Gabriele 28 Marzo / Conc.to à 4 voci ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca / Patr.le di Lisbona. Partit.ra Org.le 
/ di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/88 

C.N. 35/3 

45 Mot.o 45: Per La Dom.ca quarta di Quaresima / 
overo per ogni tempo / A quatro voci conc.te Ad'uso / 
della Sacros.ta Bas.c P.le di Lisbona / Part.a org.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/48 

 

46 Mot.o n.o 46 Per La festa di S. Giuseppe 19 Marzo / 
Conc.to à 4 voci / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le di Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1757 

B4 
84/55 

47-IV-56 56 a 60 

47 Mot.o 47 Per La festa Dell' Incarnazione N.S.G.C / A 
4 voci conc.to Ossia per L'Annunziazione 25 Marzo / 
Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / 
Part.a Org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1757 

B4 
84/35 

47-IV-56 26 a 30 

48 Mot.o nº 48 Per La festa delli Sette Dolori di N. S.ra / 
nel Venerdí della Settimana di Passione / A 4 voci 
conc.to / Ad'uso della Sacros.ta  Bas.ca P.le di 
Lisbona / Partitura Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova  L'anno 1757 

B4 
84/147 

 

49 Mot.o nº 49 / Per il S.to, ò sia Sabato d'Alleluia / 
mot.to à 4 voci / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le 
di Lisbona / Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1757 

B4 
84/166 

 

50 Mot.o nº 50 Per la festivis.ma D.ca della S.ta Pasqua 
/ A quatro voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona / Partitura Org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L?anno 1757 

B4 
84/89 

47-IV-56 92 a 93 

51 Mot.o nº 51 / Nella 2ª festa della S.ta Pasqua di 
Resur.ne / a 4 voci conc.o / Ad'uso della S.ta Bas.ca 
Patr.le e Capela Reale di Lisbona / Partit.ra Org.le i 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/81 
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52 Mot.o n.o 52 Per la S.ta festa della S.ta Pasqua / 

Conc.to à 4 voci / Ad'uso della S.ta Bas.ca Patr.le, e 
Capela Reale di Lisbona / Part.a org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/54 

 

53 Mot.to nº 53 Per La Dom.ca in Albis, ò sia degli 
Apostoli/à 4 conc.to / Ad'uso della S.ta Patr.le e 
Capela Reale di Lisbona / Par.ta Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/138 

 

54 Mot.o 54 / Per La festa dell'Allegrezza di N. S.ra Lea 
Gaudiorum / à 4 voci conc.to /  A d'uso della 
Sacros.ta Bas.ca P.le, e Capela Reale di Lisbona / 
Part.a Orig,le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/149 

 

55 Mot.o nº 55 /  Per La seconda Dom. ca doppo la S.ta 
Pasqua / à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le e Capela Reale di Lisbona / Part.a 
org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

B4 
84/50 

 

56 Mot.o nº 56 Per La Dom.ca 3.2a doppo la S.ta 
Pasqua / overo per la festivitá di N. S.ra in mancanza 
del próprio / A quatro voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le, e Capela Reale di Lisbona / 
Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/164 

 

57 FALTA  
Para o IV Domingo depois da Páscoa? (Feininger, 
1971:XV) 

  

58 Mot.to nº 58 Per La quinta Dom.ca doppo La S.ta 
Pasqua / A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le, e Capela Reale di Lisbona / Par.ta 
Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

B4 
84/135 

 

59 Mot.to nº 59 Per la festa della Fuga di Nª.S.ª / A 
quatro voci conc.te / Ad'uso della (della) Sacros.ta: 
Bas.ca Patr.le / e Capela Reale di Lisbona/Part.a 
Org.le di D. Giovanni Giorgi/ In Genova L'anno 1758 

B4 
84/36 

 

60 Mot.o nº 60 Per La festa de SS.ti Apost. Filippo e 
Giacomo / P.mo di maggio / A quatro voci à Tenore 
solo / Ad'uso della Sacros.ta Patr.le, e Capela Reale 
di Lisbona / Part.le Org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L' anno 1758 

B4 
84/71 

 



129 

 

Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
61 Mot.o nº 61: Per la Solennitá della Ascensione di N. 

S. / À quatro voci conc.to: / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le et Cap.la Reale di Lisbona / Part.a 
Org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

B4 
84/38 

47-IV-56 21 a 25 

62 Mot.nº 62 Per La Dom.ca fra L'ottava 
Dell'Ascensione / A quatro voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le, e Capela Reale di Lisbona / 
Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/130 

 

63 Mot.o nº 63: Per la Dom.: [falta] / à 4 voci conc.to / 
Ad'uso della S.ta Bas.ca Patr.le e Cap.la Reale di 
Lisbona / Part.a Org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1758 

B4 
84/34 

 

64 Mot.o 64 Per La seconda festa della SS. Pentecoste / 
A quatro voci conc.te / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
P.le di Lisbona / e Capela Reale / Part.a org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/53 

 

65 Mot.o nº 65: Per la 3ª festa della Pentecoste / à 4 voci 
sempre piene. É diverso da tutti gli altri / motetti 
aneteced.ti nello stile, Tessitura e Sistemi cosí da me 
composto e per caprizio e per (prova)? / Ad'uso della 
Sacros.te Bas.ca Patr.le / e Capela Reale di Lisbona / 
Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/42 

 

(66) Altro mot:º per La trasfigurazione di N: S: / invece 
del pos.re non approvato / 6 di Agosto / à 4 voci 
conc.te / Ad’uso della Sacrost.ª Patr.le, e Capela 
Reale / di Lisbona / Part:ª Orgle di D: Giovanni 
Giorgi / In Genova L’anno 1759. 

B4 
84/158 

B-Ln M.M. 1324//1-
6 e  
47-IV-56 94 a 95 

67 Mot.o n.o 67 / à 4 voci conc.to / Per La festa 
dell'invenzione della S.ta Croce 3 maggio / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca Patr.le / et Capela Reale di 
Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1758 

B4 
84/57 

 

68 Mot.o nº 68 Per La Solennitá del Sacratis.mo Corpo 
di G.C./ à 4 voci conc.to/Ad'uso della S.ta P.le 
Bas.ca, e Capela Reale di Lisbona / Part.a Orig.le di 
D. Giovanni Giorgi In Genova /  L'anno 1758 

B4 
84/146 
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69 Mot.o n.º 69 Per La Dom.ca fra l'ottava del Corpus 

Domini/ 2ª doppo La Pentecoste/Ad'uso della 
Sacros.ta P.le e Capela Reale di Lisbona/Partitura 
Org.le di D. Giovanni Giorgi/ In Genova L'anno 1758 

B4 
84/78 

 

70 Mot.o n.º70: Per La festa dell'Apparizione di S. 
Michele / Arch.lo / 8 Maggio / A 4 voci conc.to / 
Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le / e Capela 
Reale di Lisbona / Partit.a Org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/86 

47-IV-56 36a40 

71 Mot.o nº 71 Per La festa della Maternitá di N. S.ra / 
Maggio / a 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona / e Capela Reale  / Part.a 
Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

B4 
84/167 

 

72 Mot.nº 72 Per La festa della Puritá di N. S.ra/ 
Giugno / A 4 voci conc.to / Ad'uso della S.ta Bas.ca 
Patr.le di Lisbona / Part.a Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/141 

 

73 Mot.o nº 73 Per La festa di S. Antonio 13 Giugno / à 
4 voci conc.to / Ad'uso della S.ta Bas.ca Patr.le, e 
Capela Reale di Lisbona / Part. Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/129 

B-Ln C.N. 35//2 

74 Mot.o nº 74 / Per La festa di S. Giovanni Batista 24 
Giugno / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le / e 
Capela Reale di Lisbona / In Genova L' anno 1758 

B4 
84/80 

47-IV-56 76a80 

75 Mot.o 75 Per La festa delli SS.miMart.ri Giovanni, e 
Paolo / 26 Giugno / Ad'uso della S.ta Bas.ca Patr.le 
di Lisbona / e Capela Reale / Part.ra orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/108 

 

76 Mot.to nº 76 Per La festa de SS.ti Apostoli Pietro e 
Paolo / 29 Giugno / A 4 voci conc.to Ad'uso / della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona e Capela Reale / 
Par.ta Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/136 

47-IV-56 87-91 e 87-81 

77 Mot.o nº 77 Per La festa della Commemorazione di S. 
Paolo 30 Giugno/Motetto à 4 conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta P.le di Lisbona e Capela Reale/ Part.a 
Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

B4 
84/162 
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78 Mot.o nº 78 Per La festa della Visitazione 2 Luglio / 

A quatro voci conc.to/ Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le di Lisbona e Capela Reale / Part.a Orig.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/104 

 

79 Mot.o n.º 79 Per La festa di S.ta Elisabetta Regina 
del / Portogallo / 8 di Luglio / A 4 voci conc.to / 
Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / e 
Capela Reale / Part.a Org.le di D. Giovanni Giorgi / 
In Genova L'anno 1758 

B4 
84/79 

47-IV-56 61 - 65 

80 Mot.o nº 80 Per La festa del S. Angelo Custode de 
Regno / Luglio / A 4 voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca P.le di Lisbona e Capela Reale / 
Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/156 

 

81 Mot.to nº 81 Per La festa di S. M.a Magdalena 22 
luglio / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di 
Lisbona / Par.ta Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1758 

B4 
84/120 

 

82 Mot.o nº 82 / Per La festa di S. Giacomo Apostolo / 
25 Luglio / A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca P.le di Lisbona / e Capela Reale / Part.a 
orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

B4 
84/97 

 

83 Mot.to nº 83 Per La festa de S. Pietro in Vinculis / 
p.mo Agosto / A quatro voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona e Capela Reale / 
Par.ta Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/137 

 

84 Mot.o 84 Per La festa della Trasfigurazione di N. S. / 
6 Agosto / A quatro voci conc.te / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca P.le di Lisbona / e Capela Reale / 
Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/49 

47-IV-56 90 a 91 

84bis Altro mot:º per La trasfigurazione di N: S: / invece 
del pos.re non approvato / 6 di Agosto / à 4 voci 
conc.te / Ad’uso della Sacrost.ª Patr.le, e Capela 
Reale / di Lisbona / Part:ª Orgle di D: Giovanni 
Giorgi / In Genova L’anno 1759. 

B4 
84/40 

 

85 Mot. nº 85º Per La festa di S. Lorenzo 10 Agosto / A 4 
voci conc.to / ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le di 
Lisbona / Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1758 

B4 
84/118 
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86 Mot.nº 86 Per LaTranslazione di S. Vincenzo Martire 

S.bre / à quatro voci conc.to / Ad'uso della S.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona / e Capela Reale / Part.a 
Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

B4 
84/132 

47-IV-56 11 a 13 e 11 a 

15 

87 Num.º 87 Mot.o Per La festa  dell'Angelo S.to 
Raffaelo 8bre / A 4 voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le di Lisbona / e Capela Reale / 
Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/122 

 

88 Mot.o 88 Per La festa di S. Lucia / 6 Agosto / A 
quatro voci conc.te / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
P.le di Lisbona / e Capela Reale / Part.a org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/52 

 

89 Mot.o nº 89 Per La 3ª Domenica doppo L' Epifania / 
A 4 voci com.to / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le di Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/61 

B-Ln C.N. 35//1 

90 Mot.o nº 90 Per La Dom.ca quarta Doppo l’ Epifania 
/ Overo per ogni tempo / à 4 voci conc.to / Ad'uso 
della Sacros.ta Patr.le / e Capela Reale di Lisbona / 
Part. Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/134 

 

91 Mot.o nº 91 Per La 5.ta Doppo / L'Epifania / à voci 
conc.to / Ad'uso della S.ta P.le, e Reale Capela / di 
Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1758 

B4 
84/69 

B-Ln C.N. 35//1 

92 Mottetto nº 92 / A 4 / Concertatto / Per la 6ª D.ca 
dopo L’epifania / Del Sig.r D. Giovanni Giorge 

B4 
84/70 

 

93 Mot.to nº 93 Per La Dom.ca 3 doppo la Pentecoste / 
overo per ogni tempo / A quatro voci conc.to / Ad'uso 
della Sacros..ta Patr.le / e Capela Reale di Lisbona / 
Partit.ra Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/139 

 

94 Mot.o nº 94 Per La Dom.ca 4.ta doppo La Pentecoste 
/ A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le / e Capela Reale di Lisbona / Part.a Orig.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/123 
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95 Mot.o nº 95 /  Per la Dom. 5ª doppo la Pentecoste / 

overo per ogni tempo / a 4 voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.c Patr.le / e Capela Reale di Lisbona / 
Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/44 

 

96 Mot.o n.o 96 Per La  Dom:ca 6ª doppo La Pentecoste 
/ A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le / et Capela Reale di Lisbona / Part.a org.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/56 

 

97 Mot.o nº 97 Per La Dom.ca 7ª Doppo La Pentecoste / 
A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le, e Capela Reale di Lisbona / Partit.a Orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/126 

 

98 Mot.o nº 98: Per la Dom.ca 8. doppo la Pentec. / À 4 
voci conc.to: / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le / 
et Cap.la Reale di Lisbona / Part.a Org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/33 

 

99 Mot.o nº 99 Per La Dom.ca 9.o Doppo La Pentecoste 
/ Overo per ogni tempo essendo L'istesse parole, che 
dice il celebrante mentre incensa L'altare / Ad'uso 
della Sacros.ta Patr.le, e Capela Reale / di Lisbona / 
Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

B4 
84/105 

 

100 Mot.o nº 100 Per La Dom.ca decima doppo la 
Pentecoste / à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona / Part.a Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/159 

 

101 Mot.o nº 101, Per La Dom.ca undicesima doppo La 
Pentecoste / overo per ogni tempo / A 4 voci conc.to / 
Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca Patr.le, e Capela Reale 
/ di Lisbona / Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / 
In Genova L'anno 1758 

B4 
84/113 

 

102 Mot.to nº 102 Per La Dom.ca Duodecima doppo La 
Pentecoste / A 4 voci conc.to / Ad'uso della S.ta 
Patr.le / e Capela Reale di Lisbona / Part.le Org.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L' anno 1758 

B4 
84/68 

 

103 Mot.o nº 103 Per La Dom.ca 13ª doppo la Pentecoste 
/ à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Patr.le, e 
Capela Reale / di Lisbona / Part.a Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/153 
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104 Mot.o nº 104 Per La Dom.ca 14 Doppo la Pentecosta 

/ Overo per La festa  di S. Gaetano / 7  D'Agosto / à 4 
voci conc.to / Part. Orig.le di D. Gio. Giorgi / Ad'uso 
della Sacros.ta Patr.le, e Capela Reale / di Lisbona / 
In Genova L'anno 1758 

B4 
84/125 

 

105 Motetto nº 105 Per La Dom.ca 15ª doppo La 
Pentecoste / Overo per ogni tempo / A 4 voci conc.to / 
Ad'uso della Sacros.ta Patr.le, e Reale Capela / di 
Lisbona / Part.a Orig.le di D. Gio. Giorgi/ In Genova  
L'anno 1758 

B4 
84/145 

 

106 Mot.o nº 106 Per La Dom.ca 16 Doppo La Pentecoste 
/ A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le, e Reale Capela / di Lisbona / Part.a org.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

B4 
84/59 

 

107 Mot.o nº 107 Per La Dom.ca 17.a doppo la 
Pentecoste / A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Patr.le, e Reale Capela / di Lisbona / Part.a org.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/65 

 

108 Mot.to nº 108 Per la Dom.ca 18 doppo la Pentecoste / 
à 4 voci conc.te / Ad'uso della  Sacros.ta e Reale 
Capela Reale / di Lisbona / Part.a Org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/37 

 

109 Mot.o nº :109 / Per La Dom.ca 29ª doppo La 
Pentecoste / A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Patr.le e Reale Capela / di Lisbona / Partit.ra Org.le 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 
 

B4 
84/76 

 

110 Mot.o nº 110 Per La Dom.ca 20 Doppo la Pentecosta 
/ à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Patr.le, e 
Reale Capela di Lisbona / Part.a Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/124 

 

111 Mot.o nº 111 / Per La Dom.ca 21 Doppo La 
Pentecoste / à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
P.le, e Reale Cap.la / di Lisbona / Part.a Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/157 

 

112 Mot.o nº 112º / Per La Dom.ca 22 Doppo la  
Pentecoste / à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Patr.le, e Capela Reale / di Lisbona / Part.a Orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/119 
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Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
113 Mot.o nº 113 Per La Dom.ca 23 doppo La Pentecoste 

/ A 4 voci conc.to / Ad'uso della S.ta Patr.le, e Capela 
Reale / di Lisbona / Part.a org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/64 

 

114 Mot.to nº 114 Per La Dom.ca 24 ò sai ultima Doppo 
La ultima Doppo La Pentecoste/ à 4 voci conc.to/ 
Ad'uso della Sacros.ta Patr.le, e Capela Reale/ di 
Lisbona/ Part.le Org.le di D. Giovanni Giorgi/ In 
Genova L' anno 1759 

B4 
84/66 

 

115 Mot.to nº 115 Per La festa del Com.me di N. S. / 
overo per S. M. in Sabbato / A 4 voci conc.to / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.c Patr.l e Capela Reale / di 
Lisbona Part.a org.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 

B4 
84/45 

 

116 Mot.o nº 116 / Per il Com.ne de SS. Apostoli / à 4 
voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta Patr.le, e Capela 
Reale / di Lisbona / Part.a Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/102 

 

117 Mot:ºn:º 117 Per la festa de' SS:i Apostoli / nel 
Com:ne Tempore / A 4 voci conc:to / Ad'uso della 
Sacros:ta Patr.le e Cap.la Reale / di Lisbona / Part:a 
Orig.le di D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 
1759 

B4 
84/98 

 

118 Mot.o 118 / Per La festa D'un S.to Martire / del 
Com.ne / à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Patr.le e Capela Reale / di Lisbona / Part.a orig.le di 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/107 

 

119 Mot.o nº 119 Per la Messa del Com.ne de piú Santi 
Martiri / A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le / e Capela Reale di S. M.tá Fedelis.ma 
/ Part.a Org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1759 

B4 
84/111 

 

120 Mot.o nº 120 Per La festa d'un S.to Dottore / del 
Commune / A 4 voci conc.to / Ad 'uso della S.ta P.le e 
Capela Reale / di S.M.ta Fidelis.ma / Part.a Orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/101 

 

121 Nº121 Mot.o à 4 voci conc.to Per La Dom.ca fra L'8 
dell'Epifania il che era stato tralasciato, o per 
l'altrui, o per mia dimenticanza / Ad'uso della 
Sacros.ta Patr.le / e Capela Reale di S. M.tá 
Fedelis.ma / Part.a Orig.le di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1759 

B4 
84/152 
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Nº 
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Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
122 Mot.o nº 122 Per La festa di SS.ti Martiri del Com.ne 

/ nel tempo Pasquale / à 4 voci conc.to / Ad'uso della 
S.ta P.le, e Capela Reale / di Lisbona / Part.ta Orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/117 

B-Ln C.N. 40//3 

123 Mot.o nº 123 Per La festa d'un S.to Confessore non 
Pontefice / nel commune / Ad'uso della Sacros.ta 
Patr.le, e Capela Reale / di Lisbona / Part.ra Org.le i 
D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/82 

 

124 Mot.o nº 124 Per La festa d'una S.ta Vergine nel 
commune / A 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Patr.le, e Capela Reale / di Lisbona / Part.ra Org.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/92 

 

125 Mot.o nº 125 per La messa del com.ne delle S.te 
Vedove / à 4 voci conc.to / Ad'uso della Sacros.ta 
Patr.le, e Capela Reale / di S. M.tá Fedelis.ma / 
Part.ra Org.le di D. Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1759 

B4 
84/87 

 

126 Mot.o nº 126 / Per La messa del com.ne della 
Dedicazione d'una Chiesa / o sia per Anniversario / á 
4 voci conc:to / Ad'uso della Sacros.ta Patr.le, e 
Capela Reale / di S. M.tá Fedelis.ma / Part.ra Org.le 
di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

B4 
84/90 

 

127 Mottetto n:° 127 et ultimo / Per la consacrazione 
d’una nuova Chiesa / overo Capela et Altare 
dell’anno / à 4 voci concert.to / In questo ultimo 
Mot.o termina La lunga, e molto / Laboriosa Opera 
delli Mot:ti, occorenti per tutte Le solennità, / 
Dom.che, Feste, doppie semid.e, e communi 
dell’anno. / Modernam.te composti in musica dà D: 
Giovanni Giorgi veneto. / Ad’uso della Reale Capella 
di S: M:tá Fedelis.ma / Giuseppe P.mo Rè di 
Portogallo; / A cui La dedica ossequiosi.mo il sud.o 
povero vecchio Auttore / In segno della sua 
Umilis.ma, Obedientis.ma, antica servitù. 

B4 
84/84 

 

sn Partitura / Mottetto / Cum Perambularet / De S. 
Andre Appostolo / Do Sig.re D. Giovanni George 

B4 
84/58 

 

sn Motteto / A 4 concertato / Per La festa di S.ta Anna / 
Del Sig.re D. Giovanni Giorge 

B4 
84/133 
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Nº 
moteto 

Epigrafes 
Cota do 
Arquivo 

Outros  
Arquivos 

 
sn Feria 2ª Majoris Hebdomada/Motectum = Clarifica 

me, Pater, / Cum 2ª parte = Caritate, quam Eabui / 4. 
Vocibus / R.di Joannis Georgii / Feria 3ª Majoris 
Hebdomadae, Motectu / = Vere Lamguores nostros = 
4 vocibus / Ex. Lib. Offic. Hebdomadae S.tae Romae 
Ludovici de / Victoria 

B4 
84/51 

B-Ln M.M 335//2 

sn Mottetto / A 4 voci concertato / Per La festa di S. / 
Gioachino / Laudemus virum gloriosum / Del S. D. 
Giovani Giorgi 

B4 
84/115 
 

 

sn All'Ill.mo Sig. K.re Giorgi / Motetto à 8 voci divise a 
2 cori per La festa / delli S. Apostoli / con L'organo 
ad libitum Per D. Giov. Giorgi 

B4 
84/73 

 

sn All'mo Sig.e K.re Giorgi / di cui sono Li motivi 
dell'invenzione. / Motetto à 8 voci divise in 2 cori / 
Per La festa delli S.ti Apostoli / Orig.le D. Gio. 
Giorgi 

B4 
84/109 

47-IV-56 31 a 35 

sn All'mo Sig.e K.re Giorgi. Motetto per Le feste dei Ss.ti 
Apostoli /à 8 voci divise in 2 cori / Orig.le D. Gio. 
Giorgi 

B4 
84/110 

 

sn Mottetto / De Communi Virginum / Veni Sposa 
Christi /  Concertato, e a 8. / Del Sig.re D. Giovanni 
Giorgi. 

B4 
84/165 

 

Tabela 23 - Motetos da série 

  

 Os motetos existem quase todos em partitura original, com a excepção do n.º 32 (P-

Lf 84/143 B4), do n.º 66 (P-Lf 84/158 B4) e do n.º 92 (P-Lf 84/70 B4), dos quais chegaram 

até nós apenas cópias em partes cavas para órgão, soprano, contralto, tenor e baixo. As 

cópias dos motetos n.º 32 e nº. 66 não têm número, mas, através da indicação litúrgica 

(Circuncisionis e SS. Trinitatis), é possivel restabelecer a sua colocação (Feininger 1971, 

VIII). A partitura do moteto n.º 57 está perdida, contudo é provável que esta composição 

tivesse sido escrita para o IV Domingo depois da Páscoa (Feininger 1971, VIII). O moteto 

(84bis) Assumpsit Jesu P-Lf 84/40 B4, não tem numeração e foi composto posteriormente 

(1759), provavelmente em substituição de um outro, possivelmente o n.º 84, com a 

anotação:” Altro Mottetto per la Trasfigurazione di N.  S. invece del passato, non 

approvato”.  

 É provável que outros dois motetos, existentes só em cópias em partes cavas e sem 

número, tivessem sido compostos para preencher alguma lacuna. Provavelmente foram 
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escritos depois de terminada a série original. Trata-se do moteto Cum perambularet, para a 

Festa de S.to André (P-Lf 84/58 B4) e do moteto Os suum aperuit, para a Festa de S.ta Ana 

(P-Lf 84/133 B4).  

 De acordo com Feininger, permanecem algumas lacunas na concepção original da 

série dos motetos. Faltam os motetos para os I, III e IV Domingos do Advento; para os I, II 

e III Domingos da Quaresma; para o Domingo da Paixão e de Ramos. O IV Domingo 

depois da Páscoa, acima mencionado, fica solenizado pelo moteto De Tempore (Feininger 

1971,VIII). 

 O moteto n.º 121, para o Domingo entre a Oitava da Epifania de 1759, parece ter 

sido acrescentado posteriormente. Na epígrafe no rosto da partitura lê-se: “[…] il che era 

stato tralasciato, o per altrui, o per mia dimenticanza” (P-Lf 84/152 B4).  

 Finalmente, existem dois motetos, escritos em duas partes, nomeadamente o moteto 

para a festa de S. Joaquim Laudemus virum P-Lf 84/115 B4  e o moteto Clarifica me Pater 

P-Lf 84/51 B4. O primeiro, talvez julgado não conforme para o serviço da Basílica 

Patriarcal, foi substituido por um outro, composto sobre o mesmo texto, mas dividido em 

três partes e que se encontra na série principal como Laudemus virum, nº 2. Na epígrafe do 

rosto do moteto lê-se a seguinte anotação: “Conforme all’uso e stile della Sacrosanta 

Basilica Patriachale di Lisbona” (P-Lf 84/116 B4). Cópias em partes cavas deste moteto 

estão guardadas também na Biblioteca da Ajuda. 

 As cópias em partes cavas do moteto Clarifica me Pater conservam-se na 

Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa numa coletânea de 1735. Uma cópia moderna da 

partitura da mesma composição, realizada por Ernesto Vieira, encontra-se na Biblioteca 

Nacional de Lisboa, (B-Ln MM. 335//2). 

 Dois dos motetos da série principal, o nº 14 P-Lf 84/131 B4 e o nº 19 P-Lf 84/121 

B4, são a 8 vozes. Existem outros quatros motetos a 8 vozes, fora da série. Três deles são 

Aut.s, tendo sido compostos para a festa dos SS. Apóstolos: Dum steterit P-Lf 84/73 B4, 

Isti sunt triumphatoris P-Lf 84/109 B4 e Isti sunt viri sancti P-Lf 84/110 B4. Todos são 

dedicados a “K.re Giorgi”, que Feininger identifica, sem fornecer esclarecimentos, como 

Joannis de Gregoriis, avançando a hipótese de este ser um mecenas, talvez um 

consanguíneo, bem como um entendido de música. Os rostos das partituras têm a seguinte 

inscrição: “All’Ill.mo Sig. K.re Giorgi [...]” (P-Lf 84/73 B4 e P-Lf 84/110 B4) e”All’Ill.mo 
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Sig. K.re Giorgi, di cui sono li motivi dell’invenzione [...]” (P-Lf 84/109 B4), mas não 

apresentam nem data, nem local de composição. 

 Os textos dos motetos são tirados da liturgia das próprias festas, do breviário ou do 

missal, mas a maioria são tratados de forma um tanto livre, quer no que diz respeito às 

próprias palavras, quer na sequência das várias partes, talvez devido à necessidade de 

serem postos em música. Desconhece-se o autor destas variantes textuais. 

 Segue a lista dos motetos com as respeitvas festas para as quais foram compostos:  

 

• Nella festa dell'Assunzione di Nostra Signora (15. VIII) Genova 1756 

• Per la festa di S. Gioachino, nella Domenica fra 1'Ottava (dell'Assunzione; hodie 

16. VIII) Conforme all'uso e stile della Sacrosanta Basilica Patriarchale di 

Lisbona; Genova 1756 

• Per la festa di S. Bartolomeo (24. VIII) Genova 1756 

• Per la festa della Decollazione di S. Giovanni Battista (29. VIII) «Conforme all'uso 

e stile della Sacrosanta Basilica Patriarchale di Lisbona»; Genova 1756 

• Per la festa della Natività di Nostra Signora (8. IX) Genova 1756 

• Per la festa del SS. Nome di Nostra Signora, Domenica fra 1'Ottava della Natività 

(hodie 12. IX) Genova 1756 

• Per l'Esaltazione delia S. Croce (24. IX) Génova 1756 

• Per la festa delia Dedicazione di S. Michele Archangelo (29. IX) Génova 1756 

• Per la festa del Patrocínio di S. Giuseppe nella Domenica 3. dopo Pasqua secondo 

il Calendario d'ltalia, Génova 1756 

• Per la festa del SS. Rosario, I Domenica di Ottobre, Génova 1756 

• Per la festa dell'Archangelo S. Raffaele (2. X) Genova 1756 

• Per la festa di S. Francesco (4. X) e per la festa delle sacre sue stimmate (17. IX) 

Genova 1756 

• Per la festa delli SS. Veríssimo e Massimo, fratelli Martiri (1. X) Genova 1756 

• Per tutte le Solennità del SS. Sacramento (8 vocum) Genova 1756 

• Per la festa de' SS. Dottori (Commune) Genova 1756 

• Per la festa di Tutti li Santi (1. XI) Génova 1756 

• Per la festa di S. Martino Vescovo (11. XI) Génova 1756 
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• Per la festa di S. Caecilia (22. XI) Génova 1756 

• A otto voci concertato, per la festa di tutte le SS. Vergini e Martiri, e singolarmente 

per la festa di S. Caterina, 25 Novembre. In Génova 1'anno 1756 

• Per la festa delia Concezione di Nostra Signora (8. XII) Génova 1756 

• Per la Domenica II d'Avvento, Génova 1756 

• Per la festa dell'Espettazione dei parto di Nostra Signora, 18 Dicembre, Génova 

1756 

• Per la festa di S. Tomaso Apostolo (21. XII) Génova 1756 

• Per la Vigília dei SS. Natale dí N.S.G.C. Génova 1756 

• Per la 1. Messa del SS. Natale di N.S.G.C. Génova 1746 (???) 

• Per la 2. Messa del SS. Natale di N.S.G.C. Genova 1756: 

 
 Secondo il mio parere questo Mottetto si canterà nell'una delle 3 Messe, nella quale si è cantata la 
 Messa Pastorale da me composta nell'anno passato 1755, per non dare in tediosa seccatura per 
 troppo continuato andamento pastorale 
 
 
• Per la 3. Messa del SS. Natale di N.S.G.C. Genova 1756 

• Per la festa di S. Stefano (26. XII) Genova 1757 

• Per la festa di S. Giovanni Evangelista (27. XII) Genova 1757 

• Per la festa de' SS. Innocenti (28. XII) Genova 1757 

• Per la Domenica fra l'Ottava del SS. Natale di N.S.G.C. Genova 1757 

• Per la festa delia Circoncisione di N.S.G.C. (Genova 1757) 

• Per l'Epifania di N.S.G.C. (6. I) Genova 1757 

• Per la festa del SS. Nome di Gesu nella 2. Domenica dopo l'Epifania, Génova 1757 

• Per la festa di S. Agnese (21. I) Genova 1757 

• Per la festa di S. Vincenzo Martire (22. I) Genova 1757 

• Per la festa dello Sposalizio delia B.V. (23. I) Genova 1757 

• Per la festa delia Conversione di S. Paolo (25. I) Genova 1757 

• Per la festa delia Purificazione (2. II) Genova 1757 

• Per la Domenica di Settuagesima, ovvero per ogni tempo, Genova 1757 

• Per la Domenica di Sessagesima, Genova 1757 

• Per la Domenica di Quinquagesima, Genova 1757 
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• Per la festa di S. Matthia Apostolo (24. II) Génova 1757 

• Per la festa dell'Archangelo S. Gabriele (18. III) Génova 1757 

• Per la Domenica 4. di Quaresima, ovvero per ogni tempo, Genova 1757 

• Per la festa di S. Giuseppe (19. Ill) Genova 1757 

• Per la festa dell'Incarnazione di N.S.G.C. (25. Ill) Genova 1757 

• Per la festa delli Sette Dolori di Nostra Signora, nel Venerdi della Settimana di 

Passione, Genova 1757 

• Per il Sabato Santo, ossia Sabato dAlleluia, Genova 1757 

• Per la festivíssima Domenica della SS. Pasqua, Genova 1757 8 S S*Feininger 

• Per la seconda festa di SS. Pascha, Genova 1758 

• Per la terza festa delia SS. Pascha, Génova 1758 

• Per la Domenica in Albis, ò sia degli Apostoli, Genova 1758 

• Per la festa dell’Allegrézza di Nostra Signora Lea Gaudiorum, Genova 1758 

• Per la seconda Domenica doppo Pasqua, Genova 1758 

• Per la Domenica terza doppo Pasqua, ovvero per le festività di Nostra Signora in 

mancanza del Proprio, Genova 1758 

• Per la Domenica quarta dopo Pasqua (?) (perdido) 

• Per la Domenica quinta doppo Pasqua, Genova 1758 

• Per la festa della Fuga di N.S. (17. II), Genova 1758 

• Per la festa de' SS. Filippo e Giacomo (1. V), Genova 1758 

• Per la festa dell'Ascensione di N.S., Genova 1758 

• Per la Domenica fra I'Ottava dell'Ascensione di N.S., Genova 1758 

• Per la Domenica delia SS. Pentecoste, Genova 1758 

• Per la seconda festa delia SS. Pentecoste, Genova 1758 

• Per la terza festa di Pentecoste, Genova 1758 

• Per la festa delia SS. Trinità, Genova 1758 

• Per la festa dell'Invenzione delia S. Croce, Genova 1758 (3. V) 

• Per la solennità del SS. Corpo di G.C., Genova 1758 

• Per la Domenica fra I'Ottava del Corpus Domini, 2. doppo la Pentecoste, Genova 

1758 

• Per la festa dell'Apparizione di S. Michele Archangelo (8. V), Génova 1758 
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• Per la festa delia Maternità di Nostra Signora («Maggio»; hodie 11. X) Génova 

1758 

• Per la festa della Purità di Nostra Signora (hodie: 16. X), Génova 1758 

• Per la festa di S. Antonio (13. VI), Génova 1758 

• Per la festa di S. Giovanni Battista (24. VI), Genova 1758 

• Per la festa delli SS. Martiri Giovanni e Paolo (26. VI), Genova 1758 

• Per la festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29. VI), Genova 1758 

• Per la festa delia Commemorazione di S. Paolo (30. VI), Genova 1758 

• Per la festa delia Visitazione, 2 Luglio, Genova 1758 

• Per la festa di S. Elisabetta Regina di Portogallo (8. VII), Génova 1758  

• Per la festa del S. Angelo Custode del Regno (Luglio), Génova 1758 

• Per la festa di S. Maria Madalena (22. VII), Génova 1758 

• Per la festa di S. Giacomo Apostolo (25. VII), Génova 1758 

• Per la festa di S. Pietro in Vinculis (1. VIII), Génova 1758 

• Per la festa delia Trasfigurazione di N.S. (6. VIII), Génova 1758 bis. «Altro Mottett

o per la Trasfigurazione di N.S. invece del passato non approvato», Genova 1759 

• Per la festa di S. Lorenzo (10. VIII), Genova 1758 

• Per la Translazione di S. Vincenzo Martire, «Settembre», Genova 1758 

• Per la festa dell'Angelo S. Raffaelo (24. X), Génova 1758 

• Per la festa di S. Lucia (13. XII), Génova 1758 

• Per la Domenica 3. doppo l'Epifania, overo per ogni tempo, Génova 1758 

• Per la Domenica 4. doppo 1'Epifania, overo per ogni tempo, Génova 1758 

• Per la Domenica 5. doppo l'Epifania, Génova 1758 

• Per la Domenica 6. doppo l'Epifania, Genova 1758 

• Per la Domenica 3. doppo la Pentecoste, overo per ogni tempo, Genova 1758 

• Per la Domenica 4. doppo la Pentecoste, Genova 1758 

• Per la Domenica 5. doppo la Pentecoste, overo per ogni tempo, Genova 1758 

• Per la 6. Domenica doppo la Pentecoste, Genova 1758 

• Per la 7. Domenica doppo la Pentecoste, Genova 1758 

• Per la Domenica 8. doppo la Pentecoste Genova 1758 

• Per la Domenica 9. doppo la Pentecoste, Genova 1758 
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• Per la Domenica 10. doppo la Pentecoste, Genova 1758 

• Per la Domenica 11. doppo la Pentecoste, Genova 1758 

• Per la Domenica 12. doppo la Pentecoste, Genova 1758 

• Per la Domenica 13. doppo la Pentecoste, Genova 1758 

• Per la Domenica 14. doppo la Pentecoste, overo per la festa di S. Gaetano, 7 

Agosto, Genova 1758 

• Per la Domenica 15. doppo la Pentecoste, Génova 1758 

• Per la Domenica 16. doppo la Pentecoste, Génova 1758 

• Per la Domenica 17. doppo la Pentecoste, Génova 1759 

• Per la Domenica 18. doppo la Pentecoste, Génova 1759 

• Per la Domenica 19. doppo la Pentecoste, Génova 1759 

• Per la Domenica 20. doppo la Pentecoste, Génova 1759 

• Per la Domenica 21. doppo la Pentecoste, Genova 17 59 

• Per la Domenica 22. doppo la Pentecoste, Genova 1759 

• Per la Domenica 23. doppo la Pentecoste, Genova 1759 

• Per la Domenica 24. et ultima doppo la Pentecoste, Génova 1759 

• Per le feste del Commune di Nostra Signora, overo per S. M. in Sabbato, Genova 

1759 

• Per il Commune de' SS. Apostoli, Genova 1759 

• Per le feste de' SS. Apostoli nel Commune, T.P., Genova 1759 

• Per la festa di un S. Martire del Comune, Genova 1759 

• Per la Messa del Commune de più Santi Martiri, Genova 1759 

• Per la festa di un Santo Dottore nel Commune, Genova 1759 

• Per la Domenica fra l'Ottava dell'Epifania, «il che era stato tralasciato, o per 

altrui, o per mia dimenticanza» Genova 1759 

• Per la festa delli SS. Martiri del Commune nel T.P., Genova 1759 

• Per la festa d'un Santo Confessore non Pontefice nel Commune, Genova 1759 

• Per la festa di una S. Vergine nel Commune, Genova 1759 

• Per la Messa del Commune delle SS. Vedove, Genova 1759 

• Per la Messa del Commune della Dedicazione d'una Chiesa o sia per Anniversario, 

Genova 1759 
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• ed ultimo: Per la Consacrazione d'una nuova Chiesa, overo Cappella et Altare, 

Genova 1759 

 

 Finalmente, acrescenta-se também os títulos dos oito motetos fora da série: 

 

• Per la festa di S. Andrea Apostolo (30. .XI) 

• Per la festa di S. Anna (26. VII) 

• Per la festa di S. Gioachino (16. VIII) 

• Feria II Majoris Hebdomadae 

• 8 vocum, per la festa delli SS. Apostoli 

• 8 vocum, per le feste delli SS. Apostoli 

• 8 vocum, Mottetto per le feste delli SS. Apostoli 

• 8 vocum, de Commune Virginum 

 

 

 e) Outras composições 

 

 No Arquivo da Sé de Lisboa encontram-se mais 15 composições de Giorgi, 

nomeadamente uma lamentação, uma antífona, 4 sequências e 9 responsórios (Tabela 24). 

Feininger informa-nos da presença de mais uma sequência, mas ao longo da pesquisa não 

foi encontrado nem o Aut., nem as cópias desta peça, citada por Feninger com o título de 

Dies irae (de 1759), correspondente, no seu catálogo, ao nº IV.5. Também no RISM esta 

sequência não se encontra mencionada (Tabela 24). 

 

Título Epígrafe Cota do 
Arquivo 

Cota no 
catálogo 
Feininger 

Tipologia 

Lamentatio Feria 5ª in Caena Domini / 
Lamentâtio 1ª a 8 voc. / Joannes 
Georgius 

P-Lf 84/9 B5 --------- Cópia 

Antífona Organo / Antiphona / Regina Caeli 
/ A 4 / do Sr / D. João Jorze / 
Patr.l 

P-Lf 84/1 B5 --------- Cópia 
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Tabela 24 - Outras composições 

 

 As cópias em partes cavas do Incipit Lamentatio encontram-se catalogadas sob a 

cota P-Lf 84/9 B5. As cópias da antífona Regina Caeli, em partes cavas, foram catalogadas 

sob a cota P-Lf 84/1 B5. No rosto de uma cópia em parte separada de órgão, que serve 

também de capa, está escrito: “Antiphona / A 4 / Que se canta desde o Sabb.o s.to athe / 

Sabb.o da SS.ma Trinidade / Organo”. 

 As sequências encontram-se todas em partituras autógrafas, existindo também as 

cópias em partes cavas das sequências Victimae Paschali (P-Lf 84/298 B5), Lauda Sion 

Salvatorem (P-Lf 84/297 B5) e Stabat Mater (P-Lf 84/299 B5). Cópias das sequências 

Lauda Sion e Victime Paschalis encontram-se também na Biblioteca Nacional de Lisboa, 

com as cotas P-Ln 90//4, C.N. 136//3 e P-Ln M.M. 1088//1-7, C.N. 136//2. As sequências 

Victimae Paschali e Stabat Mater foram compostas em 1757; as sequências Veni Sancte 

Spiritus (P-Lf 84/296 B5) e Lauda Sion Salvatorem em 1758. 

Título Epígrafe Cota do 
Arquivo 

Cota no 
catálogo 
Feininger 

Tipologia 

Sequência 
Victime 
Paschali  

Sequenza breve per la messa della 
Pasqua di resurrezione / A quatro 
você conc.to Ad’uso della S:ta 
Bas:ca Patr.le di Lisbona / Part:a 
orig:le di D: Giovanni Giorgi / In 
Genova l’anno 1757 

P-Lf 84/298 
B5 

FeiG IV.1 Aut. e 
cópias em 
partes cavas 
1757 

Sequência 
Stabat mater 

 

Sequenza breve / Per la festa dei 
sette dolori di N:a S:a / Conc.ta à 
4 voci / Ad’uso della S:ta Bas:ca 
Patr.le di Lisbona / Partitura 
originale di D: Giovanni Giorgi / 
In Genova l’anno 1757 

P-Lf 84/299 
B5 

FeiG IV.4 Aut. e 
cópias em 
partes cavas 
1757 

Sequências 
Lauda Sion 
Salvatorem  

Sequenza per la Messa del SS.mo 
Corpo del Sig:re breve, e conc.ta à 
4 voci .Orig.le di D: Giovanni / 
Giorgi in Gen:a 1758/ Ad’uso 
della S:ta Patr.le di Lisbona 

P-Lf 84/297 
B5 

FeiG IV.3 Aut. e 
cópias em 
partes cavas 
1758 

Sequência 
Veni Sancte 
Spiritus 
  

Sequenza breve conc:ta / Per la 
SolennitÀ della Pentecoste / à 4 
Voci / Ad’uso della S:ta Patr.le di 
Lisbona / Par:ta Origle di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova 
l’anno 1758 

P-Lf 84/296 
B5 

FeiG IV.2 Aut. 1758 
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 Existem ainda 8 responsórios para a Festa da Epifania organizados num caderno de 

63 folhas, constituído por 8 composições breves em depósito no Arquivo da Sé de Lisboa, 

sob a cota P-Lf 84/168 B5 (Tabela 23). Na folha de rosto do Aut. pode ler-se: 

 
Responsori brevi à 4 voci conc.te / Per la solennitá delli Rè, ò sia Epifania 6 Gen:o / Ad’uso della 
Sacros:ta Bas:ca P.le, e Cap.la Reale di Lisbona / Par:ta Orig.le di D: Giovanni Giorgi: In Genova 
8bre 1757 / nel Primo Notturno.  

 

 

 Na tabela seguinte são apresentados os responsórios (tabela 25). 

Responsorio Título 
 Primo Hodie in Jordane 
Secondo In columbae specie 
Terzo Reges Tharsis 
Quarto Illuminare Jerusalem 
Quinto Omnes de Saba 
Sesto Magi veniunt 
Settimo Stella quam viderant 
Ottavo Videntes stellam 

Tabela 25 - Responsórios (P-Lf 84/168 B5) 

 

 No fim do verso do folho 5, encontra-se uma indicação de Giorgi relativamente à 

duração dos responsórios:  
 
In questi responsori il compos.re si contenta d’essere tassato più tosto di brevità / = che di prolissità: 
stante l’ordine avuto; e si rifletti che gli scrive in tempo / d’una sua troppo lunga (esecuzione?) dalla 
quale desidera d’esserne presto liberato; / e con molta istanza si raccomanda (P-Lf 84/168 B5). 

 

 

 Os responsorios estão organizados em três grupos, a cada grupo corresponde um 

nocturno. No rosto do folho 21, o Responsorio quarto apresenta a seguinte indicação: 

 
 Responsori per la Solennitá delli Ré, overo Epifania / Nel secondo noturno /  Responsorio primo 

 / Part.as orig.le di D: Giovanni Giorgi 8bre 1757. 
 

 

 No rosto do folho 45 o Responsorio settimo é antecedido por esta indicação:  
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 Responsori per la Solennitá delli Ré, osia Epifania / Nel terzo noturno / Responsorio settimo / 
 Part.as orig.le di D: Giovanni Giorgi 8bre 1757. 
 
 

 Não foi encontrado nem o Aut. nem as cópias em partes cavas do responsório 

Libera me Domine, de 1759, catalogado por Feininger sob a cota FeiG IV.9.  

 Na tabela seguinte (Tabela 26) incluem-se todas as composições localizadas 

actualmente no Arquivo da Sé de Lisboa, com as cotas correspondentes. Estão também 

indicados os arquivos e bibliotecas onde é possível encontrar cópias das mesmas obras. 

 

Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Antifona Regina caeli B3 84/1 ----   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Magnificat B3 84/2 II.94   Aut. 4 v   

Salmo Magnificat B3 84/3 II.93   Aut. 4 v   

Salmo Magnificat B3 84/4 II.92   Aut. 4 v   

Salmo Magnificat B3 84/5 II.97   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Magnificat B3 84/6 II.95   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de  
P-Lf 
84/294 

Lamentat
io 

Lamentatio 1 B3 84/9 ----   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Messa Messa 
Venatoris 

B3 
84/10 

I.16   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Messa s.t. B3 
84/11 

I.19   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Messa s.t. B3 
84/12 

I.17 Roma SMM (I-
I-4) 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Messa s.t. B3 
84/13 

I.18   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Messa Pro Defunctis B3 
84/14 

I.22   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Messa nº 8 B3 
84/15 

I.1   Aut. 
 

4 v   
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Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Messa nº 9 B3 
84/16 

I.2 B-Ln M.M. 
5018 

Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Messa nº 10 B3 
84/17 

I.3   Aut. 4 v Cópias 
in P-Lf 
84/32 

Messa nº 11 B3 
84/18 

I.4   Aut. 4 v Cópias 
in P-Lf 
84/32 

Messa nº 12 B3 
84/19 

I.5   Aut. 4 v   

Messa nº 13 B3 
84/20 

I.6   Aut. 4 v   

Messa nº 14 B3 
84/21 

I.7   Aut. 4 v   

Messa nº 16 B3 
84/22 

I.8   Aut. 4 v   

Messa nº 17 B3 
84/23 

I.9   Aut. 4 v   

Messa nº 18 B3 
84/24 

I.10 BA 47-IV-56  
107 a 109 

Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Messa nº 19 B3 
84/25 

I.11   Aut. 4 v   

Messa nº 20 B3 
84/26 

I.12   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Messa nº 21 B3 
84/27 

I.13   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Messa nº 22 B3 
84/28 

I.14   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Messa nº 23 B3 
84/29 

I.15   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Messa opera dúbia B3 
84/32 

I.20   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Messa opera dúbia B3 
84/32 

I.21   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Responso
ri 

Hodie in 
Jordane 

B5 
84/168 

   Aut. 4 v   



149 

 

Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Responso
ri 

In columbae 
specie 

B5 
84/168 

   Aut. 4 v   

Responso
ri 

Reges Tharsis 
B5 
84/168 

   Aut. 4 v   

Responso
ri 

Illuminare 
B5 
84/168 

   Aut. 4 v   

Responso
ri 

Omnes de 
Saba 

B5 
84/168 

   Aut. 4 v   

Responso
ri 

Magi veniunt 
B5 
84/168 

   Aut. 4 v   

Responso
ri 

Stella quam 
viderant 

B5 
84/168 

   Aut. 4 v   

Responso
ri 

Videntes 
stellam 

B5 
84/168 

   Aut. 4 v   

Salmo Beati omnes B5 
84/169 

II.1   Cópias em 
partes cavas 

4 v cópia 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo Beati omnes B5 
84/170 

II.2 P-La 47-IV-56 
101 a 106 

Aut. e 
partes cavas 

4 v   

Salmo Beati omnes B5 
84/171 

II.112   Aut. 8 v.   

Salmo Beatus vir B5 
84/172 

II.5   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/173 

II.6   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/174 

II.10   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
85/175 

II.3   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/176 

II.4   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/177 

II.8   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/178 

II.9 P-La 
47-IV-56 41 a 45 

Cópias em 
partes cavas 

4 v cópia 
de P-Lf 
84/294 

Salmo Beatus vir B5 
84/179 

II.113   Aut. 8 v.   
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Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Salmo Beatus vir B5 
84/180 

II.7   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/182 

II.17   Aut. 4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/183 

II.15 Évora P-EVc; 
Ms. Salmos nº 
58 

Aut. 4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/184 

II.13   Aut. 4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/185 

II.14   Aut. 4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/186 

II.18   Aut. 4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/187 

II.20   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/188 

II.114   Aut. 8 v   

Salmo Confitebor B5 
84/189 

II.16   Aut. 4 v   

Salmo Confitebor 
Angelorum 

B5 
84/193 

II.26   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor 
Angelorum 

B5 
84/194 

II.22   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor 
Angelorum 

B5 
84/195 

II.23   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor 
Angelorum 

B5 
84/196 

II.24   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor 
Angelorum 

B5 
84/197 

II.25   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Credidi B5 
84/198 

II.115   Aut. 8 v   

Salmo Credidi B5 
84/199 

II.31   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Credidi B5 
84/200 

II.30   Aut. 4 v   

Salmo Credidi B5 
84/201 

II.27   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 



151 

 

Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Salmo Credidi B5 
84/202 

II.28   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Credidi B5 
84/203 

II.29   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo De profundis B5 
84/204 

II.32   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo De profundis B5 
84/205 

II.33   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo De profundis B5 
84/206 

II.116   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

8 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/207 

II.41 P-La 47-IV-56 
66- 70 

Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/294 
B5 

Salmo Dixit Dominus B5 
84/208 

II.43   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/209 

II.40   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/210 

II.36   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/211 

II.38   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/212 

II.35   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo Dixit Dominus B5 
84/213 

II.42 Roma SGL 
I.V.4 

Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/295 
B5 

Salmo Dixit Dominus B5 
84/214 

II.37   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/215 

II.118   Aut. 8 v   
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Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Salmo Dixit Dominus B5 
84/216 

II.119   Aut. 8 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/217 

II.117   Aut. 8 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/218 

II.120   Cópias em 
partes cavas 

8 v   

Salmo Domine 
probasti 

B5 
84/220 

II.46   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Domine 
probasti 

B5 
84/221 

II.44   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo Domine 
probasti 

B5 
84/222 

II.46   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Domine 
probasti 

B5 
84/223 

II.121   Aut. 8 v   

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/224 

II.50   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/225 

II.48   Aut. 4 v   

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/226 

II.51   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/227 

II.49   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/228 

II.52   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/229 

II.47   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/230 

II.122   Aut. 8 v   

Salmo In exitu B5 
84/231 

II.53   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo In exitu B5 
84/232 

II.54   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   
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Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Salmo In exitu B5 
84/233 

II.55   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo In exitu B5 
84/234 

II.123   Aut. 8 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/236 

II.85   Aut. 4 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/237 

II.88   Aut. 4 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/238 

II.86   Aut. 4 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/239 

II.87   Aut. 4 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/240 

II.131   Aut. 8 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/241 

II.241   Aut. 8 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/244 

II.60   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/245 

II.57   Aut. 4 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/246 

II.58   Aut. 4 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/247 

II.59   Aut. 4 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/248 

II.124   Aut. 8 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/249 

II.125   Aut. 8 v   

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/253 

II.63   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/254 

II.67   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/255 

II.69   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/294 
B5 

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/255a 

II.66   Aut. 4 v   

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/256 

II.64   Aut. 4 v   
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Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/257 

II.65   Aut. 4 v   

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/258 

II.126   Aut. 8 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/260 

II.78   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/261 

II.76   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/262 

II.74   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/263 

II.83 P-La  
47-IV-56 96 a 100 

Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/294 
B5 

Salmo Laudate pueri B5 
84/264 

II.71   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo Laudate pueri B5 
84/265 

II.77   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/266 

II.82 B-Ln C.N. 36//4 Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/267 

II.80   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/295 
B5 

Salmo Laudate pueri B5 
84/268 

II.79   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/269 

II.72   Aut. 4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/270 

II.73   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/271 

II.75   Aut. 4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/272 

II.129   Aut. 8 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/273 

II.128   Aut. 4 v   
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Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Salmo Laudate pueri B5 
84/274 

II.127   Aut. 8 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/275 

II.130   Aut. 8 v   

Salmo Memento 
Domine 

B5 
84/277 

II.101   Aut. 4 v   

Salmo Memento 
Domine 

B5 
84/278 

II.103   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Memento 
Domine 

B5 
84/279 

II.99 P-La 47-IV-56 
81-83 

Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/292 
B5 

Salmo Memento 
Domine 

B5 
84/280 

II.102   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Memento 
Domine 

B5 
84/281 

II.100   Aut. 4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/282 

II.104   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/283 

II.110   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/284 

II.107 P-La 
47-IV-56 96-100 

Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/285 

II.133   Aut. 8 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/286 

II.111   Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/294 
B5 

Salmo Nisi Dominus B5 
84/287 

II.108   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/288 

II.109 Roma SGL 
I.V.22 

Cópias em 
partes cavas 

4 v Cópias 
de P-Lf 
84/295 
B5 

Salmo Nisi Dominus B5 
84/289 

II.105   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/290 

II.106   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   
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Salmo Nisi Dominus B5 
84/291 

II.134   Aut. 8 v   

Salmo Beati omnes B5 
84/292 

II.1 Beati P-Ln 
90//3 

Aut. 4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/292 

II.3   Aut. 4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/292 

II.35   Aut. 4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/292 

II.12   Aut. 4 v   

Salmo Confitebor 
Angelorum 

B5 
84/292 

II.22   Aut. 4 v   

Salmo Credidi B5 
84/292 

II.27   Aut. 4 v   

Salmo De profundis B5 
84/292 

II.32   Aut. 4 v   

Salmo Domine 
probasti 

B5 
84/292 

II.44   Aut. 4 v   

Salmo In 
convertendo 

B5 
84/292 

II.47   Aut. 4 v   

Salmo In exitu B5 
84/292 

II.53   Aut. 4 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/292 

II.56   Aut. 4 v   

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/292 

II.63   Aut. 4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/292 

II.71   Aut. 4 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/292 

II.84   Aut. 4 v   

Salmo Magnificat B5 
84/292 

II.91   Aut. 4 v   

Salmo Memento 
Domine 

B5 
84/292 

II.99   Aut. 4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/292 

II.104   Aut. 4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/293 

II.39   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/293 

II.70   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/293 

II.11   Cópias em 
partes cavas 

4 v   
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Salmo Confitebor B5 
84/293 

II.19   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/293 

II.21   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/293 

II.81   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/294 

II.41 P-La 47-IV-56 
66- 70 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/294 

II.61   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Beatus vir B5 
84/294 

II.9 P-La  
47-IV-56 41- 45 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate 
Dominum 

B5 
84/294 

II.69   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/294 

II.81 P-la  
47-IV-56 96 a 100 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/294 

II.90   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Magnificat B5 
84/294 

II.95   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Confitebor B5 
84/294 

II.21   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/294 

II.111   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Dixit Dominus B5 
84/295 

II.42 Roma SGL 
I.V.4 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Lauda 
Jerusalem  

B5 
84/295 

II.62 Roma SGL 
I.V.9 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laudate pueri B5 
84/295 

II.80 Roma SGL 
I.V.13 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Laetatus sum B5 
84/295 

II.89 B-Ln C.N. 31//3              
Roma SGL I-V-
16 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Magnificat B5 
84/295 

II.96 Roma SGL 
I.V.18 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Salmo Nisi Dominus B5 
84/295 

II.109 Roma SGL 
I.V.22 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Sequentia Veni Sancte 
Spiritus 

B5 
84/297 

IV.2   Aut. 4 v   

Sequentia Lauda Sion 
Salvatorem 

B5 
84/297 

IV:3 B-Ln 90//4 e 
C.N. 136//3 

Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   
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Sequentia Victime 
Paschali 

B5 
84/298 

IV.1 B-Ln M.M. 
1088//1-7 e 
C.N. 136//2 
(Partitura e 
copie) 

Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Sequentia Stabat Mater B5 
84/299 

IV.4   Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Ait Dominus, 
nº 98 

B4 
84/33 

III.2   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Alleluia emite, 
nº 63 

B4 
84/34 

   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Angelus 
Domini 
nuntiavit, nº 
47 

B4 
84/35 

III.5 P-La 47-IV-56 
26 a 30 

Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Angelus 
Domini 
apparuit, nº 
59 

B4 
84/36 

III.4   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Ascendes 
Jesu, nº 108 

B4 
84/37 

III.6   Aut. 4 v   

Moteto Ascendit 
Deus, nº 61 

B4 
84/38 

III.7 P-La  
47-IV-56 21-25 

Aut. 4 v   

Moteto A solis ortu, nº 
34 

B4 
84/39 

III.1 B-Ln 90//1 Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Assumpsit 
Jesus, nº 84 
bis 

B4 
84/40 

III.8   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Beata es 
Maria, nº 6 

B4 
84/41 

III.9   Aut. 4 v   

Moteto Beata nobis 
gaudia, nº 65 

B4 
84/42 

III.10   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Benedicam 
Dominum 1, 
nº 40 

B4 
84/43 

III.11   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Benedicam 
Dominum 2, 
nº 95 

B4 
84/44 

III.12   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   
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Moteto Benedicta et 
venerabilis,nº 
115 

B4 
84/45 

III.13   Aut. 4 v   

Moteto Cantantibus 
organis, nº 18 

B4 
84/46 

III.14   Aut. 4 v   

Moteto Cantemus 
Domino, nº45 

B4 
84/47 

III.15   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Cecus 
sedebat, nº 42 

B4 
84/48 

III.16   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Christus 
Jesus, nº 84 

B4 
84/49 

III.17   Aut. 4 v   

Moteto Christus 
resurgens, nº 
55 

B4 
84/50 

III.18   Aut. 4 v   

Moteto Clarifica me 
Pater, s.n. 

B4 
84/51 

 B-Ln M.M 
335//2 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Columna es, 
nº 88 

B4 
84/52 

III.19   Aut. 4 v   

Moteto Confirma hoc, 
nº 64 

B4 
84/53 

III.20   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Congratulami
ni mihi, nº 52 

B4 
84/54 

III.21   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Constituis 
eum, nº 46 

B4 
84/55 

III.22 P-LA  
47-IV-56 56a60 

Aut. 4 v   

Moteto Convocatis 
discipulis, nº 
96 

B4 
84/56 

III.23   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Crucem 
sanctam, nº 67 

B4 
84/57 

III.24   Aut. 4 v   

Moteto Cum 
perambularet, 
s.n. 

B4 
84/58 

III.25   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Cum vocatus 
fueris, nº 106 

B4 
84/59 

III.26   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Desponsatio 
est, Nº 37 

B4 
84/60 

III.27   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   
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Moteto Deus qui 
sedes, nº 89 

B4 
84/61 

III.28 B-Ln C.N. 35//1 Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Dum sacrum, 
nº 8 

B4 
84/62 

III.38   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Deus tu 
conversus, nº 
21 

B4 
84/63 

III.29   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Dicebat 
mulier, nº 113 

B4 
84/64 

III.30   Aut. 4 v   

Moteto Diliges 
Dominum, nº 
107 

B4 
84/65 

III.31   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Dixit 
Dominus, nº 
114 

B4 
84/66 

III.32   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Dixit Jesus, nº 
102 

B4 
84/68 

III.33   Aut. 4 v   

Moteto Domine 
nonne, nº 91 

B4 
84/69 

III.35   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Domine ne in 
ira, nº 92 

B4 
84/70 

III.34 B-Ln C.N. 35//1 Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Domine 
ostende, nº 60 

B4 
84/71 

III.36   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Dum medium, 
nº 31 

B4 
84/72 

III.37   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Dum steterit, 
s.n. 

B4 
84/73 

III.13
0 

  Aut. 4 v   

Moteto Dum steteritis, 
nº 43 

B4 
84/74 

III.39   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Ecce ego 
mittam, nº 11 

B4 
84/75 

III.40   Aut. 4 v   

Moteto Ecce 
prandium, nº 
109 

B4 
84/76 

III.41   Aut. 4 v   

Moteto Ecce venit, nº 
39 

B4 
84/77 

III.42 P-La 47-IV-56 
66a70 

Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   
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Moteto Ego sum 
panis, nº 60 

B4 
84/78 

III.43   Aut. 4 v   

Moteto Elisabeth 
potens nº 79 

B4 
84/79 

III.44 P-LA 47-IV-56 
(76-80) 

Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Elisabeth 
Zachariae, nº 
74 

B4 
84/80 

III.45 P-LA 47-IV-56 
76a80 

Aut. 4 v   

Moteto Et ecce 
terremotus, nº 
51 

B4 
84/81 

III.46   Aut. 4 v   

Moteto Euge serve 
bone, nº 123 

B4 
84/82 

III.47   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Eutens ibant, 
nº 3 

B4 
84/83 

III.48   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Exaudisti 
Domine, nº 
127 

B4 
84/84 

III.49   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Exiit qui 
seminant, nº 
41 

B4 
84/85 

III.50   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Factum est 
silentium, nº 
70 

B4 
84/86 

III.51   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Fallax gratia, 
nº 125 

B4 
84/87 

III.52   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Gabriel 
Angelus, nº 44 

B4 
84/88 

III.53   Aut. 4 v   

Moteto Haec dies, nº 
50 

B4 
84/89 

III.54   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Haec est 
domus, nº 126 

B4 
84/90 

III.55   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Haec est vera, 
nº 13 

B4 
84/91 

III.56   Aut. 4 v   

Moteto Haec est 
virgo, nº 124 

B4 
84/92 

III.57   Aut. 4 v   
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Moteto Herodes 
iratus, nº 30 

B4 
84/93 

III.58 B-Ln 90//3  
P-L  
47-III-5651a55 

Aut. 4 v   

Moteto Hic est 
Martinus, nº 
17 

B4 
84/94 

III.59 B-Ln C.N. 40//2 Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Hodie nobis 
caelo, nº 26 

B4 
84/95 

III.60   Aut. 4 v   

Moteto Hodie scietis, 
nº 24 

B4 
84/96 

III.61   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Ibant Apostoli, 
nº 82 

B4 
84/97 

III.62   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto In caelestibus, 
nº 117 

B4 
84/98 

III.63   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto In 
Conceptione 
tua, nº 20 

B4 
84/99 

III.64   Aut. 4 v   

Moteto Ingressa 
Agnes, nº 35 

B4 
84/100 

III.68   Aut. 4 v   

Moteto In medio 
Ecclesiae, nº 
120 

B4 
84/101 

III.65   Aut. 4 v   

Moteto In omnem 
terram 2, nº 
116 

B4 
84/102 

III.67   Aut. 4 v   

Moteto In omnem 
terram, nº 23 

B4 
84/103 

III.66   Aut. 4 v   

Moteto Intravit 
Maria, nº 78 

B4 
84/104 

III.69   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Intret oratio 
mea, nº 99 

B4 
84/105 

III.70   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Iste est 
Joannes, nº 29 

B4 
84/106 

III.71 P-La  
47-III-5631a35 

Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Iste Sanctus, 
nº 118 

B4 
84/107 

III.72   Aut. 4 v   
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Moteto Isti sunt duo 
olivae, nº 75 

B4 
84/108 

III.73   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Isti sunt 
triumphatoris, 
s.n. 

B4 
84/109 

III.13
1 

  Aut. 8 v   

Moteto Isti sunt viri 
sancti 

B4 
84/110 

III.13
2 

  Aut. 8 v   

Moteto Istorum est 
enim, nº 119 

B4 
84/111 

III.74   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Joseph fili 
David, nº 9 

B4 
84/112 

III.75   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Justitiae 
Domini, nº 
101 

B4 
84/113 

III.76   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Lapidaverunt 
Stephanum, nº 
28 

B4 
84/114 

III.77   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Laudemus 
virum, s.n. 

B4 
84/115 

III.12
9 

BA 47-III-56 
(46-50) 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Laudemus 
virum, nº 2 

B4 
84/116 

III.78   Aut. 4 v   

Moteto Letamini in 
Domino, nº 
122 

B4 
84/117 

III.79   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Levita 
Laurentius, nº 
85 

B4 
84/118 

III.80   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Magister 
scimus, nº 112 

B4 
84/119 

III.81   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Maria 
Magdalena, nº 
81 

B4 
84/120 

III.82   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Media nocte, 
nº 19 

B4 
84/121 

III.13
3 

  Aut. 4 v   

Moteto Missus est, nº 
87 

B4 
84/122 

III.87   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   
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Moteto Mulier 
habens, nº 94 

B4 
84/123 

III.84   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Nisi signa, 
nº110 

B4 
84/124 

III.85   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Nolite solliciti, 
nº 104 

B4 
84/125 

III.86   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Non potest 
arbor, nº 97 

B4 
84/126 

III.87   Aut. 4 v   

Moteto Notum fecit 
Dominus, nº 
27 

B4 
84/127 

III.88   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto O Doctor 
optime, nº 15 

B4 
84/128 

III.89   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto O lingua 
benedicta, nº 
73 

B4 
84/129 

III.90 B-Ln C.N. 35//2 Aut. 4 v   

Moteto Omnis 
pulchritudo, 
nº 62 

B4 
84/130 

III.91   Aut. 4 v   

Moteto O quam 
suavis, nº 14 

B4 
84/131 

III.13
4 

  Aut. e 
Cópias em 

partes cavas 

8 v   

Moteto Osca 
Vincentium, nº 
86 

B4 
84/132 

III.93 P-La 
47-III-56 11a15 

Aut. 4 v   

Moteto Os suum 
aperuit, s.n. 

B4 
84/133 

III.92   Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Paratum cor 
meum, nº 90 

B4 
84/134 

III.94   Aut. 4 v   

Moteto Petite et 
accipietis, nº 
58 

B4 
84/135 

III.95   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Petrus 
Apostulus, nº 
76 

B4 
84/136 

III.96   Aut. 4 v   

Moteto Petrus 
servabatur, nº 
83 

B4 
84/137 

III.97   Aut. 4 v   
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Moteto Post dies octo, 
nº 53 

B4 
84/138 

III.98   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Praeparate 
corda, n º 93 

B4 
84/139 

III.99   Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Puellae 
saltanti, nº 4 

B4 
84/140 

III.10
0 

  Aut. 4 v   

Moteto Pulchra es, nº 
72 

B4 
84/141 

III.10
1 

  Aut. 4 v   

Moteto Quae est ista, 
nº 1 

B4 
84/142 

III.10
3 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Quando natus 
es, nº (32) 

B4 
84/143 

III.10
2 

  Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Quem vidistis, 
nº 25 

B4 
84/144 

III.10
4 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Qui coelorum, 
nº 105 

B4 
84/145 

III.10
5 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Qui manducat, 
nº 68 

B4 
84/146 

III.10
6 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Quis tibi nunc 
sensus, nº 48 

B4 
84/147 

III.10
8 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Qui vicerit, nº 
36 

B4 
84/148 

III.10
7 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Regina caeli, 
nº 54 

B4 
84/149 

III.11
1 

  Aut. 4 v   

Moteto Regali ex 
progenie, nº 5 

B4 
84/150 

III.10
9 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Reges Tharsis, 
nº 33 

B4 
84/151 

III.11
0 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Remansit puer 
Jesus, nº 121 

B4 
84/152 

III.11
2 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Respondens 
autem, nº 103 

B4 
84/153 

III.11
3 

  Aut. 4 v   
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Género Título Cota 
N.º 

FeiG 
Outras fontes Tipologia Nº vozes Obs. 

Moteto Rorate caeli, 
nº 22 

B4 
84/154 

III.11
4 

  Aut. 4 v   

Moteto Sancta Maria, 
nº 10 

B4 
84/155 

III.11
5 

B-Ln 
M.M.119//11 

Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Sancti Angeli, 
nº 80 

B4 
84/156 

III.11
6 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Serve nequam, 
nº 111 

B4 
84/157 

III.11
7 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Signasti 
Domine, nº 12 

B4 
84/157a 

III.11
8 

  Aut. 4 v   

Moteto Spes nostra, nº 
(66) 

B4 
84/158 

III.11
9 

B-Ln M.M. 
1324//1-6 

Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Stans a longe, 
nº 100 

B4 
84/159 

III.12
0 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Super omnia, 
nº 7 

B4 
84/160 

III.12
1 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Te gloriosus, 
nº 16 

B4 
84/161 

III.12
2 

P-La 47-III-56 
71a75 

Aut. 4 v   

Moteto Te virgis, nº 
77 

B4 
84/162 

III.12
3 

  Aut. 4 v   

Moteto Tu es vas 
electionis, nº 
38 

B4 
84/163 

III.12
4 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Veniens a 
Libano, nº 56 

B4 
84/164 

III.12
5 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Moteto Veni sponsa 
Christi, s.n. 

B4 
84/165 

III.13
5 

  Cópias em 
partes cavas 

4 v   

Moteto Vespere 
autem, nº 49 

B4 
84/166 

III.12
6 

  Aut. 4 v   

Moteto Virgo Dei 
Genitrix, nº 71 

B4 
84/167 

III.12
7 

  Aut.s e 
Cópias em 

partes cavas 

4 v   

Tabela 26- Todas as composições do Arquivo da Sé de Lisboa 

 

 



167 

 

 Após a análise das fontes guardadas no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa, pode-

se concluir que, atualmente, subsistem nesse acervo 302 composições de Giorgi, das quais 

248 são autógrafas e 54 Cópias. Dos 248 Aut.s, 108 existem em exemplares únicos (Tabela 

27) 

 
 

Tipologia 
Nº de obras 

existente 
Aut.s Cópias Aut.s sem Cópias 

Missas 22 16 6 7 

Salmos 131 93 38 51 

Motetos 135 127 8 49 

Sequências 4 4 --- 1 

Antífonas 1 --- 1 --- 

Responsórios 8 8 --- --- 

Lamentatio 1 --- 1 --- 

Total 302 248 54 108 
Tabela 27 - Nº de composições do Arquivo da Sé 

 

 

3.2 - Biblioteca Nacional de Portugal 

 

 Na Biblioteca Nacional guardam-se 29 obras de Giorgi, entre as quais 1 missa, 1 

antífona, 14 motetos, 2 sequências, 9 salmos e 2 livros de solfejos para soprano e baixo 

contínuo (Tabela 28). 

 

Género e 
título 

Epígrafe Tipologia 
da fonte 

Cota Outros Arquivos ou Bibliotecas 

Missa em  
sol menor 

Missa a 4 
concertata / del 
sig.r D. Joao 
Jorge 

Cópias em 
partes 
cavas  

B-Ln MM. 
5018 

P-Lf 84/16 B3 

Antífona 
Regina Caeli  

Salve Regina / A 4 
/ Concertatta / 

Cópias em 
partes 

B-Ln 
MM.142//1
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Género e 
título 

Epígrafe Tipologia 
da fonte 

Cota Outros Arquivos ou Bibliotecas 

Del Sig.r / D. 
Giovanni Giorgi / 
He de Jeronimo 
Fran.co de Lima 

cavas para 
órgão, 
Cópias 
duplicada
s das 
partes 
cavas para 
SATB 

1  

Motetto          
In medio 
ecclesia 
apparuit  

Mottetto / a 4º  / 
Concertado / In 
festo Sanct' Doct' 
/Smnr.o Real 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

C.N. 32//9  

Motetto62      
Deus qui 
sedes 

Mottetto Nº 
(apagado) / A 4 / 
Concertatto / Per 
la 3ª Dominica 
dopu La / Pifania 
/ Del Sig.re D. 
Giovanni Giorgi / 
Seminario 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

C.N. 35//1 P-Lf 84/61 B4 

Motetto 
Domine ne 
in ira 

Mottetto / A 4 / 
Concertatto / Per 
La 6ª D.ca doppo 
L'Epifania / Del 
Sig.r D. Giovanni 
Giorge / 
Seminario 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

C.N. 35//1 P-Lf 84/70 B4 

Motetto  
Ascendente 
Jesu  

Ascendente Jesu / 
Dominica 4.ª Post 
Epifaniam / Del 
Sig.r S.D. 
Giovanni Giorge / 
Semn.o Real 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

C.N. 35//1  

Motetto 
Gabriel 
Angelus 

Mottetto Nº 44 / A 
4 / Concertato / 
Per La Festa 
dell’Angelo S.to 
Gabriel / Del 
Sig.re Giovanni 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

C.N. 35//3 P-Lf 84/88 B4 

                                                
62	Este moteto está contido em um volume com obras de outros autores (Thomas Maria Cecoli, Antonio 

Tedeschi, Joaquim Pecorario)	
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Género e 
título 

Epígrafe Tipologia 
da fonte 

Cota Outros Arquivos ou Bibliotecas 

Giorge / 
Seminario 

Motetto       
Hic est 
Martinus 

Motteto / a 4 / 
Concertatto / Pe 
la festa di S. 
Martino Vescovo / 
Del Sig.re D. 
Giovanni Giorge / 
Seminario 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

C.N. 40//2 P-Lf 84/94 B4 

Motetto  
Letamini in 
Domino 

Motteto / A 4º / 
Concertado / Per 
la Festa delli SS.ti 
Martiri del Com.e 
/ nel Tempo 
Pasquale / Del 
Sig.re D. 
Giovanni Giorge 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

C.N. 40//3 P-Lf 84/117 B4 

Motetto           
A solis ortu 

Partitura / 
Motetto a 4 
Conc.do / A solis 
ortu usque ad 
occasum / In festo 
Sanctissimi 
nominus Jesu; et 
in circuncisione / 
Domini / Do Sr. 
D. João Jorge 

cópia da 
partitura 
(16 pág.) 
e Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

F.C.R 
90//1 

P-Lf 84/39 B4 

Motetto  
Herodes 
iratus 

Partitura / 
Motetto a 4 
Concertato / 
Herodes iratus /  
In festo 
sanctorum 
innocentium / Do 
Sr. D. João Jorge 

cópia da 
partitura 
(19 pag.) 
e Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

FCR 90//2 P-Lf 84/93 B4 

Motetto          
Ò Lingua 
benedicta 

Mottetto a 4º / 
Concertado / P.ª 
S:to Antonio / Del 
Sig.r Giovanni 
giorge / 1758 

Cópias 
separadas 
de SATB 
e órgão 

MM. 
119//6 e 
35//2 

P-Lf 84/129 B4 

Motetto 
Sancta 
Maria 

Mottetto / a 4. 
concertatta. / In 
solemnitate S.mi 

Cópias 
das partes 
cavas de 

MM. 
119//11 

P-Lf 84/155 B4 
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Género e 
título 

Epígrafe Tipologia 
da fonte 

Cota Outros Arquivos ou Bibliotecas 

Rosarii / B.M.V. / 
Del Signore D. 
Giovanne / 
Giorge / 1756 

TB e 
órgão 

Motetto63 
Clarifica me 
Pater 

Feria secunda / 
Majoris 
Hebdomae / de / 
Rev. I D. I 
Joannes Giorgi 

cópia 
moderna 
da 
partitura 
(8 pág.) 

MM. 
335//2 

P-L-f 84/51 B4 

Motetto 
Gloria tibi 
trinitas 

Organo / Motetto 
a 4 voci / Gloria 
tibi Trinitas / Del 
Sig:r D: Giovanni 
Giorge 

Cópias 
separadas 
de SATB 
e órgão 

MM. 
1753//1-5 

  

Motetto Spes 
nostra  

Motetto / Organo 
a 4 / Concertatto / 
In Festo SS. 
Trinitatis / Spes 
nostra salus 
nostra, honor 
noster ò Beata 
Trinitas / Del 
Sig.r D. Giovanni 
Giorge 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

MM. 
1324//1-6 

P-L-f 84/158 B4 

Salmo        
Beati omnes 

Beatti omnes: A 4 
concertatto / Do 
S.r D. Giovanni 
George 

Cópias em 
partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

FCR 90//3 P-Lf 84/292 B4 

Salmo 
Laudate 
pueri 

 Laudate pueri: 
Concertado de 3 
sopranos / Do Sr. 
D. João Jorge                                       
Orgam. / Psalmo 
112 / Laudate 
pueri Dominum / 
Concertado / De 

Cópias em 
partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

CN 36//4 P-Lf 84/266 B4 

                                                
63	Na capa da cópia da partitura do moteto há uma anotação feita por Vieira (autor da cópia) “D. João 

Jorge foi um mestre de principio do século passado, um dos seus discípulos Nicolau Ribeiro de Passo-Vedro, 
mestre do Seminario Patriarchal, allude a ele na introdução musical de Solano, informando sobre este livro. 
Há uma colleção de solfejios de D. João Jorge; consta de 61 lições na clave de dó na 1ª linha com baixo 
cifrado e algumas a duas vozes”. 
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Género e 
título 

Epígrafe Tipologia 
da fonte 

Cota Outros Arquivos ou Bibliotecas 

3 Sopranos / Do 
Sr. / D. João 
Jorge / Semn.ro 
R. 

Vesperas Vesperas / B. M. 
Virginis /A 4 
Concertadas /do 
Sr.e / João Jorge / 
Semr.o R. 

Cópias em 
partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

CN 31//3   

   

Dixit  

   

Laudate 
pueri 

 

Laetatus est  

4) Nisi 
Dominus 

 

  

5) Lauda 
Jerusalem 

 

   

Magnificat Magnificat A 4 / 
Del Sig.r Giovani 
Giorgi / Pertence 
a P Amaro dos 
Prazeres 

 MM 119//5  

Sequência 
Lauda Sion 

Partitura 
Sequencia / a 4 
Concert.º / Per la 
Festa da Paschoa 
/ Del Sig.r D. / 
Giovanni Giorge / 
Seminario R. 

cópia  da 
partitura 

CN 136//3    

Sequência 
Lauda Sion 

Orgão / Sequentia 
/ Lauda Sion 
Salvatorum / a 4 / 
Concertada / In 
festo S.ni 
Corporis Christi / 
Do S.r João Jorge 

Cópias 
das partes 
cavas 

FCR. 90//4   
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Género e 
título 

Epígrafe Tipologia 
da fonte 

Cota Outros Arquivos ou Bibliotecas 

Sequência 
Victimae 
Paschalis 

Partitura 
Sequencia / a 4 
Concert.º / Per la 
Festa da Paschoa 
/ Del Sig.r D. / 
Giovanni Giorge / 
Seminario R. 

cópia da 
partitura  

CN136//2    

 Sequencia da 
Pascoa / Victimae 
Paschali / a 4 / 
Do P.e M. E João 
Jorge / p. A 
capela /Anno 
1840 

Cópias 
das partes 
cavas de 
SATB e 
órgão 

MM 
1088//1-7 

  

Livros de 
solfejos 

Solfejos / Por 
João Jorge 

  MM 4837   

 Livro 2.a de 
solfejos de 
Soprano / Do Sr. 
Joao Jorze. 

  CN 269   

Salmo 
Laudate 
Pueri 

Orgam / Psalmo 
112 / Laudate 
pueri Dominum / 
Concertado / De 
3 Sopranos / Do 
Sr. / D. João 
Jorge / Sem.o R. 

  CN 36//4   

Tabela 28 - Composições na Biblioteca Nacional 

 

 

 a) Missas 

 

Entre as páginas 1 e 39 do fascículo catalogado sob a cota P-Ln MM. 5018, encontram-

se as Cópias em partes cavas da “Missa a 4 concertata / del sig.r D. João Jorge” (P-Ln 

MM 5018). Neste caderno são agrupadas diversas partituras escritas por diversos 

compositores, entre os quais Henriques Carlos Correia (1680-17--), Diogo Dias Melgaz 

(1638-1700), Eusébio Tavares Le Roy (fl. 1748-1774). O Aut. desta missa (nº 9) encontra-

se no Arquivo da Sé Patriarcal de Lisboa (P-Lf 84/16 B3). 
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b) Antifona 

 

Com a cota P-Ln MM 142//11 encontram-se as cópias em partes cavas para órgão, 

canto a 4 duplicado, contralto a 4 duplicado, tenor a 4 duplicado e baixo a 4 duplicado da 

antífona em Dó Maior Regina Coeli. Estas cópias pertenciam ao compositor, organista e 

Mestre do Seminário Patriarcal Jerónimo Francisco de Lima (1741-1822). No rosto da 

parte do órgão, que finje de capa, está escrito: “Salve Regina / A 4 / Concertatta / Del Sig.r 

/ D. Giovanni Giorgi / He de Jeronimo Fran.co de Lima”. Tem 22 páginas, não há 

indicação de data nem do local de composição. 

 

 

c) Motetos 

 

Na Biblioteca Nacional de Lisboa existem cópias das partes cavas para SATB e órgão 

de 14 motetos. Os Aut.s de 11 destes motetos encontram-se no Arquivo da Sé de Lisboa 

(Motetos Deus qui sedes, CN 35//1 – P-Lf 84/61 B4; Domine ne in ira, CN 35//1 – P-Lf 

84/70 B4; Gabriel Angelus, CN 35//2 – P-Lf 84/88 B4; Hic est Martinus, CN 40//2 – P-Lf  

84/94 B4; Letamini Domino, CN 40//3 – P-Lf 84/117 B4; A solis ortu, FCR 90//1 – P-Lf 

84/39 B4; Herodes iratus, FCR 90//2 – P-Lf 84/93 B4; Ò Lingua benedicta, MM 119//6 e 

35//2 – P-Lf 84/129; Sancta Maria, MM 119//11-P-Lf 84/155 B4; Spes nostra, MM 

1324//1-6 – P-Lf 84/158 B4).  

Do moteto Clarifica me Pater existe a cópia moderna da partitura realizada por Ernesto 

Vieira. As cópias das partes cavas para SATB e órgão encontram-se no Arquivo da Sé (P-

Lf 84/51 B4). No rosto da partitura, Ernesto Vieira deixa algumas indicações sobre 

Giovanni Giorgi:  

 
D. João Jorge foi um mestre de principio do século passado, um dos seus discípulos Nicolau Ribeiro de 
Passo-Vedro, mestre do Seminario Patriarchal, allude a ele na introdução musical de Solano, 
informando sobre este livro.  Há uma colleção de solfejios de D. João Jorge; consta de 61 lições na 
clave de dó na 1ª linha com baixo cifrado e algumas a duas vozes (MM 335//2). 

 

 

Num fascículo constituído por diversas composições musicais de vários autores, 

nomeadamente Thomas Maria Cecoli, Antonio Tedeschi, Joaquim Pecorario, encontram-se 
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4 motetos de Giorgi: Domine ne in ira (CN 35//1), Ascendente Jesu (CN 35//1); Deus qui 

sedes (CN 35//1); Ò língua benedicta (CN 35//2) e Gabriel Angelus (CN 35//3).  

Numa outra recolha de composições de vários autores, mais concretamente Thomas 

Maria Cecoli, Fortunato Mazziotti, estão reagrupadas as cópias das partes cavas de mais 2 

motetos de Giorgi: Hic est Martinus (CN 40//2, pp. 12-21) e Letamini in Domino (CN 

40//3, pp. 22-29).  

No fascículo com composições diversas de autores como Bras de Lima, Marcos 

António, Carlos Seixas, Theodoro Siro de Sousa, Eusebio Tavares Le Roy, António 

Teixeira, José Joaquim dos Santos, João de Sousa Vasconcellos, encontramos o moteto In 

medio ecclesia apparuit (CN 32//9, pp. 102-11).  

Catalogadas sob as cotas FCR 90//1, FCR 90//2 existem a cópia da partitura e das 

partes cavas do moteto A solis ortu (partitura com 16 páginas) e do moteto Herodes iratus 

(partitura com 19 páginas).  

O moteto Sancta Maria (MM 119//11) está incompleto, existindo somente as partes 

cavas de órgão, tenor e baixo.  Na epígrafe do rosto da parte do órgão, que serve de capa, 

está indicada a data de 1756, coincidente com a do Aut.. Também na epígrafe do moteto Ò 

língua benedicta (MM 119/76 e 35//2) está indicada a mesma data que no Aut.. É possível 

que as cópias destes motetos sejam apógrafas.  

O moteto Gloria tibi trinitas está catalogado sob a cota MM 1753//1-5, e o moteto Spes 

nostra sob a cota MM 1324//1-6.  

 

 

d) Salmos 

 

Na Biblioteca Nacional encontram-se as cópias das partes cavas para SATB e órgão de 

9 salmos. 

Um grupo de 5 salmos (1. Dixit, 2. Laudate pueri, 3. Laetatus sum, 4. Nisi Dominus, 5. 

Lauda Jerusalem), correspondente às Vésperas de Nossa Senhora, contém uma recolha de 

composições de diversos autores, a saber: Antonio Tedeschi, Thomas Cecoli, Eleuterio 

Franco Leal, António Leal Moreira (cota CN 31//3). No rosto da partitura lê-se: “Orgam / 

Vesperas / B. M. Virginis / A 4 Concertadas / Do Sr./ João Jorge / Semn.º R.”s.”. 



175 

 

Uma cópia do fascículo das Vésperas conserva-se no Arquivo da Sé de Lisboa sob a 

cota P-Lf 84/295 B3. Mais uma cópia dos salmos Dixit, Laudate pueri e Nisi Dominus 

deste fascículo encontram-se no mesmo Arquivo, sendo catalogadas sob cotas diferentes: 

1) Dixit - P-Lf 84/213 B3; 2) Laudate pueri - P-Lf 84/267 B3; 3) Nisi Dominus P-Lf 

84/288 B3.  

O salmo Laudate pueri, CN 36//4 (pp. 19-36) integra um fascículo com outras 

composições de diversos autores: José Joaquim dos Santos, José de S.to António, José 

Claudio de Almeida, João Rodrigues Esteves, João de Lima, Manuel Ferreira, David Perez. 

O Aut. deste salmo encontra-se no Arquivo da Sé (P-Lf 84/266 B5). 

O salmo Beati omnes, catalogado sob a cota 90//3, corresponde a uma cópia do Aut. 

conservado no Arquivo da Sé de Lisboa (P-Lf 84/292 B5).  

Finalmente, existem cópias das partes cavas do Magnificat M.M. 119. Segundo as 

indicações no rosto das partes de órgão, esta cópia pertencia a Amaro dos Prazeres (1774-

1793): “Magnificat A 4 / Del Sig.r Giovani Giorgi / Pertence a P. Amaro dos Prazeres”.  

 

 

e) Sequências 

 

Numa recolha de composições de diversos autores, nomeadamente Pitoni, Perez e 

Jommelli, encontram-se as cópias das partituras da sequência Victimae Paschalis (C.N. 

136//2, pp. 27-33) e da sequência Lauda Sion (CN 136//3, pp. 34-45). Sob cotas diferentes 

estão catalogadas as cópias das partes cavas destas sequências, nomeadamente: MM 

1088//1-7 e FCR 94//4. Os Aut.s encontram-se no Arquivo da Sé sob as cotas P-Lf 84/298 

B5 e P-Lf 84/297 B5. As cópias da sequência Lauda Sion foram realizadas pelo copista J. 

P. Saraiva em 1840. No rosto da partitura lê-se: “Partitura sequentia / A 4 concertada / In 

Festa Corporis Christi / Lauda Syon Salvatorem / Del Sig.re / D. Giovanni Giorgi. S. R.” 

 

 

f) Dois Livros de Solfejos 

 

Com a cota P-Ln MM 4837 e P-Ln CN 269 estão catalogados dois volumes de solfejos 

para sopranos com baixo contínuo. Para uma descrição pormenorizada, ver cap. 2.2.  
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3.3 -  Biblioteca da Ajuda 

 

 Na Biblioteca de Ajuda encontram-se 30 obras de autoria de Giorgi, entre as quais 

12 salmos, 17 motetos e 1 missa. Todas estas obras são cópias em partes cavas para SATB 

e bc, mas não todas são completas. As cópias são constituídas por folhas verticais, 

contendo 10 pentagramas. O material é papel, a grafia é a tinta, a notação é moderna, 

sendo, contudo, as vozes de soprano, alto e tenor escritas em clave de Dó, respetivamente 

na primeira, terceira e quarta linha. Os fólios escritos podem variar entre 3 e 4. 

 

 

 a) Salmos  
 

 No que diz respeito aos salmos, foram encontrados 6 composições avulsas:  

 

1. Beati omnes (47-IV-56101-106),  

2. Beatus vir (47-IV-5641-45),  

3. De profundis (47-IV-5616-20),  

4. Dixit Dominus (47-IV-5666-70),  

5. Laudate pueri (47-IV-5696-100),  

6. Memento (47-IV-5681-83).  

 

 

 É importante referir que, para além das cópias existentes na Biblioteca da Ajuda, e 

tal como já foram atrás enumerados no número 3.1 deste capítulo, existem no Arquivo da 

Fábrica da Sé de Lisboa os manuscritos Aut.s dos salmos Beati omnes e Memento Domine 

(cotas P-Lf 84/170 B3 e P-Lf 84/292 B3) e ainda outras cópias, duplicadas e catalogadas 

com cotas diferentes, dos salmos Beatus vir, Dixit Dominus, Laudate pueri: 

 

• Beatus vir: cota 47-IV-5641-45 (cópias P-Lf 84/294 B3 e P-Lf 84/178 B3) 

• Dixit Dominus: cota 47-IV-5666-70 (cópias P-Lf 84/294 B3 e P-Lf 84/207 B3) 

• Laudate pueri: cota 47-IV-56 86-100 (cópias P-Lf 84/294 B3 e P-Lf 84/263 B3) 
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 Não existe nem as cópias nem o Aut. do salmo De Profundis do qual subsiste um 

exemplar único na Biblioteca da Ajuda.  

 O Autógrafo e as cópias em partes cavas do salmo Memento Domine 47-IV-5681-83, 

encontram-se conservadas no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa, com catalogação 

diferente, nomeadamente: P-Lf 84/292 B3 - Aut., e P-Lf 84/279 B3 cópias em partes cavas. 

 Catalogadas sob a cota 47-IV-56110-139, encontram-se as cópias separadas para 

órgão de 6 salmos, nomeadamente: Dixit Dominum, Laudate pueri, Credidi, In 

convertendo, Domine probasti, Magnificat. As cópias destes salmos encontram-se no 

Arquivo da Sé, a excepção dos salmos Credidi e Domine probasti, dos quais não encontrei 

correspondências. Aparentemente trata-se de exemplares únicos (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Salmos na Bilbioteca da Ajuda 

 

Título Epigrafe dos manuscritos Cota 
Beati omnes Nº 31 / Beati omnes / A 4.º / Concertatto / 

1760 / Del Sig.re D. Giovanni Giorge / 
Semin.º 

P-Lf  84/170 B5(aut.) 

Beatus vir Organo / A 4 Concertato / Psalmo / Beatus 
vir / Del Sig.re / D. Giovani Giorgi / 1756 

P-Lf 84/294 B5 (cópias) 
P-Lf 84/178 B3 (cópias) 

De profundis Organo / A 4 Concertato / Psalmo / De 
profundis / Del Sig.re / D. Giovanni Giorgi 
/ 1756 /. 

----------- 

Dixit Dominus Dixit Dominus / a 4 di cappella / Del Sig.re 
João Giorgi 

P-Lf 84/294 B3 (cópias) 
P-Lf 84/207 B3 (cópias) 

Laudate pueri Organo / A 4 Concertato / Psalmo / 
Laudate pueri / Del Sig.re / D. Giovani 
Giorgi / 1756 

P-Lf 84/263 B4 (cópia) 
 P-Lf 84/294 B3 (cópias) 

Memento Domine Organo / A 4 / Concertato / Memento 
Domine David / Del Sig.re D. Giovanni / 
Georgi 

P-Lf 84/292 B3 (aut.) 
 P-Lf  84/279 B3 (cópias) 

Organo / Commune / Apostolorum / In II Vesperis / Psalm -------- 
Dixit  P-Lf 84/293B3 (cópias)  
Laudate pueri  P-Lf 84/293 B3 (cópias) 
Credidi  -------- 
In convertendo  P-Lf 84/226 B3 (cópias)  
Domine probasti  -------- 
Magnificat  P-Lf 84/5 B3 (cópias)  
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 Os salmos Beatus vir 47-IV – 56 41-45, De profundis 47-IV-5616-20, Laudate pueri 

47-IV-56 86-100, foram copiados para a capela de Bemposta, pois, no rosto da primeira 

página encontra-se a escrita "Bemposta", o que indica que eram obras usadas na Capela 

Real da Bemposta, cujo fundo musical foi sucessivamente incorporado na Biblioteca da 

Ajuda64. 

 O salmo Memento Domine, 47-IV-5681-83, pertence a uma série autógrafa 

conservadas no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa, e catalogadas com a cota P-Lf 84/292 

B3, sendo constituída por 16 salmos: 

 

1. Dixit Dominus,  

2. Laudate pueri,  

3. Beatus vir,  

4. Laudate Dominus,  

5. In exitu,  

6. Magnificat,  

7. Laetatus sum,  

8. Nisi Dominus, 

9. Lauda Jerusalem, 

10. Confitebor Angelorum,  

11. De profundis,  

12. Beati omnes,  

13. Credidi,  

14. In convertendo,  

15. Memento Domine,  

16. Domine probasti 

 

 

 As cópias dos salmos avulsos da Biblioteca da Ajuda: Beatus vir 47-IV-5641-45, 

Dixit Dominus 47-IV-5666-70, Laudate pueri 47-IV-56 86-100, do Arquivo da Sé fazem parte 

de uma outra série de salmos em cópias, catalogados com a cota P-Lf 84/294 B3. 

                                                
64 Cfr. Fernandes, 2010, cap.2.1.1 A Capela Real de Bemposta. Pp.106-124 
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 Na Biblioteca da Ajuda existem uma coletânea das cópias cavas de 6 salmos, 

catalogada com a cota 47-IV-56110-139. No rosta da primeira página lê-se: Organo / 

Commune / Apostolorum / In II Vesperis / Psalm 

 

 A coletânea é constituída por os seguintes salmos: 

 

1. Dixit Dominus, 

2. Laudate pueri, 

3. Credidi, 

4. In convertendo, 

5. Domine probasti, 

6. Magnificat. 

 

  Na epigrafe, não se encontra especificado o nome do autor destes salmos, contudo, 

a exceção dos salmos Credidi e Domine probasti, todos os outros salmos se encontram em 

cópias cavas conservados no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa, sendo os salmos Dixit 

Dominus, Laudate pueri, e In convertendo, reunidos numa série catalogada com a cota P-

Lf 84/293 B3, apresentando no rosto da primeira página a seguinte epígrafe: "Psalmi / A 4 / 

Concertati / Com Repleni / Del Sigre / D: Giovanni George". 

 

 

 b) Missa 

 

 Na Biblioteca da Ajuda encontra-se guardada uma cópia incompleta da missa nº 18, 

da qual existe somente as partes cavas de órgão, soprano e tenor. O seu Aut. encontra-se no 

Arquivo da Sé de Lisboa com a cota P-Lf 84/24 B3. No rosto da primeira página encontra-

sea seguinte epígrafe: organo / messa a 4 / concertato e Breve / Del Sig.re D. Giovanni 

Georgi. 
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 c) Motetos 

 

 Quanto aos motetos, na Biblioteca da Ajuda, encontram-se conservados as partes 

das cópias cavas de 17 motetos (Tabela 30): 

 

Cota no 
Arquivo da 

Biblioteca da 
Ajuda 

Título Epigrafe dos manuscritos Partes cavas Cota noutros 
arquivos ou 
bibliotecas 

47-IV-561-5 
 

(nº 1) 
Quae est 
ista 

Bemposta / Organo a 4 / 
Mottetto a 4 voci concertatto / 
In Assumptione B. Maria / 
Virginis / Quae est ista / In 
Genova L'anno 1756 / Del 
Sig.re D. Giovanni Giorgi 

Cópias das 
partes cavas 
de SATB coro e 
bc 

P-Lf 84/142 
B4 

47-IV-5646-50  (nº 2) 
Laudemus 
virum 

Bemposta / Partitura originale 
del Mot:o secondo / Per la festa 
di S. Gioachino nella D.ca fra l’ 
ottava / à 4 voci concertato / 
Conforme all’uso e stile della 
Sacros:ta Bas:ca P:le di 
Lisbona / Di D. Giovanni Giorgi 
/ In Genova L’anno 1756 

Cópias das 
partes cavas 
de SATB coro e 
bc 

P-Lf 84/116 
B4 

47-IV-5671-75 (nº 7) 
Super 
omnia 
cedrorum 

Mottetto settimo / Para a 
exaltação da S.ta Crus / A 4 
voce concertatto / Super omnia 
signa cedrorum / Del Sig.re D. 
Giovanni Giorgi / 1756 

Cópias das 
partes cavas 
de SATB coro e 
bc 

P-Lf 84/160 
B4 

47-IV-5631-35 (nº 29) 
Iste est 
Joannes 

Mottetto / a 4 / Concertatto / In 
festo Sancti Joannis Apostoli / 
Evangelista / 1757 / Del Sig.r  
D. Giovanni Georgi 

Cópias das 
partes sep de 
SATB coro e bc 

P-Lf 84/106 
B4 

47-III-5651-55 (nº 30) 
Herodus 
iratus 

Bemposta / Moteto a 4. 
Concertato / In festa Sanctorum 
Innocentium / Herodus Iratus / 
Del Sig.r / Giovanni Georgi 

Cópias das 
partes de SA 
soli, TB coro e 
bc (incompleta 
faltam as partes 
de SA coro) 

P-Lf 84/93 
B4 
B-Ln F.C.R 
90//2 
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Cota no 
Arquivo da 

Biblioteca da 
Ajuda 

Título Epigrafe dos manuscritos Partes cavas Cota noutros 
arquivos ou 
bibliotecas 

47-IV- 566-10 (nº 39) 
Ecce venit 

Bemposta / Mottetto a 4 / 
Concertato / In Festo 
Purificationis Beatae Mariae 
Virginis. / Ecce venit / Del Sig.r 
Giovanni Georgi 

Cópias das 
partes cavas de  
S solo, ATB 
coro e bc 
incompleta falta 
as partes de SA 
coro) 

P-Lf 84/77 
B4 

47-IV-5656-60 (nº 46) 
Constituit 
eum 

Organo / Motteto A 4 / 
Concertatto / Per la Festa di S. 
Giuseppe / Del Sig.re D. 
Giovanni / Giorge 

Partes cavas de 
SA soli,  
TB coro 
(incompleta,  
faltam as partes 
de SA coro) 

P-Lf 84/55 
B4 (Aut. e 
partes sep de 
SATB coro 
e bc) 

47-IV-5626-30 (nº47) 
Angelus 
Domini 
apparuit 

Mottetto a 4 / In Festo 
Annuntiationis Beatae Mariae 
Virginis / Del Sig.r Giovanni 
Giorgi 

Cópias 
separadas  
de SATB coro e 
bc 

P-Lf 84/35 
B4 (Aut.  e 
cópias de 
SATB soli, 
SATB coro 
e bc) 

47-IV-5621-25 (nº 61) 
Ascendit 
Deus 

Bemposta / Organo / a 4 
Concertato / In ascensione 
Domini N.J.C / Ascendit Deus in 
jubilo / Del Sig.r D. Giovane 
George / 1758 

Cópias 
separadas  
de SATB coro e 
bc 

P-Lf 84/38 
B4 (Aut.  e 
cópias de 
SATB soli, 
SATB coro 
e bc) 

47-IV-5694-95 (nº 66) 
Spes nostra 

Mottetto a 4. / Concertato. / In 
Festo SS. Trinitatis / Spes nostra 
/ 1758. / Del Sig.re D. Giovani / 
Georgi 

Cópias da parte 
do S solo e bc 

P-Lf 84/158 
B4 

47-IV-5636-40 (nº 70) 
Factus est 
silentium 

 

Organo / a 4 Concertato / 
Mottetto / In Apparitione S. 
Michaelis / Archangeli / Del 
Sig.re D. Giovanni / Georgi 

Cópias das 
partes cavas  
de SATB coro e 
bc 

P-Lf 84/86 
B4 

47-IV- 5676-80 (nº 74) 
Elisabeth 
Zachariae 

Organo / A 4 Concertato / Per 
La festa di S. Giovanni / Bap.ta / 
Del Sig.re D. Giovanni / Gieorgi 
/ 1758  

Cópias das 
partes cavas  
de SATB coro e 
bc 

P-Lf 84/80 
B4 
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Cota no 
Arquivo da 

Biblioteca da 
Ajuda 

Título Epigrafe dos manuscritos Partes cavas Cota noutros 
arquivos ou 
bibliotecas 

47-IV-5687-91 (nº 76) 
Petrus 
Apostolus 

Bemposta / Mottetto / a 4 
concertato / Per la Festa di 
SS.mi Apostoli / Del Sig.r 
Giovanni Giorge /1758 

Cópias das 
partes de SA 
soli,  
TB coro e bc 
(Incompleta, 
falta SA coro) 

P-Lf 84/136 
B4 

47-IV- 5676-80 (nº 79) 
Elisabeth 
potens  

Bemposta / Mottetto A 4 / 
Elisabeth potens / Del Sig.r 
Giovanni Giorge 

 

Cópias das 
partes cavas de  
S solo, SATB 
coro e bc 

P-Lf 84/79 
B4 (Aut. e 
cópias) 

47-IV-56 92-93 (nº 84) 
Christus 
Jesu 
splendor 
Patris 

Bemposta / Motteto / A 4 
concertato / Per la Festa della 
Trasfigura / tione / di N. S. / 
1758 / Del Sig.re D. Giovanni / 
Giorgi 

Partes cavas de 
S solo e bc 

P-Lf 84/49 
B4 

47-IV-5611-15 (nº 86) 
Osca 
Vincentium 

Bemposta / Mottetto a 4 / 
Concertato / In Festo S. 
Vincentii Martyris / Osca 
Vincentium / 1758 / Del Sig.re 
D. Giovanni Georgi 

Cópias partes 
sep de SATB 
coro e bc 

P-Lf 84/132 
B4 

47-IV-5684-86 In monte 
excelso 

Sem capa. Incompleto 
 

Partes de alto a 
4, tenor a 4, 
baixo a 4 

 

Tabela 30 - Motetos na Biblioteca da Ajuda 

  

 

 Os Autógrafos de quase todos estes motetos encontram-se conservados no Arquivo 

da Fábrica da Sé de Lisboa, constituindo uma série numerados pelo próprio Giorgi, com 

exceção do moteto In monte excelso, inexistente no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa e 

nunca mencionado pelo Feininger, o primeiro estudioso de Giorgi, o qual elaborou um 

catálogo temático com todas as obras encontradas em Portugal, principalmente no arquivo 

da Fábrica da Sé de Lisboa e na Biblioteca da Ajuda. No rosto da primeira página, 

normalmente a capa do órgão, não está mencionado o nome do autor, não podendo, 

portanto, ter a certeza de que se trate mesmo de uma obra de Giorgi, podendo chegar a esta 

conclusão através de uma análise atenta e aprofundada da escrita compositiva da obra. 

 Segue uma tabela dos motetos onde estão comparadas as epigrafes das 

composições (Tabela 31).  
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Catalogação 
na Biblioteca 

da Ajuda 

Título do 
moteto 

Epígrafe nas cópias 
conservadas na 

Biblioteca da Ajuda 

Epígrafe nos Aut. no Arquivo 
da Fábrica da Sé de Lisboa 

Catalogação 
no Arquivo 

da Fábrica da 
Sé de Lisboa 

47-IV-561-5 
Bemposta 
Cópias das 
partes cavas  
de SATB 
coro e bc 

(nº 1) 
Quae est 
ista 

Organo a 4 / Mottetto 
a 4 voci concertatto / 
In Assumptione B. 
Maria / Virginis / 
Quae est ista / In 
Genova L'anno 1756 / 
Del Sig.re D. Giovanni 
Giorgi 

Partitura originale del Mot.o 
Primo / Dá cantarsi nella 
festa dell'Assunzione di Nª. 
S.ra / 15 Agosto/ á 4 voci 
concertato et / Conforme 
all'uso e stile della Sacros.ta 
Bas.ca P.le di Lisbona / Dá 
D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1756 

P-Lf 84/142 
B4 

47-IV-5646-50  
Bemposta 
Cópias das 

partes 
cavas  

de SATB 
coro e bc 

nº 2 
Laudemus 
virum 

Partitura originale del 
Mot:o secondo / Per la 
festa di S. Gioachino 
nella D.ca fra l’ ottava 
/ à 4 voci concertato / 
Conforme all’uso e 
stile della Sacros:ta 
Bas:ca P:le di Lisbona 
/ Di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova 
L’anno 1756 

Partitura originale del Mot.o 
Secondo / Per La festa di S. 
Gioachino nella Dom.ca fra 
l'ottava / à 4 voci concertate 
et / Conforma all'uso e stile 
della Sacros.ta Bas.ca P.le di 
Lisbona / Di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1756 

P-Lf 84/116 
B4 
Não 
catalogada 
por Feininger  

47-IV-5671-75 
cópias das 
partes cavas  
de SATB 
coro e bc 

nº 7 
Super 
omnia 
cedrorum 

Mottetto settimo / 
Para a exaltação da 
S.ta Crus / A 4 voce 
concertatto / Super 
omnia signa cedrorum 
/ Del Sig.re D. 
Giovanni Giorgi / 
1756 

Partitura originale del Mot.o 
settimo/ Per L'esaltazione 
della S.ta Croce 24 
Settembre/à 4 voci 
conc.to/Conforme allo stile et 
uso della Sacros.ta Bas.ca 
P.le di Lisbona/ Da D. 
Giovanni Giorgi/In Genova 
L'anno 1756 

P-Lf 84/160 
B4 

 

47-IV-5631-35 

cópias das 
partes sep de 
SATB coro e 
bc 

(nº 29) 
Iste est 
Joannes 

Mottetto / a 4 / 
Concertatto / In festo 
Sancti Joannis 
Apostoli / Evangelista 
/ 1757 / Del Sig.r D. 
Giovanni Georgi 

Mot.o 29 / Conc.to à 4 voci 
Per La festa di S. Giovanni 
Evan.ta 27 D.bre / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca di 
Lisbona / Part.a Orig.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1757 

P-Lf 84/106 
B4 
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Catalogação 
na Biblioteca 

da Ajuda 

Título do 
moteto 

Epígrafe nas cópias 
conservadas na 

Biblioteca da Ajuda 

Epígrafe nos Aut. no Arquivo 
da Fábrica da Sé de Lisboa 

Catalogação 
no Arquivo 

da Fábrica da 
Sé de Lisboa 

47-III-5651-55 
Bemposta 
cópias das 
partes de SA 
soli,  
TB coro e bc 
(incompleta 
faltam  
as partes de 
SA coro) 

(nº 30) 
Herodus 
iratus 

Moteto a 4. 
Concertato / In festa 
Sanctorum 
Innocentium / Herodus 
Iratus / Del Sig.r / 
Giovanni Georgi 

Mot.o Trigesimo / 30º: / Per 
La festa de S.ti. Innocenti 28 
D.bre / Ad'uso della 
Sacros.ta Patr.le di Lisbona / 
Part.a org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1757 

P-Lf 84/93 
B4 
B-Ln F.C.R 
90//2 

47-IV- 566-10 
Bemposta 
Cópias das 
partes cavas 
de  
S solo, ATB 
coro e bc 
 (incompleta 
falta as partes 
de SA coro) 

(nº 39) 
Ecce venit 

Mottetto a 4 / 
Concertato / In Festo 
Purificationis Beatae 
Mariae Virginis. / 
Ecce venit / Del Sig.r 
Giovanni Georgi 

Mot.o 39º: / A quatro voci 
conc.to Per La festa della 
Purificazione 2 Febr.o / 
Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le di Lisbona / Partit.ra 
Org.le di D. Giovanni Giorgi 
/ In Genova L'anno 1757 

P-Lf 84/77 
B4 

 

47-IV-5656-60 
partes cavas 
de SA soli,  
TB coro 
(incompleta,  
faltam as 
partes de SA 
coor) 

(nº 46) 
Constituit 
eum 

Organo / Motteto A 4 / 
Concertatto / Per la 
Festa di S. Giuseppe / 
Del Sig.re D. Giovanni 
/ Giorge 

Mot.o n.o 46 Per La festa di 
S. Giuseppe 19 Marzo / 
Conc.to à 4 voci / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca Patr.le 
di Lisbona / Part.a org.le di 
D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1757 

P-Lf 84/55 
B4 (Aut. e 
partes sep de 
SaTb coro e 
bc) 

 

47-IV-5626-30 
Bemposta 
Cópias 
separadas  
de SATB 
coro e bc 

(nº47) 
Angelus 
Domini 
apparuit 

Mottetto a 4 / In Festo 
Annuntiationis Beatae 
Mariae Virginis / Del 
Sig.r Giovanni Giorgi 

Mot.o 47 Per La festa Dell' 
Incarnazione N.S.G.C / A 4 
voci conc.to Ossia per 
L'Annunziazione 25 Marzo / 
Ad'uso della Sacros.ta Bas.ca 
Patr.le di Lisbona / Part.a 
Org.le di D. Giovanni Giorgi 
/ In Genova L'anno 1757 

P-Lf 84/35 
B4 (Aut.  e 
cópias de 
SATB soli, 
SATB coro e 
bc) 
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Catalogação 
na Biblioteca 

da Ajuda 

Título do 
moteto 

Epígrafe nas cópias 
conservadas na 

Biblioteca da Ajuda 

Epígrafe nos Aut. no Arquivo 
da Fábrica da Sé de Lisboa 

Catalogação 
no Arquivo 

da Fábrica da 
Sé de Lisboa 

47-IV-5621-25 
Bemposta 
Cópias 
separadas  
de SATB 
coro e bc 

(nº 61) 
Ascendit 
Deus 

Organo / a 4 
Concertato / In 
ascensione Domini 
N.J.C / Ascendit Deus 
in jubilo / Del Sig.r D. 
Giovane George / 
1758 

Mot.o nº 61: Per la Solennitá 
della Ascensione di N. S. / À 
quatro voci conc.to: / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca Patr.le 
et Cap.la Reale di Lisbona / 
Part.a Org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

P-Lf 84/38 
B4 (Aut.  e 
cópias de 
SATB soli, 
SATB coro e 
bc) 

47-IV-5694-95 

cópias da 
parte do S 
solo e bc 

(nº 66) 
Spes 
nostra 

Mottetto a 4. / 
Concertato. / In Festo 
SS. Trinitatis / Spes 
nostra / 1758. / Del 
Sig.re D. Giovani / 
Georgi 

Altro mot:º per La 
trasfigurazione di N: S: / 
invece del pos.re non 
approvato / 6 di Agosto / à 4 
voci conc.te / Ad’uso della 
Sacrost.ª Patr.le, e Capela 
Reale / di Lisbona / Part:ª 
Orgle di D: Giovanni Giorgi 
/ In Genova L’anno 1759. 

P-Lf 84/158 
B4 

 

47-IV-5636-40 

cópias das 
partes cavas  
de SATB 
coro e bc 

(nº 70) 
Factus est 
silentium 

 

Organo / a 4 
Concertato / Mottetto / 
In Apparitione S. 
Michaelis / Archangeli 
/ Del Sig.re D. 
Giovanni / Georgi 

Mot.o n.º70: Per La festa 
dell'Apparizione di S. 
Michele / Arch.lo / 8 Maggio 
/ A 4 voci conc.to / Ad'uso 
della Sacros.ta Bas.ca Patr.le 
/ e Capela Reale di Lisbona / 
Partit.a Org.le di D. 
Giovanni Giorgi / In Genova 
L'anno 1758 

P-Lf 84/86 
B4 

 

47-IV- 5676-80 

cópias das 
partes cavas  
de SATB 
coro e bc 

(nº 74) 
Elisabeth 
Zachariae 

Organo / A 4 
Concertato / Per La 
festa di S. Giovanni / 
Bap.ta / Del Sig.re D. 
Giovanni / Gieorgi / 
1758  

Mot.o nº 74 / Per La festa di 
S. Giovanni Batista 24 
Giugno / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le / e 
Capela Reale di Lisbona / In 
Genova L' anno 1758 

P-Lf 84/80 
B4 
FeiG II.45 

47-IV-5687-91 
Bemposta 
Cópias das 
partes de SA 
soli,  
TB coro e bc 
(Incompleta, 
falta SA coro) 

(nº 76) 
Petrus 
Apostolus 

Mottetto / a 4 
concertato / Per la 
Festa di SS.mi 
Apostoli / Del Sig.r 
Giovanni Giorge / 
1758 

Mot.to nº 76 Per La festa de 
SS.ti Apostoli Pietro e Paolo / 
29 Giugno / A 4 voci conc.to 
Ad'uso / della Sacros.ta 
Bas.ca Patr.le di Lisbona e 
Capela Reale / Par.ta Orig.le 
di D. Giovanni Giorgi / In 
Genova L'anno 1758 

P-Lf 84/136 
B4 
FeiG II.96 
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Catalogação 
na Biblioteca 

da Ajuda 

Título do 
moteto 

Epígrafe nas cópias 
conservadas na 

Biblioteca da Ajuda 

Epígrafe nos Aut. no Arquivo 
da Fábrica da Sé de Lisboa 

Catalogação 
no Arquivo 

da Fábrica da 
Sé de Lisboa 

47-IV- 5676-80 
Bemposta 
Cópias das 
partes cavas 
de  
S solo, SATB 
coro e bc 
 

(nº 79) 
Elisabeth 
potens  

Mottetto A 4 / 
Elisabeth potens / Del 
Sig.r Giovanni Giorge 

 

Mot.o n.º 79 Per La festa di 
S.ta Elisabetta Regina del / 
Portogallo / 8 di Luglio / A 4 
voci conc.to / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca Patr.le di 
Lisbona / e Capela Reale / 
Part.a Org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

P-Lf 84/79 
B4 (Aut. e 
cópias) 

 

47-IV-56 92-93 

Bemposta 
Partes cavas 
de S solo e bc 

(nº 84) 
Christus 
Jesu 
splendor 
Patris 

Motteto / A 4 
concertato / Per la 
Festa della Trasfigura 
/ tione / di N. S. / 1758 
/ Del Sig.re D. 
Giovanni / Giorgi 

Mot.o 84 Per La festa della 
Trasfigurazione di N. S. / 6 
Agosto / A quatro voci 
conc.te / Ad'uso della 
Sacros.ta Bas.ca P.le di 
Lisbona / e Capela Reale / 
Part.a org.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

P-Lf 84/49 
B4 

 

47-IV-5611-15 
Bemposta  
Cópias partes 
sep de SATB 
coro e bc 

(nº 86) 
Osca 
Vincentiu
m 

Mottetto a 4 / 
Concertato / In Festo 
S. Vincentii Martyris / 
Osca Vincentium / 
1758 / Del Sig.re D. 
Giovanni Georgi 

Mot.nº 86 Per 
LaTranslazione di S. 
Vincenzo Martire S.bre / à 
quatro voci conc.to / Ad'uso 
della S.ta Bas.ca Patr.le di 
Lisbona / e Capela Reale / 
Part.a Orig.le di D. Giovanni 
Giorgi / In Genova L'anno 
1758 

P-Lf 84/132 
B4 

 

47-IV-5684-86 
Bemposta  
Partes de alto 
a 4, tenor a 4, 
baixo a 4 

In monte 
excelso 

Sem capa. Incompleto 
 

------------------- dúbio 
Não 
catalogado 
por Feininger 

Tabela 31 - Comparação das epigrafes das composições 

 

 

3.4 - Arquivo da Sé de Viseu  

 

 No Arquivo da Sé de Viseu conservam-se as cópias em partes cavas para órgão, 

soprano, contralto e baixo, de 7 composições de Giovanni Giorgi, nomeadamente: 1 
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Magnificat a 4 com violinos em ré menor (P-Vs / 48); 1 ofertório a 4 v em Sib Maior In 

omnem terram (P-Vs / 49); 3 salmos: o salmo Beati omnes em Lá Maior (P-Vs / 50); o 

salmo Confitebor em sol menor para S solo e SATB coro (P-Vs / 52); o salmo Confitebor a 

4 vozes SATB em Ré Maior com acompanhamento de órgão e violinos 1º e 2º (P-Vs / 53) 

e o salmo Dixit Dominus a 4 vozes concertato em sol menor (P-Vs / 54).  

 A esta lista junta-se o gradual a 4 vozes Specie tua, um hino composto para a 

procissão da Via Sacra (P-Vs / 51) (Tabela 32). 

 

Catalogação 
na Biblioteca 

da Sé de 
Viseu 

Título da 
obra 

Epígrafe das cópias conservadas 
na Biblioteca da Sé de Viseu 

Partes cavas 

P-Vs / 48   Magnificat  Magnificat a 4 / Com VV.os ad 
libitum / De João Jorge 

 

P-Vs / 49 Ofertório  
In omnem 
terram 

Ofertorio / A 4 voci / P.a os 
Apostolos / In omnem terram  / 
De D. Giovanni Giorgi  

 

P-Vs / 50  Beati 
omnes 

Beati omnes / organo a due C. 
Com rep. / Del Sig.r Gio. Giorgi 
(único exemplar, não existindo 
outras cópias em outros 
arquivos) 

Canto 1º a 2 com rep., Canto 2º 
com rep. duplicado, Alto a 5, 
Tenor a 5 e Baio a 5. 

Psalmo A 5 / Concertatto / com 
due canti / e repieni / Beati 
omnes / Del Sig.re D. Gio. 
Giorgi 

Canto P.mo a 3 com rep., organo 
a due C. Com rep., canto 2º a 2 
com rep., alto duplicado, tenor 
Primo, Basso primo. 

P-Vs / 51  
 

Hino 
Crucis 
Christi 

Himno / P.a a Procissão da Via 
Sacra / Graduale A 4. /  Specie 
tua. / Del Sig.r D. Gio Giorgi 
UNICO 
 

Cópia, partes cavas de S (Canto) 
solo a 4, A a 4, B a 4,  Magna 
opera tacet, T a 4 em Tiple 
respeitando os solos  e ????, B a 
4 Confitebor tacet, Magna opera 
tacet  

P-Vs / 52  Confitebor 
 

Confitebor a 4 / Del Sn.r / Gio. 
Jorge 

Cópia, partes cavas de B. As 
restantes folhas estão ilegíveis. 

P-Vs / 53  Confitebor Confitebor a 4 / Com VV.os / Del 
Sig.r /Giovanni Giorgi 

Cópia, partes cavas de org., 
Canto a 4, T a 4, B a 4, Vl 1º, Vl 
2º, Violone a 4 

P-Vs / 54 Dixit 
Dominus 

Psalmo a 4 / Concertato / Dixit 
Dominus / Del Sig.r D. Gio 
Giorgi 

cópia, partes cavas de org. a 4, S 
(Canto) a 4, A a 4, T a 4, B a 4 
concertatto 

Psalmo A 4 / Concertatto. / Dixit 
Dominus / Del Sig.r D. Gio 
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Catalogação 
na Biblioteca 

da Sé de 
Viseu 

Título da 
obra 

Epígrafe das cópias conservadas 
na Biblioteca da Sé de Viseu 

Partes cavas 

Giorgi 
cópia, partes sep de org a 4 
conc., Canto a 4 conc., A a 4 
conc., T a 4 conc., B a 4 conc. 

Tabela 32 - Composições no Arquivo da Sé de Viseu 

 

 

3.5 - Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa 

 

 Na biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa guardam-se 16 composições e Giorgi: 

11 motetos, um Stabat Mater, 3 missas e uma Missa de Requiem. Na antologia de música 

para a Semana Santa (Officium Majoris Hebdomadae) de 1735, realizada pelo copista da 

Patriarcal Vicente Perez Patroch Valentino para o uso exclusivo da capela ducal de Vila 

Viçosa, encontra-se, entre outras composições do final do séc. XVI e do séc. XVII, o 

moteto Clarifica me Pater, o único exemplar escrito em estilo contrapontístico severo. 

 

 

 a) Motetos 

 

 Na Biblioteca de Vila Viçosa encontram-se as cópias das partes cavas destinadas ao 

órgão, soprano, contralto, tenor e baixo de 11 motetos, dos quais 10 a 4 vozes e 1 a oito 

vozes (Tabela 33). 

 O Autógrafo de 7 destes motetos encontram-se também no Arquivo da Sé de 

Lisboa, assim como as cópias em partes cavas de 2 motetos. O moteto a 8 vozes Beatus vir 

existe como exemplar único. Cópias em partes cavas dos motetos Spes nostra e Ascendit 

Deus encontram-se também na Biblioteca de Ajuda. 
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Tipologia 
do moteto 

Catalogação 
no Arquivo 

de Vila 
Viçosa 

Título da 
obra 

Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Catalogação 
noutros 

arquivos ou 
bibliotecas 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXII 

Quando 
natus est 

Motetto a 4 / 
Concertatto / 
Quando natus est / 
In circuncisione 
Domini / Del S.r 
D. João Jorge 

Cópias das partes 
cavas duplicado 
de SATB e orgão 

P-Lf 84/143 
B4 (cópias) 

Moteto a 8 AM.B-
LXXXIII  

Beatus vir 1) Mottetto / Di 
communi 
Confessoris non 
Pontificis. / Beatus 
vir / A 8 con 
concerti / Del 
Sig.re D. Gio 
Giorgi 

Cópias das partes 
cavas de órgão 

---------------- 

2) Mottetto / 
Communi 
Confessoris non 
Pontificis. / Beatus 
vir / A 8 con 
concerti / Del 
Sig.re D. Gio 
Giorgi 

Cópias das partes 
cavas de órgão, 
soprano 1º, 
contralto 1º, tenor 
1º, baixo 1º, 
soprano 2º, 
contralto 2º, tenor 
2º, baixo 2º, 
soprano 1º 
ripieno, contralto 
1º ripieno, tenor 
1º ripieno, baixo 
1º ripieno, 
soprano 2º 
ripieno, contralto 
2º ripieno, tenor 
2º ripieno, baixo 
2º ripieno 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

Regina 
caeli 

Organo / Motetto / 
A 4 Concert: / Per 
La Festa delli 
Gaudiorum / Di  
N. Sr.a / Del 
Sig.re D. Giovanni 
Giorge / C. R de 
V. Viçosa 

Cópias de órgão, 
soprano concert., 
contralto 
concert., tenor 
concert., baixo 
concert., soprano 
repleno, 
contralto, 
repleno, tenor 

P-Lf 84/149 
B4 (aut.) 
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Tipologia 
do moteto 

Catalogação 
no Arquivo 

de Vila 
Viçosa 

Título da 
obra 

Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Catalogação 
noutros 

arquivos ou 
bibliotecas 

repleno, baixo 
repleno 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

Virgo Dei 
Genitrix 

Mottetto / A 4 / 
Concertatto / Per 
La festa della 
Maternità / di N.a 
Snr.a / Del Sig.re 
D. Giovani Giorge 

Cópias dulicadas 
das partes de 
órgão, soprano, 
contralto tenor, 
baixo 

P-Lf 84/167 
B4 
(aut.) 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

Intravit 
Maria 

Motetto / A 4 / 
Concertatto / In 
Festo Visitatione / 
B. M. Virginis / 
Del Sig.re D. 
Giovani Giorge 

cópias duplicadas 
das partes de 
órgão, soprano, 
contralto, tenor e 
baixo 

P-Lf 84/104 
B4 (aut.) 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

Pulchra es Motteto / A 4  
Concert. / Per la 
Festa della Purita 
di / N. Sn.ra / Del 
Sig.re D. Giovani 
Giorgi 

cópias duplicadas 
das partes de 
órgão, soprano, 
contralto, tenor e 
baixo 
 

P-Lf 84/141 
B4 
(aut.) 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

 Crucem 
sanctam 

Mottetto / A 4º / 
Concetatto / In 
Festo Inventionis / 
Sancte Crucis / 
Del / Sig.r  D. 
Giovani Giorgi 

cópias duplicadas 
das partes de 
órgão, soprano, 
contralto, tenor e 
baixo. Uma parte 
de órgão está 
incompleta, 
faltando o último 
andamento 

P-Lf 84/57 
B4 
(aut.) 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

Doleo 
super te 

Orgam / Motetto / 
Doleo super te Fili 
mi / Jesu / A 4 
concert.o / Do Sr 
D. João Jorge 

Cópias em partes 
cavas de órgão 
(incompleta, 
soprano, 
contralto, tenor e 
baixo 

---------------- 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

A solis 
ortu 

Organo / Mottetto 
/ A 4 / Concertatto 
/  In festo SS.mi  
Nominis  Jesus / 

Cópias em partes 
cavas de órgão, 
soprano, 
contralto, tenor e 

P-Lf 84/39 
B4 
(aut.) 
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Tipologia 
do moteto 

Catalogação 
no Arquivo 

de Vila 
Viçosa 

Título da 
obra 

Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Catalogação 
noutros 

arquivos ou 
bibliotecas 

Del Sig.re / 
Giovanni Giorgi 

baixo 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

Spes 
nostra 

Mottetto / A 4 / 
Concertatto / In 
Festo SS. 
Trinitatis / 1758 / 
Del Sig. R D. 
Giovani Giorgi 

Cópias 
duplicadas em 
partes cavas de 
órgão, soprano, 
contralto, tenor e 
baixo 

P-Lf 84/158 
B4 
(cópia) 
47-56 94 a 95 

Moteto a 4 AM.B-
LXXXIII  

Ascendit 
Deus 

Organo / Mottetto 
/A 4 Concertatto / 
In Festo 
Ascentionis / 
Domini / Del Sig. 
Re / D. Giovanni 
George / Smi. De 
V.V. 

  P-Lf 84/38 
B4 
(aut.) 
P-La 47-56 
21a 25 

Tabela 33 - Motetos da Biblioteca do Paço ducal de Vila Viçosa  

 

 

 b) Salmos 

 

 Com a cota AMB-LXXXII encontram-se as cópias das partes cavas para órgão, 

soprano, alto e contralto de 13 salmos, dos quais 10 a 4 vozes 1 3 a 8 vozes. Sete destes 

salmos encontram-se reunidos num fascículo, intitulado: Primeiras dos Apostolos / Organo 

a 4 / Vesperas / Del Sig.re Giovani Giorgi.  

 Os salmos contidos são o Dixit Dominus, o Confitebor, o Beatus vir, o Laudate 

pueri, o Laudate Dominum, o cântico do Magnificat, o In exitu. As cópias em partes cavas 

dos salmos Dixit Dominus, Confitebor, Beatus vir, Laudate pueri, Laudate Dominum 

encontram-se também no Arquivo de São João em Latrão em Roma num fascículo 

intitulado: Salmi a 4 brevi e concertati. Organo. D. Giovani Giorgi Veneto [...]. As cópias 

em partes cavas do Confitebor encontram-se no Arquivo da Sé de Lisboa (P-Lf 84/187 

B3). 
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 Os três salmos a 8 vozes: o exemplar único do salmo Laudate Dominum, o salmo 

Laetatus sum, cópia do Autógrafo. guardado no Arquivo da Sé de Lisboa (P-Lf 84/241 

B3), e o salmo Nisi Dominus, cujo Autógrafo se encontram também no Arquivo da Sé (P-

Lf 84/291), encontram-se em cópias com partes cavas de órgão, soprano, contralto, tenor e 

baixo - 1º coro e órgão, soprano contralto, tenor e baixo - 2º coro; podendo sugerir a 

organização dos efetivos utilizados na execução, organização que relembra a forma de 

execução das composições policorais. 

 Também o exemplar único do salmo a 4 vozes Dixit Dominus se encontra em 

cópias em partes cavas de órgão, soprano, contralto, tenor e baixo 1º coro; soprano, 

contralto, tenor e baixo - 2º coro. Por seu turno, com a cota P-VV LXIV, encontram-se, 

como exemplar único, as cópias das partes cavas do salmo a 8 vozes Confitebor (Tabela 

34). 

 

Tipologia do 
salmo 

Título da obra Epígrafe dos 
manuscritos 

Catalogação 
no Arquivo 

de Vila 
Viçosa 

Partes cavas 

Vésperas 
7 salmos a 4 v 

Dixit 
Confitebor (P-Lf 
84/187 B3) 
Beatus vir 
Laudate pueri 
Laudate 
Dominum 
Magnificat 
In exitu. 

Primeiras dos 
Apostolos / 
Organo a 4 / 
Vesperas / Del 
Sig.re Giovani 
Giorgi 

AM.B-
LXXXII  

Cópias das partes cavas 
duplicadas de SATB e 
órgão 

Salmo 
a 8 v 

Laudate 
Dominum  

Psalmo 5º / 
Laudate 
Dominum / Del 
S.r. João Jorge 

AM.B-
LXXXII  

Cópias das partes cavas 
de órgão 1º coro, órgão 
2º coro; soprano, alto 
tenor baixo coro 1º, 
soprano contralto, tenor 
e baixo coro 2. 

Salmo a 4 v Laudate Pueri  Psalmo 4º / 
Laudate Pueri / 
Del S.r. João 
Jorge 

AM.B-
LXXXII  

Cópias das partes cavas 
de órgão 1º coro, órgão 
2º coro; soprano, alto 
tenor baixo coro 1º, 
soprano contralto, tenor 
e baixo coro 2º 
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Tipologia do 
salmo 

Título da obra Epígrafe dos 
manuscritos 

Catalogação 
no Arquivo 

de Vila 
Viçosa 

Partes cavas 

Salmo a 8 v Laetatus sum 
 P-Lf 84/241 B3 

Organo / 
Laetatus sum A 
8 / Pieno / Del 
Sig.r D. Gio 
Giorgi (entre 
parentes 
Giovanni) 

AM.B-
LXXXII  

Cópias das partes cavas 
de órgão, soprano  
contralto, tenor e baixo 
coro 1º; órgão, soprano 
contralto, tenor e baixo 
coro 2º 

Salmo a 8 v Nisi Dominus 
P-Lf 84/291 B3 

1) Organo / 
Nisi Dominus 
Piens / A 8 / 
Del Sig.r D. 
Gio Giorgi 
2) Organo 2º 
coro / A 8 / Nisi 
Dominus Piens 
/ Del Sig.r D. 
Gio Giorgi  

AM.B-
LXXXII  

Cópias das partes cavas 
de órgão, soprano  
contralto, tenor e baixo 
coro 1º; órgão 
(duplicado), soprano 
contralto, tenor e baixo 
coro 2º 
 

Salmo a 4 Dixit Dominus Organo / Dixit 
Dominus / a 4 
concertato / del 
Signore D. 
Giovanni 
Giorgi 

AM.B-
LXXXII  

Órgão, soprano, 
contralto, tenor e baixo 
coro 1º; soprano 
(duplicado) contralto 
(duplicado), tenor 
(duplicado), baixo 
(duplicado) coro 2º. 

Salmo a 4 Beatus vir Psalmus Tertius 
/  Beatus vir / a 
4 / Del S.r João 
Giorge 

AM.B-
LXXXII  

Cópias das partes cavas 
de órgão, soprano  
contralto, tenor e baixo 
coro 1º; órgão, soprano 
contralto, tenor e baixo 
coro 2º. 

Salmo Confitebor 
 

Organo / 
Confitebor tibi 
Domine / A 8 
concerttato / A 
Canto Solo / 
Del Sig.r D. 
Gio Giorgi 

P-VV LXIV 
 

Cópias em partes cavas 
de organo; soprano, 
contralto, tenor e baixo 
coro 1; soprano, 
contralto, tenor e baixo 
coro 2 

Tabela 34- Salmos da Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa  
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 c) Sequências 

 

 Catalogadas sob a cota P-VV LXIV existem cópias em partes cavas de duas 

sequências a 4 vozes. O Autógrafo da sequência Stabat Mater encontra-se no Arquivo da 

Sé de Lisboa (P-Lf  84/299 B5) (Tabela 35).  

 

Tipologia 
da obra  

Título 
da obra 

Epígrafe dos 
manuscritos 

Catalogação do 
Arquivo de Vila 

Viçosa 

Partes cavas Cota no 
Arquivo 

da 
Fábrica 
da Sé de 
Lisboa 

Sequência 
 

Stabat 
Mater 

Orgam / Sequentia / 
Stabat Mater 
dolorosa / A 4 
concert.a / Del Sr / 
D. João Jorge 

P-VV LXIV  cópias em 
partes cavas de 
órgão, SATB 

(P-Lf 
84/299 
B5) 

Tabela 35- Sequências da Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa  
 

 

 

d) Missas 

 

Sob a cota P-VV LXIV estão catalogadas 4 missas, que para melhor clareza 

indicaremos com A, B, C e D. Os Autógrafos das missas A, B, C encontram-se no Arquivo 

da Fábrica da Sé. As cópias da missa C estão conservadas na Biblioteca de Ajuda e as 

cópias da missa D no Arquivo da Sé (P-Lf 84/32 B3) (Tabela 36).  

 

Título da obra Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Cota noutros 
arquivos ou 
bibliotecas 

1) Missa (A) 
 

Organo / Missa de morti 
/ A 4 concertata / Del 
sig.re D. Giovanni 
Giorgi / 

cópias em partes cavas de órgão, 
soprano, contralto, tenor e baixo 

P-Lf 84/14 
B3 (aut.) 

2) Missa (B) 
 

Messa / A 4 / 
Concertata / Del Sig.r 
D. Giovanni Giorge 

cópias em partes cavas de órgão 
(duplicado), soprano (duplicado), 
contralto (duplicado), tenor 
(duplicado),  e baixo (duplicado) 

P-Lf 84/20 
B3 (aut.) 
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Título da obra Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Cota noutros 
arquivos ou 
bibliotecas 

3) Missa (C) 
 

Messa / A 4º / 
Concertata / Del Sig.re 
D. Giovan/ni Giorgi / 
1758 

cópias em partes cavas de órgão 
(duplicado), soprano (duplicado), 
contralto, tenor, e baixo  

P-Lf 84/24 
B3 (aut.) 
P-La 47-IV-
45 107-109 

4) Missa (D) 
 

Missa a 4º / del Sig. 
João Giorge 

cópias em partes cavas de órgão, 
soprano, contralto (triplicado), 
tenor (duplicado) e baixo 
(duplicado) 

P-Lf  84/32 
B3 (cópias) 

Tabela 36- Missas da Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa 

 

 

3.6 - Biblioteca Municipal de Elvas  

 

 Na secção de música da Biblioteca Municipal de Elvas conservam-se as cópias em 

partes cavas de 19 composições de Giorgi, entre as quais 9 motetos a 4 vozes, 1 moteto a 8 

vozes, e 8 salmos a 4 vozes, sendo os salmos com a cota 28 e 29 cópias do mesmo salmo 

(Tabela 37 e 38). O formato das folhas das cópias dos motetos é horizontal (oblongo), com 

a totalidade de 10 pentagramas, e o dos salmos é vertical, também com 10 pentagramas. 

 Os Autógrafos destes motetos encontram-se no Arquivo da Fábrica da Sé de 

Lisboa, bem como o Autógrafo do salmo Laetatus sum, com a cota 37. As cópias do salmo 

Laudate Dominum, com a cota 31, encontram-se no Arquivo, mas desprovistas de alguns 

compassos, pelo que através das cópias encontradas na Biblioteca Municipal de Elvas é 

possível reconstruir as partes em falta. As cópias do salmo Dixit Dominus, com a cota 125, 

também se conservam no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa. Não existem no Arquivo os 

salmos Laudate Pueri (cota 30); Lauda Jerusalem (cota 33); Beatus vir (cota 34); e 

Laudate Pueri (cota 36), sendo as fontes de Elvas aparentemente exemplares únicos. 

 Estas obras, em estilo concertato, são para SATB e órgão com a exceção do moteto 

O quam suavis nº 524, para 8 vozes: SATB coro, SATB coro, órgão 1º e órgão 2º. Os 

salmos Beatus vir nº 34 e Laudate Pueri nº 36 foram compostos respetivamente para 

SATB, violino 1º, violino 2º, bassus (bc sem cifras), órgão; SATB, violino 1º, violino 2, 

violon (bc com cifras) e órgão. 

 A parte do “organo a 8” do moteto a 8 vozes O quam suavis, com a cota 524, não 

tem cifras. No canto direito da partitura, encontra-se a anotação: “P.a a mão”. Também no 
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canto direito da parte do “Bassus a 4” do Salmos Beatus vir, com a cota 34, se encontra a 

mesma indicação. É possível que estas partes sejam o guião para o maestro. 

 Na parte do órgão do moteto Qui manducat meam, com a cota 415, está escrita a 

palavra “Ofertorio”, confirmando a ideia de que os motetos eram habitualmente executados 

no momento do Ofertório. 

 

 

a) Motetos 

 

Nº Título da obra Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Cota 
noutros 

arquivos ou 
bibliotecas 

32 Reges Tharsis Mottetto / A 4 / 
Concertatto / Per la 
festa da Epifania / Del 
Sig.re D. Giovanni 
Giorge / Seminario 

a) Partes cavas de organo – 4 
pág.; (Soprano) – 4 pág.; 
Alto a 4 – 2 pág.; Tenor a 4 – 
2 pág.; Basso a 4 – 2 pág. 
 

P-Lf  
84/151 B4 
(aut.) 

35 Te gloriosus Offertorio / Motteto a 4 / 
Concertato / Per La 
Festa de tutti Li Sancti / 
Del Sig.re D. Giovanni 
Giorge  

a) Partes cavas de organo 
duplicadas– 3 pág. e 2 pág.; 
Soperius a 4 – 3 pág.; Alto a 
4 – 3 pág.; Tenor a 4 – 2 
pág.; Basso a 4 – 2 pág. 
b) Partes cavas incompletas 
(falta o último andamento) de 
organo  – 2 pág.;  Basso a 4 – 
2 pág. 

P-Lf  
84/161 B4 
(aut.) 
 

411 Congratulamini 
omnes 

Mottetto / A 4 
Concertato / Per La 
Festa dell’ S.ta Pasqua / 
Del Sig.re D. Giovanni 
Giorge / Seminario 
Congratulamini omnes 

Partes cavas de organo – 4 
pág.; Soprano a 4 – 3 pág.; 
Alto a 4 – 3 pág.; Tenor a 4 – 
2 pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

P-Lf  84/54 
B4 (aut.) 
 

412 Dum steteritis Mottetto A 4 / In 
commune SS. 
Apostolorum / Del 
Sig.re Giovanni Giorge 

Partes cavas de organo – 4 
pág.; Soprano – 3 pág.; Alto 
– 3 pág.; Tenor – 2 pág.; 
Basso – 2 pág. 

P-Lf  84/74 
B4 (aut.) 
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Nº Título da obra Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Cota 
noutros 

arquivos ou 
bibliotecas 

413 Veniens a’ Libano Mottetto / A 4 
Concertatto / Per La 
S.ta Pasqua / Del Sig. R 
D. Giovanni Giorge / 
Seminario / Veniens á 
Libano  

Partes cavas de organo – 4 
pág.; Soprano a 4 – 3 pág.; 
Alto a 4 – 2 pág.; Tenor a 4 – 
2 pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

P-Lf  
84/164 B4 
(aut.) 

414 Et ecce 
terramotus 

Mottetto / A 4 
Concertato / Per La 
Festa dell’ S.ta Pasqua / 
Del Sig.r D. Giovanni 
Giorge / Seminario Et 
ecce terramotus  

Partes cavas de organo – 4 
pág.; Soprano a 4 – 3 pág.; 
Alto a 4 – 2 pág.; Tenor a 4 – 
2 pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

P-Lf  84/81 
B4 (aut.) 
 

415 Qui manducat 
meam  

Mottetto a 4 concertato / 
In festo Corporis Christi 
/ Qui manducat meam 
carnem / Del Sig. re D. 
Giovanni Giorgi  

a) Partes cavas de organo – 3 
pág.; Soprano a 4 concertato 
– 2 pág.; Alto a 4 concertato 
– 2 pág.; Tenor e concertato 
a 4 – 1 pág.; Basso a 4 – 1 
pág. 
b) Parte cava de organo – 1 
pág.; Soprano a 4 conc.to – 1 
pág.  
Observações: Na cópia do 
organo está indicado 
“Offertorio”, pelo que está 
confirmado que a execução 
dos motetos era feita neste 
momento da missa. 

P-Lf  84/81 
B4 (aut.) 

416 Ascendit Deus Mottetto / A 4 
Concertatto / Per La 
Solennità 
dell’Ascensione / Del 
Sig.r D. Giovanni 
Giorgi / Seminario 

a) Partes cavas de organo – 4 
pág.; Soprano A 4 – 4 pág.; 
Alto A 4 – 4 pág.; Tenor – 2 
pág.; Basso – 2 pág. 
b) Partes cavas de Suprano a 
4.  

P-Lf  84/38 
B4 (aut.) 

417 Confirma hoc 
Deus 

Mottetto / A 4 
Concertatto / Per La 
Solennità 
dell’Ascensione / Del 
Sig.r D. Giovanni 
Giorgi / Seminario 

a) Partes cavas de organo – 4 
pág.; Soprano A 4 concert. – 
4 pág.; Alto A 4 Concertatto 
– 4 pág.; Tenor a 4 Concert. 
– 2 pág.; Basso a 4 Concert. 
– 2 pág. 
b) Parte cava de Suprano a 4 
concert.to – 3 pág. 

P-Lf  84/53 
B4 (aut.) 
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Nº Título da obra Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Cota 
noutros 

arquivos ou 
bibliotecas 

524 O quam suavis 
8 vozes 

O quam suavis / A 8 / 
Do Snr. João Giorge 

Partes cavas de organo a 8 
(sem cifras) – 2 pág.,  organo 
1us a 8 – 2 pág.; Cantus 1º a 
8 – 2 pág.; Cantus 2º a 8 – 2 
pág.; Altus 1º a 8 – 2 pág.; 
Altus 2º a 8 – 2 pág.; Tenor 
1us a 8 – 2 pág., Tenor 2us a 
8 – 2 pág.; Bassus 1º a 8 – 2 
pág.; Bassus 2º a 8 – 2 pág. 
Observações: na parte do 
organo a 8 não existem as 
cifras e no canto a direita está 
escrito P.a amão ???? 

P-Lf  
84/131 B4 
(aut.) 

Tabela 37- Motetos da Biblioteca Municipal de Elvas 

 

 

b) Salmos 

 

Nº Título da 
obra 

Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Cota noutros 
arquivos ou 
bibliotecas 

28 Beatus vir Psalmus Tertius / 
Beatus vir / a 4 / 
Do S.r João 
Giorgi  

a) Partes cavas de bc (organo) 
duplicadas – 4 pág. e 2 pág.; Suprano a 
4 – 3 pág.; Alto a 4 – 3 pág.; Tenor  – 3 
pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

 

29 Beatus vir Beatus vir /  Do 
S.r João Jorge  

a) Partes cavas de organo a 4 – 4 pág.; 
Soprano a 4 – 3 pág.; Alto a 4 – 3 pág.; 
Tenor a 4  – 3 pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

 

30 Laudate 
Pueri 

Organo 2º / 
Laudate Pueri a 
4o / Do Snr. João 
George 

Partes cavas de organo 2º - 4 pág.; 
organo 1º – 2 pág.;  Suprano a 4 – 2 
pág.; Alto a 4 – 2 pág.; Tenor a 4  – 2 
pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

 

31 Laudate 
Dominum 

Psalmo 5o / 
Laudate 
Dominum / Do 
Snr. João George 

Partes cavas de organo a 4 – 3 pág.; 
Suprano a 4 – 2 pág.; Alto a 4 – 2 pág.; 
Tenor a 4  – 2 pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

P-Lf  84/254 
B5 (cópia mas 
incompleta 
porque faltam 
os primeiros 
compasso) 
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Nº Título da 
obra 

Epígrafe dos 
manuscritos 

Partes cavas Cota noutros 
arquivos ou 
bibliotecas 

33 Lauda 
Jerusalem 

Lauda Jerusalem 
d. / A 4 Repleno / 
Del Sig.re João 
Jorge 

Partes cavas de bc – 3 pág.; Basso (bc 
sem cifras) – 2 pág.; Tiples – 2 pág.; 
Alto – 2 pág.; Tenor  – 2 pág.; Basso – 2 
pág. 

 

34 Beatus vir Beatus vir / A 5 
com V.V. / D. Sr. 
João Jorge 

Partes cavas de organo P.mo – 3 pág.; 
Violino 1º - 2 pág.; Violino 2º - 2 pág.; 
Bassus a 4 (bc sem cifras) – 4 pág.; 
Canto 1º A 4 – 4 pág.; Canto 2º - 4 pág.; 
Alto A 4 – 3 pág.; Tenor A 4 – 3 pág.; 
Basso A 4 – 3 pág. 
Observações: na parte do Bassus (bc 
sem cifras está escrito P.a amão???) 

 

36 Laudate 
Pueri 

Laudate Pueri / 
Concertato di 
Suprano / Com 
Violinos e Violon 
/ De Gio. Giorgi 

Partes cavas de organo – 4 pág.; Violino 
1º - 4 pág. Violino 2º - 4 pág. Violon (bc 
com cifras) - 4 pág.; Canto solo – 4 pág.; 
Soprano a 4 – 2 pág.; alto a 4 – 2 pág.; 
Tenor a 4 -2 pág.; Basso a 4 – 2 pág. 

 

37 Laetatus 
sum 

Organo / A 4 
Concertato / 
Laetatus sum / 
Del Sig.re D. 
Giovanni Georgi 

Partes cavas de organo duplicadas – 3 
pág. e 2 pág.; Soprano a 4 concert.o – 2 
pág.; Alto a 4 concertato – 2 pág.; Tenor 
a 4 concert.o – 2 pág.; Basso a 4 
concert.o – 2 pág. 

P-Lf  84/238 
B5 (aut.) 

12
5 

Dixit 
Dominus 

Primus Psalmus / 
Dixit Dominus / A 
4 / Do snr. João 
Giorge 

Partes cavas de organo duplicadas – 4 
pág. e 2 pág.; Suprano – 3 pág.; Soprano 
1º - 2 pág., Alto – 3 pág.; Tenor – 3 
pág.; Basso – 3 pág. 

P-Lf  84/209 
B5 (cópia)  

Tabela 38- Salmos a 4 vozes da Biblioteca Municipal de Elvas 

 

 

3.7 - Outros arquivos 

 

No arquivo da Catedral de Évora existem cópias em partes cavas de uma única 

composição de Giorgi: o Salmo Confitebor em Dó Maior “a 4 con organo”, datado de 

1759 (P-EVc; Ms. Salmos n.o58), do qual se encontram as partes cavas de órgão, soprano 

a 4 concertado, alto a 4 concertado, tenor a 4 concertado, basso a 4 concertado, e uma parte 

com a indicação Battuta, provavelmente a ser utilizada pelo responsável de “bater o 

tempo” ou marcar o compasso. O Autógtafo deste salmo encontra-se no Arquivo da Sé 

Patriacal (P-Lf 84/183 B5). 
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No Arquivo da Sé de Angra do Heroísmo encontram-se as cópias das partes cavas de 

órgão, soprano a 4 concertato, contralto a 4 concertato, tenor a 4 concertato, baixo a 4 

concertato de 2 salmos: In exitu (P-AHc MM 1) e Laudate pueri (P-AHc MM 16). No 

rosto da parte do órgão destes salmos, que funje de capa se lê: “Organo / Psalmo / In Exitu 

/ A 4 Concertato / Del Sigre. D. Giovanni George”; e: “Psalmo / Laudate Dominum  omnes 

gentes / A 4 Concertato /  Do S.r D. João George”.65  

O Autógrafo do caderno que contêm estes salmos encontra-se no Arquivo da Sé de 

Lisboa (P-Lf  84/292 B3) assim como a cópia do salmo In Exitu (P-Lf  84/231 B3) e do 

salmo Laudate Dominum (P-Lf  84/253 B3).  

No Arquivo Distrital de Braga encontra-se o hino Ascendit Deus in jubulo (Simões 

apud Fernandes 2012, 178)66.   

 

                                                
65 Agradeço o Dr. Luís Henriques pelo fornecimento das cópias digitais destas partituras. 
66 Manuel Simões. “O acervo de música polifónica da Sé de Braga e a práxis musical na Catedral 
Bracarense”, in A Catedral de Braga: Arte, Liturgia e Música, a cura di Ana Maria Rodrigues e Manuel 
Pedro Ferreira, Lisboa, Arte das Musas/CESEM, 2009, pp. 196-202 ). 



201 

 

CAPÌTULO IV 
OS MOTETOS DE GIOVANNI GIORGI – DESCRIÇÃO, JUSTIFICAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES 
 

1 - Descrição das fontes 

 

 Para a realização deste trabalho foram escolhidos 20 motetos, que se encontram 

conservados no Arquivo da Fábrica da Sé Patriarcal de Lisboa. As fontes que serviram de 

base para a transcrição e edição crítica das obras selecionadas são os manuscritos 

Autógrafos das mesmas. Porém, além dos Autógrafos, existem também cópias de catorze 

destes motetos, todas guardadas juntos dos Autógrafos e catalogadas sob a mesma cota, 

com a exceção dos motetos nº 73 e nº 86, cujas cópias foram encontradas respetivamente 

na Biblioteca Nacional de Lisboa (CN 32//5) e na Biblioteca da Ajuda (47-IV-56 11 a 13). 

Dos motetos nº 50 P-Lf 84/89 e nº 79 P-Lf 84/79 existe ainda mais uma cópia na 

Biblioteca da Ajuda (Tabela 39). 

 

Título 
Cota no Arquivo da Fabrica da Sé 

de Lisboa 
Nº do 

moteto 
Cota de cópias noutros 
arquivos ou bibliotecas  

Hodie scietis P-Lf 84/96 B4 24  

Quem vidisti Pastores P-Lf  84/144 B4 25  

Hodie nobis P-Lf   84/95 B4 26  

Notum fecit Dominus P-Lf  84/127 B4 27  

Quis tibi nunc sensus P-Lf  84/147 B4 48  

Vespere autem P-Lf  84/166 B4 49  

Haec dies P-Lf 84/89 B4 50 47-IV-56 (92 a 93) 

Et ecce terremotus P-Lf 84/81 B4 51  

Congratulamini mihi omnes P-Lf 84/54 B4 52  

Post dies octo P-Lf 84/138 B4 53  
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Título 
Cota no Arquivo da Fabrica da Sé 

de Lisboa 
Nº do 

moteto 
Cota de cópias noutros 
arquivos ou bibliotecas  

Qui manducat P-Lf 84/146 B4 68  

O  Lingua benedicta  P-Lf 84/129 B4 73 B-Ln C.N. 32//5 

Elisabeth potens P-Lf 84/79 B4 79 47-IV-56 (61 a 65) 

Sancti Angeli P-Lf 84/156 B4 80  

Osca Vincentium P-Lf 84/132 B4 86 47-IV-56 (11 a 13) –  
(11 a 15) 

Euge serve bone P-Lf 84/127 B4 123  

Haec est  
Virgo 

P-Lf 84/92 B4 124  

Fallax 
gratia 

P-Lf 84/87 B4 125  

Haec est domus Domus P-Lf 84/90 B4 126  

Exaudisti  
Domine 

P-Lf 84/84 B4 127  

Tabela 39 - Os motetos transcritos 

 

 

 

1.1 - Os manuscritos autógrafos 

 

 Os manuscritos autógrafos destas obras apresentam uma constituição semelhante, 

correspondente a cadernos compostos por três folhas duplas (térnios) com 12 páginas, 

encadernados com cozedura de corda, sem capa. Constitui uma exceção o manuscrito do 

moteto nº 127 P-Lf 84/84 composto por 14 páginas, o que implica o acrescento de uma 

folha ao caderno.  

 As dimensões são de 15 x 23 cm, o material é papel, a grafia é a tinta, e a notação é 

moderna, com as vozes de soprano, alto e tenor escritas em clave de Dó respetivamente na 

primeira, terceira e quarta linha. Os fólios escritos podem variar entre 10 e 14 (Tabela 40): 
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Nº de moteto Nº de páginas escritas 
24 10 
25 12 
26 11 
27 11 
48 11 
49 12 
50 11 
51 12 
52 12 
53 10 
68 12 
73 12 
79 12 
80 11 
86 11 

123 10 
124 11 
125 12 
126 12 
127 14 

Tabela 40 - nº de ff. 

 

 Como podemos verificar, três manuscritos dos motetos são constituídos por 10 ff. 

escritas (moteto nº 24 P-Lf 84/96 B4, moteto nº 53 P-Lf 84/138 B4 e moteto nº 123 P-Lf 

84/82 B4), sete por 11 ff. escritas (moteto nº 26 P-Lf 84/95 B4, moteto nº 27 P-Lf 84/127 

B4, moteto nº 48 P-Lf 84/147 B4, moteto nº 50 P-Lf 84/89 B4, moteto nº 80 P-Lf 84/156 

B4, moteto nº 86 P-Lf 84/132 B4 e moteto nº 124 P-Lf 84/92 B4), nove por 12 ff. escritas 

(moteto nº 25 P-Lf 84/144 B4, moteto nº 49 P-Lf 84/166 B4, moteto nº 51 P-Lf 84/81 B4, 

moteto nº 52 P-Lf 84/54 B4, moteto nº 68 P-Lf 84/146 B4, moteto nº 73 P-Lf 84/129 B4, 

moteto nº 79 P-Lf 84/79 B4, moteto nº 125 P-Lf 84/87 B4 e moteto nº 126 P-Lf 84/90 B4) 

e um por 14 ff. escritas (moteto nº 127 P-Lf 84/84 B4). 

 Cada página contem dez pentagramas e têm numeração a lápis que, evidentemente, 

foi acrescentada mais tarde. As eventuais emendas feitas pelo compositor não dificultam a 

leitura (Fig. 2): 
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Fig. 2 - Moteto nº 125 P-Lf 84/87  f. 7v 

 

 Os cadernos não possuem folha de rosto, a escrita musical inicia-se diretamente na 

primeira página depois da epígrafe escrita pelo compositor. Esta apresenta a mesma 

configuração em todos os vinte motetos, sendo indicado o número da série, o tipo de 

composição, o efetivo, a festa e a instituição para a qual foi escrito, a atestação da 

originalidade, o nome do compositor, a cidade e o ano (Fig. 3).  

 

 
Fig. 3 - Moteto nº 24 P-Lf 84/96 B4 
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 Dos vinte motetos, 10 pertencem ao Proprium de Tempore, cinco ao Commune 

Sanctorum e cinco ao Proprium Sanctorum:  

 

Motetos do Proprium de Tempore 

• Moteto nº 24 – Per la Vigilia del SS. Natale di Nosso Signore Gesù Cristo 

• Moteto nº 25 – Per 1ª Messa del SS. Natale di Nosso Signore Gesù Cristo 

• Moteto nº 26 – Per 2ª Messa del SS. Natale di Nosso Signore Gesù Cristo 

• Moteto nº 27 – Per 3ª Messa del SS. Natale di Nosso Signore Gesù Cristo 

• Moteto nº 49 – Per il Sabato Santo 

• Moteto nº 50 – Per la festivissima Domenica della SS. Pasqua 

• Moteto nº 51 – Per la seconda festa di SS. Pascha 

• Moteto nº 52 – Per la terza festa della SS. Pascha 

• Moteto nº 53 – Per la Domenica in Albis, ò sia degli Apostoli 

• Moteto nº 68 – Per la solennità del SS. Corpo di Gesù Cristo 

 

Motetos do Commune Sanctorum 

• Moteto nº 123 – Per la festa d’un Santo Confessore non Pontefice nel Commune 

• Moteto nº 124 – Per la festa di una S. Vergine nel Commune 

• Moteto nº 125 – Per la Messa del Commune dele SS. Vedove 

• Moteto nº 126 – Per la Messa del Commune della Dedicazione d’una Chiesa o sia 

per Anniversario 

• Moteto nº 127 – Per la Consacrazione d’una nuova Chiesa, overo Cappella et 

Altare 

 

Motetos do Proprium Sanctorum 

• Moteto nº 48 – Per la festa delli Sette Dolori di Nostra Signora nel venerdí della 

Settimana di Passione 

• Moteto nº 73 – Per la festa di S. Antonio 

• Moteto nº 79 – Per la festa di S. Elisabetta Regina di Portogallo 

• Moteto nº 80 – Per la festa del S. Angelo Custode del Regno 

• Moteto nº 86 – Per la Translazione di S. Vincenzo Martire 
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1.2 - As cópias 

 

 De catorze dos vinte motetos existem as cópias em partes cavas, sendo constituídas 

por folhas verticais (motetos nº 25 P-Lf 84/144, nº 50 P-Lf 84/89, nº 52 P-Lf 84/54, nº 53 

P-Lf 84/138  nº 68 P-Lf 84/146, nº 73 Cn 32//5, nº 79 P-Lf 84/79 e 47-IV-56 61 a 65, nº 80 P-

Lf 84/156, nº 86 47-IV-56 11 a 13, nº 123 P-Lf 84/127, nº 125 P-Lf 84/87, nº 126 P-Lf 84/90, 

nº 127 P-Lf 84/84) ou horizontais (motetos nº 27 P-Lf 84/127). Cada folha contém 

respetivamente dez ou oito pentagramas. A primeira folha dos baixos contínuos serve de 

capa, sendo indicados o género de obra, o estilo da escrita, a festa à qual o moteto é 

destinado e o nome do autor que, na maioria dos casos, está escrito de forma incorreta (Fig. 

4). 

 

 
Fig. 4 - Capa do bc do moteto nº 25 P-Lf 84/144 
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Fig. 5 - Capa do bc do moteto nº 27 P-Lf 84/127 

 

 

 O material é papel, a grafia é a tinta, a notação é moderna, sendo, contudo, as vozes 

de soprano, alto e tenor escritas em clave de Dó respetivamente na primeira, terceira e 

quarta linha. Os fólios escritos das partes cavas podem variar entre 3 e 4 nas folhas 

verticais e 3 a 6 nas folhas horizontais. 

 De todos os motetos existem cópias de SATB concertato e SATB Repleno (Fig.6 e 

7). 
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Fig. 6 - Parte do S Concertato do moteto nº 127 P-Lf 84/127 
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Fig. 7 - Parte do T Repleno do moteto nº 26 P-Lf 84/144 

 

 

 De dois motetos além das vozes e do bc existe a parte cava de contrabaixo (motetos 

nº 52 P-Lf 84/54 e nº 68 P-Lf 84/146) 
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2 - Justificação da seleção 

 

 A escolha do corpus acima mencionado como objeto de estudo permite 

acompanhar ano a ano, num período circunscrito, formas de organização do discurso 

musical e perceber se, durante esse período se verificaram alterações no estilo de 

composição de Giorgi. Os motetos foram assim selecionados tendo em consideração 

diversos fatores. O primeiro critério de escolha tem a ver com o facto destas obras se 

encontrarem em manuscritos autógrafos, respondendo a uma necessidade de autenticidade 

histórica. O segundo critério é o ano de composição, já que foram escritos em períodos 

cronológicos diferenciados. O terceiro é o facto dos motetos terem sido compostos para os 

principais períodos do ano litúrgico, o Natal, a Páscoa e ainda para as festas de alguns dos 

mais importantes Santos venerados em Portugal (Santo António, São Vicente e a Rainha 

Santa Isabel67). O quarto e último critério é o facto de todos os motetos pertencerem à 

mesma série, numerada pelo próprio compositor, destinada a ser executada na Patriarcal e 

Capela Real de Lisboa. 

 

 

3 - Classificação das fontes 

 

1) Moteto nº 24 PL- f 84/96 B4  

a) Autógrafo 

Motetto 24º / Concertato à 4 voci / Per la Vigilia del Santissimo Natale di Nostro  Signore 

Gesú Cristo. / Ad’uso della Sacrosanta. Basilica di Lisbona / Partitura  originale di D. 

Giovanni Giorgi. In Genova 1756. 

 

Part., 10 pp., Aut, 1756, 30 x 22,5 cm, SA soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Parte prima. Introduzione. Allegro, SA soli, SATB coro, bc – C – lá m 

fol. 5 Parte seconda. Allegro, SA soli, bc – 3/4 - Dó M 

fol. 7 Parte terza. Fugato, e presto, SATB coro, bc – C – Dó M 

Repetição da Parte terza (fugato). 

                                                
67 Neste contexto, existe ainda um moteto dedicado ao Anjo Custódio, o Anjo Padroeiro de Portugal. 
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2) Moteto nº 25 P-Lf 84/144 B4  

a) Autógrafo 

Motetto  25.º / Concertato à 4 voci / Per La Prima Messa del SS. Natale di Nosso  Signore 

Gesù. Cristo / Ad' uso della Sacrosanta Patriarcale Basilica di Lisbona /  Partitura 

Originale di Don Giovanni Giorgi: In Genova 1746 

 

Part. 12 pp., Aut. 175668 , 30 x 22,3 cm, SA soli, SATB coro, bc 

fol. 1 Parte prima. Introduzione. Andante sostenuto, SA soli, SATB coro, bc – C - Lá 

M 

fol. 5 Parte seconda. Allegro, SATB coro, bc - 2 - Lá M 

fol. 10 Parte terza. Presto assai, SATB coro, bc - 3/8 - Lá M 

Repetição ad libitum da Parte seconda ou terza. 

 

 À última página do autógrafos está colada um pedaço de papel com 5 pentagramas, 

onde Giorgi deixa a seguinte indicação: 

 

Lascio il (Presto??) ad libitum / sia poi la parte seconda overo terza / ció niente 

pregiudica alla / disposizione del motetto. 

 

b) Cópia  

Mottetto / A 4 / Concertatto / Per La Prima Messa del Santissimo Nattalle / Del Signor D. 

Giovanni george 

 

Partes cavas de: 

1 copia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S a 4 conc. – 4 fol., 1 cópia de A a 4 conc. – 

4 fol., 1 cópia de T a 4 conc.- 3 fol., 1 cópia de B a 4 conc. – 2 fol.,  

 

c) Cópia  

Mottetto / A 4 / Concertatto / Per La Prima Messa del S.mo Nattale. / Del Sig.r D. 

Giovanni Giorge 

                                                
68 Como já foi observado, no Aut. a data indicada é de 1746. É possível que se trate de um erro, sendo 

pouco provável que este moteto tinha sido composto antes do moteto nº 26, datado de 1756. 
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Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S a 4 repl. – 3 fol., 1 cópia de A a 4 repl. – 4 

fol., 1 cópia de T a 4 repl. – 4 fol., 1 cópia de Ba 4 repl. – 4 fol. 

 

 

3) Moteto nº 26 P-Lf  84/95 B4 

a) Autógrafo 

Partiturara Originale del Moteto 26º / Per la festa del Santissimo Natale di Nostro Signore 

Gesù Cristo 25 Dicembre / Concertato à 4 voci / Ad’uso della Sacrossanta Basilica di 

Lisbona / Di D. Giovanni Giorgi. In Genova L’anno 1756 / Secondo il mio parere questo 

Mot.to si canterà nell'una delle tre messe, nella quale si è cantata/ la Messa Pastorale da me 

composta nell'anno passato 1755 / per non dare in tediosa seccatura per troppo continuato 

andamento / Pastorale” 

 

Part., 11 ff., Aut. 1756, 30 x 22,3 cm, SA soli, SATB coro, bc. 

fol. 1  Parte prima. Introduzione. Allegro, S solo, SATB coro, bc – C - Ré M. 

fol. 5 Parte seconda. Allegro, SATB coro, bc - 3/2 - Ré M. 

fol. 9 Parte terza. Presto, SA, bc – 2 - Ré M. 

Repetição da Parte seconda (estilo pieno) 

 

 

4) Moteto nº 27 PLf 84/127 B4 

a) Autógrafo  

Moteto nº 27 / à 4 voci concertato Per La 3 Messa del Santissimo Natale 25 Dicembre / 

Ad' uso della Sacrossanta Basilica di Lisbona / Partitiura Originale di D. Giovanni Giorgi / 

In Genova L'anno 1756 

 

Part. 11 ff., Aut., 1756, 30 x 22,5 cm, SA soli, SATB coro, bc. 

fol. 1  Parte prima. Introduzione. Allegro, SA soli, SATB coro, bc - ¾ - Fá M. 

fol. 5 Parte seconda. Presto assai, SATB coro, bc - 3/8 - Fá M. 

fol. 9 Parte terza. Allegro, SA soli, bc -3/4 – Fá M. 

Repetição da Parte seconda (fugato). 
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b) Cópia 

Mottetto / Notum fecit Dominus / Pro 3ª Missa Nativitatis Domini (alle ore 10) / A  4 

concertato / Del Signore D. Giovanni Giorgi 

 

Partes cavas de: 

cópias, s.d., bc - 2 f., Canto a 4 concert. 3 f., Alto a 4 conc. -  3 f., Tenore a 4 – 2 f., Basso 

a 4, 2 f. 

 

 

5) Moteto nº 48 PLf 84/147 B4 

a) Autógrafo  

Mottetto nº 48 Per La festa delli Sette Dolori di Nossa Sgnora / nel Venerdí della 

Settimana di Passione / A 4 voci concertato / Ad'uso della Sacrossanta Basilica Patriarcale 

di Lisbona / Partitura Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova  L'anno 1757 

 

Part., 11 ff., Aut., 1757, 30 x 23 cm, SA soli, SATB coro, bc.  

fol. 1  Parte prima. Introduzione. Allegro, SA soli, SATB coro, bc - C – sol m. 

fol. 5 Parte seconda. Andante: Allegro, SATB coro, bc – C – sol m. 

fol. 8 Parte terza. Allegro, fugato; SATB, bc - C – sol m. 

Repetição da Parte terza (fugato). 

 

 

6) Moteto nº 49 P-Lf 84/166 B4 

a) Autógrafo  

Mottetto nº 49 / Per il Sabato, ò sia Sabato d'Alleluia / mottetto à 4 voci / Ad' uso della 

Sacrossanta Basilica Patriarcale di Lisbona / Partitura Originale di D. Giovanni Giorgi / In 

Genova L'anno 1757 

Part., 11 ff., Aut., 1757, 30 x 22 cm, SATB soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Parte Prima. Introduzione. Allegro, SATB soli, bc – C - Sol M. 

fol. 4 Parte Seconda.  Fugato e presto, SATB coro, bc - 2/4 - Sol M. 

fol. 8 Parte Terza. Andante Allegro, SA soli, bc – C - mi m 

Repetição da Parte Seconda (fugato).  
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7) Moteto nº 50  P-Lf 84/89 B4 

a) Autógrafo  

Moteto nº 50. Per la festivissima Domenica della Santa Pasqua / A quatro voci concertato / 

Ad'uso della Sacrossanta Basilica Patriarcale di Lisbona / Partitura Originale di D. 

Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1757 

 

Part., 11 ff., Aut., 1757, 30 x 23 cm, S solo, SATB coro, bc. 

fol. 1 Parte prima. Introduzione. Adagio / Allegro, SATB coro, bc - 3/4 - Lá M. 

fol. 3 Parte seconda. Presto assai, SATB coro, bc - 3/8 - Lá M. 

fol. 5 Parte terza. Allegro sostenuto, S solo, bc – C - Ré M. 

 

b) Cópia 

Moteto. Haec dies / Per il giorno di Pasqua. / A 4 concertato / Del Signore D. Giovanni 

Giorgi. 

 

cópias, s.d., partes cavas, bc - 3f., Canto a 4 concert. – 4f., Alto a 4 - 2f., T a 4 - 2f., 

Basso a 4 – 2f.  

 

c) Cópia 

Mottetto / A 4 / Concertatto / Per la festivissima Domenica Della Santa Pasqua /  Del 

Signor D. Giovanni Giorge 

 

cópias, s.d., partes cavas de: 

organo – 2f., S a 4 duplicado – 2f.+2f., A a 4 duplicado – 2f.+2f., T a 4 duplicado – 

2f.+2f., B a 4 – duplicado – 2f.+2f. 

 

d) Cópia 

Mottetto / A 4 / Concertatto / Para La Festivissima Domenica Della Santa Pasqua / Del 

Signor D. Giovanni Giorge 

 

cópias, s.d., partes cavas de: 

organo – 2f. 
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8) Moteto nº 51 P-Lf 84/81  B4  

a) Autógrafo  

Moteto nº 51 / Nella seconda festa della Santissima Pasqua di Resurrezione / à 4  voci 

concertato / Ad' uso della Basilica Patriarcale, e Capella Reale di Lisbona / Partitura 

originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L' anno 1758. 

 

Part. 12 ff., Aut. 1758, 29,7 x 21,5 cm, S solo, SATB coro, bc. 

fol. 1 Parte prima. Introduzione. Allegro, SATB coro, bc - 3/4 - Fá M. 

fol. 3v Parte seconda. Presto, SATB coro, bc - 2/4 - Fá M. 

fol. 6 Parte terza. Grave Affettuoso, S solo, bc – C - Si b M. 

 

 

9) Moteto nº 52 P-Lf 84/54 B4 

a) Autógrafo  

Moteto nº 52 / Per la terza festa della Santa Pasqua / Concertato à 4 voci / Ad' uso della 

Santa Basilica Patriarcale, e Capela Reale di Lisbona / Partitura originale di D. Giovanni 

Giorgi / In Genova L'anno 1758 

 

Part. 12 ff., Aut., 1758; 29,1 x 22,3 cm, SAT soli SATB coro, bc. 

fol. 1 Parte prima. Introduzione.  Allegro, ST soli, SATB coro, bc – C - Dó M. 

fol. 3 Parte seconda. Allegro, e presto, SATB coro, bc – C – Dó M. 

fol. 5 Parte terza. Allegro, SA soli, bc - ¾ - lá m. 

Repetição da Parte seconda (fugato). 

 

 

10) Moteto nº 53 P-Lf 84/138 B4 

a) Autógrafo  

Moteto nº 53 / Per La Domenica in Albis, ò sia degli Apostoli / à 4 concertato / Ad' uso 

della Santa Patriarcale e Capela Reale di Lisbona / Partitura Originale di D. Giovanni 

Giorgi / In Genova L'anno 1758 

 

Part. 10 ff., Aut., 1758, 30 x 22,5 cm, SATB soli, SATB coro, bc. 
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fol. 1 Parte prima. Introduzione. Allegro, TB soli, bc – C - Fá M. 

fol. 2v Parte seconda. Allegro, e presto, SATB coro, bc, 3/8, Fá M. 

fol. 5 Parte terza. Allegro, SA soli, bc – C - Fá M. 

Repetição da Parte seconda (fugato). 

 

b) Cópia  

Mottetto / A 4 / Concertato / Per la Domenica In Albis / Del Signor D. Giovanni  Giorge 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S a 4 conc. – 3 fol., 1 cópia de A a 4 conc. – 

3 fol., 1 cópia de T a 4 conc. – 3 fol., 1 cópia de B a 4 conc. – 3 fol. 

 

c) Cópia  

Mottetto / A 4 / Concertatto / per La Dominica in Albis / Del Signore D. Giovanni george 

 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S repl. – 2 fol., 1 cópia de A repl. – 2 fol. – 1 

cópia de T repl. – 2 fol., 1 cópia de B repl. – 2 fol. 

 

 

11) Moteto nº 68 P-Lf 84/146 B4   

a) Autógrafo  

Moteto nº 68 Per La Solennitá del Sacratissimo Corpo di Gesù Cristo / à 4 voci concertato 

/ Ad' uso della Santa Patriarcale Basilica, e Capela Reale di Lisbona /  Partitura 

Originale di D. Giovanni Giorgi In Genova / L'anno 1758 

 

Part. 12 ff., Aut., 1759; 30 x 21,9 cm, SA soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Parte prima. Introduzione. Allegro / Adagio, SA soli, SATB coro, bc – 3/4 - Fá 

M. 

fol. 3 Parte seconda. Allegro fugato, SATB coro, bc – C - Fá M. 

fol. 5 Parte terza. Allegro ma sostenuto e affettuoso, SA soli, bc – 2 - ré m. 
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Repetiçao da Parte seconda (fugato). 

b) Cópia 

Mottetto / Qui manducat meam carnem / In Festo Corporis Christi / A 4  Concertato. / 

Del Signore D. Giovanni Giorgi. 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de Contrabaixo – 3 fol., 1 cópia de Canto a 4 

concertato – 4 fol. 1 cópia de Alto a 4 concertato – 4 fol., 1 cópia de Tenor a 4 concertato – 

2 fol., 1 cópia de Basso a 4 concertato – 2 fol., 1 cópia de Basso di Repleno – 2 fol. 

 

 

12) Moteto nº 73 P-Lf 84/129 B4 

a) Autógrafo  

Moteto nº 73 Per La festa di S. Antonio / 13 Giugno / à 4 voci concertato / Ad' uso della 

Santa Basilica Patriarcale, e Capela Reale di Lisbona / Part. Originale di D. Giovanni 

Giorgi / In Genova L'anno 1758 

 

Part. 12 ff., Aut., 1759, 29,7 x 21,8 cm, SATB soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Prima parte. Introduzione. Adagio/Allegro. SA soli, SATB coro, bc - ¾ - sol m. 

fol. 3 Seconda parte. Presto. SA soli, SATB coro, bc - 3/4 -, sol m. 

fol. 4v Terza parte. Allegro. SATB soli, SATB coro, bc – C - Si b M 

Repetição da Terza parte.  

 

 Na última página encontra-se a seguinte indicação: 

 
qui La terza parte serve di réplica; / perche le parole della seconda parte replicate / dopo la terza 
parte confondono il senso perio = / dico, che non si puó nè (???), nè separare / nel caso presente 
(f.6)  

 

 

b) Cópia B-Ln C.N. 32//5 

Mottetto a 4º / Concertado / Para Santo Antonio / Del Signor Giovanni giorge / 1758 
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Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S a 4 conc. – 4 fol., 1 cópia de A a 4 – 3 fol. 

– 1 cópia de T a 4 – 3 fol., 1 cópia de B a 4 – 3 fol. 

 

 

13) Moteto nº 79 P-Lf 84/79 B4  

a) Autógrafo  

Mottetto n.º 79: Per La festa di Santa Elisabetta Regina di / Portogallo / 8 di Luglio / A 4 

voci concertato / Ad 'uso della Sacrossanta Basilica Patriarcale di Lisbona / e Capella 

Reale / Partitura Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

 

Part. 12 ff., Aut., 1758, 29,5 x 21,1 cm, SA soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Parte prima. Introduzione. Adagio/Allegro. SATB coro, bc – C - Ré M. 

fol. 3 Parte seconda. Fugato – Allegro. SATB coro, bc – C - Ré M. 

fol. 5 Parte terza. Allegro. SA soli, bc, C, si m 

Repetição da Parte seconda (fugato). 

 

b) Cópia 

Mottetto / A 4 / Concertado / Per la Festa di Santa Elisabeta / Regina de Portugal / Del 

Signore D. Giovanni Giorge 

 

Pare cava de:  

cópias, s.d., partes cavas, org. – 3 pp., Canto a 4 repl. – 3 pp.,  A a 4 repl. – 4 pp, T a 4 

repl. - 3 pp., B a 4 repl. – 3 pp.   

 

c) Cópia 

Motetto / A 4 / Concertatto / Per la Festa di Santa Elisabeta / Regina di Portugal /  Del 

Signore D. Giovanni Giorge 

 

 

 

 



219 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S a 4 conc. – 4 fol., 1 cópia de A a 4 conc. – 

4 fol., 1 cópia de T a 4 conc. – 3 fol., 1 cópia de B a 4 conc. – 2 fol., 1 cópia de S repl. 

– 3 fol., 1 cópia de A repl. – 3 fol., 1 cópia de T repl. – 3 fol., 1 cópia de B repl. – 3 fol. 

 

d) Cópia 47-IV-56 (61-65) 

Bemposta / Motetto A 4 / Elisabeth potens / Del Sig.r Giovanni Giorge.  

 

Cópias s.d., partes cavas de: 

Baixo continuo (órgão) – 3 fol.; Soprano a 4 – 3 fol.; Alto a 4 – 3 fol.; Tenor a 4 – 3 

fol.; Basso a 4 – 3 fol. 

 

 

14) Moteto nº 80   P-Lf 84/156 B4  

a) Autógrafo  

Moteto nº 80 per La festa del Santo Angelo Custode de Regno / Luglio / A 4 voci 

concertato / Ad' uso della Sacrosanta Basilica Patriarcale di Lisbona e Capela Reale / 

Partitura Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

 

Part. 11 f., Aut., 1758, 29,6 x 21,5 cm, SA soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Prima parte.  Introduzione. Allegro ma sostenuto / Grave, SA soli, SATB coro, 

bc - Ré M. 

fol. 3 Parte seconda. Allegro, e presto. SATB coro, bc - C - Ré M. 

fol. 5 Parte terza. Allegro. SA soli, bc, 3/4, Ré M 

Repetição da Parte seconda (fugato). 

 

b) Cópia 

Mottetto / A 4 conc.ertato / Per la Festa del Santos Ange / los Custóde del Regno / Del 

Sig.nore D. Giovanni / Giorge 
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Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) - 5 f.; 1 cópia de Canto a 4 concertato - 4 fol., 1 cópia de Alto a 

4 concert.º. - 4 fol., 1 cópia de Tenor a 4 concertato - 3 fol., 1 cópia de Basso a 4 

concertato - 3 fol., 1 cópia de Canto a 4 Repleno - 3 fol., 1 cópia de Alto a 4 Repleno - 

3 fol., 1 cópia de Tenor a 4 Repleno - 3 fol., 1 cópia de Basso a 4 Repleno - 3 fol. 

 

c) Cópia 

Mottetto / A 4 / Concertatto / Per la Festa del Santo Angelo Custode / del Regno /  Del 

Signore D. Giovanni Giorge. 

 

Parte cava de: 

 1 cópia de bc (organo) – 4 fol. 

 

d) Cópia 

Mottetto / A 4 / Concerttatto / Per La Festa del S. Angelo / Custóde. del Regno / Del 

Signor D. Giovanni / Giorge 

 

Parte cava de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol. 

 

 

15) Moteto P-Lf 84/132 B4  

a) Autógrafo  

Moteto nº 86 Per La Translazione di S. Vincenzo Martire / Setembre / à quatro voci 

concertato / Ad' uso della Santa Basilica Patriarcale di Lisbona / e Capela Reale / Partitura 

Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758 

 

Part. 12ff., Aut., 1758, 29,6 x 21,7 cm, SA soli, SATB coro, bc 

fol. 1 Prima parte.  Introduzione. Allegro / Grave, SA soli, SATB coro, bc – C - Dó M. 

fol. 3 Parte seconda. Allegro. SA coro, bc - ¾ - lá m. 

fol. 5 Parte terza. Presto. SATB coro, bc - 3/4 - Dó M. 

Repetição da Parte terza (fugato). 
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b) Cópia 47-IV-56 (11 a 15) 

Motetto a 4 / concertato / In Festo S. Vincentii Martyris / Osca Vincentium genuit / 1758 / 

Del Sig.re D. Giovanni Georgi 

 

Partes cavas de: 

Organo – 2 fol.; Soprano a 4 – 2 fol.; Alto a 4 – 2 fol.; Tenore a 4 – 1 fol.; Basso a 4 –  1 

fol. 

 

 

16) Moteto nº 123 P-Lf 84/82 B4  

a) Autógrafo 

Moteto nº 123 Per la festa d' una Santo Confessore / non Pontefice / nel commune /  à 

4 voci concertate / Ad' uso della Sacrossanta Patriarcale, e Capella Reale / di  Lisbona 

/ Partiturta Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

 

Part. 10 ff., Aut., 1759, 29,7 x 21,5 cm, SA soli, SATB coro, bc 

fol. 1 Prima parte.  Introduzione. Allegro /Adagio, SA soli, SATB coro, bc – C - Sol 

M. 

fol. 3 Parte seconda. Allegro / Adagio. SATB coro, bc - 2/2 - Sol M. 

fol. 5 Parte terza. Allegro. SA soli, bc - ¾ - Sol M. 

Repetição da Parte seconda (fugato). 

 

b) Cópia 

Mottetto / a 4 Concertato / Per La festa d’un Santo Confessore non / Pontifice / Del 

Signore D. Giovani George 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 3 fol., 1 cópia de S a 4 conc. – 4 fol., 1 cópia de A a 4 conc. – 

4 fol., 1 cópia de T a 4 conc. – 2 fol., 1 cópia de B a 4 conc. – 2 fol., 1 cópia de S repl. 

– 2 fol., 1 cópia de A repl. – 2 fol., 1 cópia de T repl. – 2 fol., 1 cópia de B repl. – 2 fol. 
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c) Cópia 

Mottetto / Euge serve bone / Pro Communi Confessoris non / Pontificis A 4º Concertatto. / 

Del Signor D. Giovani Giorgi 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de B a 4 conc. – 2 fol.  

 

d) Cópia 

Mottetto / Euge serve bone. / Pro Communi Confessoris non Pontificis / A 4. Concertato. / 

Del Signor D. Giovani Giorgi. 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 3 fol., 1 cópia de S a 4 conc. – 3 fol., 1 cópia de A a 4 conc. – 

3 fol., 1 cópia de T a 4 conc. – 2 fol., 1 cópia de B a 4 conc. – 2 fol. 

 

 

17) Moteto nº 124 P-Lf 84/92 B4 

a) Autógrafo 

Moteto nº 124 Per la festa d' una Santa Vergine / nel commune / A 4 voci  concertate / Ad' 

uso della Sacrossanta Patriarcale, e Capela Reale / di Lisbona / Partitura Originale di D. 

Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

 

Part. 11 ff., Aut., 1759, 29,5 x 21,7 cm, SAT soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Prima parte.  Introduzione. Grave /Allegro, SAT soli, SATB coro, bc – C - lá m. 

fol. 3 Parte seconda. Andante affettuoso. ST, bc, 3/4, lá m. 

fol. 5 Parte terza. Allegro fugato. SATB coro, bc – C - lá m. 

Repetição da Parte terza (fugato). 
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18) Moteto nº 125 P-Lf 84/87 B4 

a) Autógrafo 

Moteto nº 125 per la messa del comune delle Sante Vedove / A 4 voci concertate / Ad' uso 

della Sacrossanta Patriarcale, e Capela Reale / di Sua Maestá Fedelissima / Partitura 

Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759 

 

Part. 12 ff., Aut., 1759, 29,5 x 21,75 cm, SAT soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Prima parte. Introduzione. Allegro / Grave-Andante / Allegro, SAT soli, SATB 

coro, bc – C - Si b M. 

fol. 3 Parte seconda. Allegro. AT, bc - ¾ - sol m. 

fol. 4 Parte terza. Allegro. SATB coro, bc – C - si b M. 

Repetição da Parte terza (fugato). 

 

b) Cópia 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de Soprano a 4 Concertato – 3 fol., 1 cópia de A 

a 4 concertato – 4 fol., 1 cópia de Tenor a 4 Concertato – 3 fol., 1 cópia de Basso a 4 

conc. – 2 fol. 

 

 

19) Moteto nº 126 P-Lf 84/90 B4  

a) Autógrafo 

Moteto. Nº 126 / Per la Messa del Comune della Dedicazione d' una Chiesa / o sia per 

Anniversario / à 4 voci concertate / Ad' uso della Sacrossanta Patriarcale, e Capella Reale 

/ di Sua Maestá Fidelissima / Partitura Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 

1759 

 

Part. 12 ff., Aut., 1759, 29,5 x 21,5 cm, SA soli, SATB coro, bc. 

fol. 1 Prima parte. Introduzione. Allegro, SA soli, SATB coro, bc - ¾ - Lá M. 

fol. 3 Parte seconda. Allegro. SA, bc - C - Lá M. 

fol. 4v Parte terza. Allegro. SATB coro, bc – C - Lá M. 
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Repetição da Parte seconda69. 

 

b) Cópia  

Mottetto / Haec est domus Domini / In anniversario dedicationis Ecclesiae / A 4. 

Concertato. / Del Signor D. Giovanni Giorgi 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S a 4 conc. – 3 fol., 1 cópia de A a 4 conc. – 3 

fol., 1 cópia de T a 4 conc. – 2 fol., 1 cópia de B a 4 conc. – 2 fol. 

 

c) Cópia  

Mottetto / A 4 / Concertatto / Per La Messa del Comune della Dedicazione / d’unna 

Chiesa. / Del Sig.re D. Giovanni George 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol.; 1 cópia de S a 4 concertato – 4 fol; 1 cópia de Alto a 4 

concertato – 4 fol.; 1 cópia de T a 4 concertato – 3 fol; 1 cópai de B a 4 concertato – 2 fol. 

 

d) Cópia  

Mottetto a 4 / Concertatto / Per la Messa del Comune della / Dedicazione d’unna  Chiesa / 

Del Signor D. Giovanni Giorge 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de S a 4 repleno – 3 fol., 1 cópia de A repleno – 

3 fol., 1 cópia de T repleno – 3 fol., 1 cópia de B repleno – 2 fol. 

 

 

 

 
                                                
69 Embora o autógrafo esteja configurado como descrito, na última página do manuscrito Giorgi indica 

que o andamento da Parte terza deverá ser copiado como Parte seconda. Sendo assim, a repetição será da 
Parte seconda. 
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20) Moteto nº 127 P-Lf 84/84 B4  

a) Autógrafo 

Motet:o n:o 127, et ultimo Per la consacra:zionne d' una nuova Chiesa / overo Capela et 

Altare / à 4 concer:tate / In questo ultimo Mot:etto termina La lunga e molto / Laboriosa 

Opera delli Mot:etti, occorenti per tutte Le solennità, / Domeniche, Feste, doppie 

semidoppie, e communi dell’anno. / Modernam:te composti in musica dà D: Giovanni 

Giorgi veneto. / Ad’ uso della Reale Capella di S:ua M:aestà Fedelis:sima / Giuseppe 

P:rimo Rè di Portogallo / A cui La dedica ossequiosis:simo il sud:dito povero vecchio 

Auttore / In segno della sua Umilis:sima, Obedientis:sima, antica servitù 

 

 

Part. 14 ff., Aut., s.d. (Feininger escreve 1759, mas na partitura não está indicada a data), 

30 x 21,8 cm, SAT soli, SATB coro, bc 

fol. 1 Prima parte. Introduzione. Allegro sostenuto, SA soli, SATB coro, bc - ¾ - sol m. 

fol. 3v Parte seconda. Presto assai / Adagio. SATB coro, bc - 3/8 - sol m. 

fol. 5v Parte terza. Andante affettuoso. SAT soli, bc – C - Si b M. 

Repetição da Parte seconda. 

 

b) Cópia  

Mottetto / Exaudisti Domine / In consecratione Ecclesie / A 4 Concertato / Del Sig.r D. 

Giovanni Giorgi 

 

Partes cavas de: 

1 cópia de bc (organo) – 4 fol., 1 cópia de Soprano a 4 Concertato - 4 fol., 1 cópia de 

Alto a 4 Concertato - 4 fol., 1 cópia de T a 4 Concertato - 3 fol., 1 cópia de Basso a 4 - 2 

fol. 
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4 - Colação  

 

 Tendo em consideração o número exíguo de cópias encontradas, tal como aponta 

Feder (1987, 67-68), entendeu-se proceder à colação entre os manuscritos Autógrafos e as 

cópias existentes junto dos Autógrafos e catalogados sob a mesma cota, no caso da Fábrica 

do Arquivo da Sé de Lisboa, ou entre os Autógrafos deste arquivo e as cópias encontradas 

em outras bibliotecas portuguesas. 

 

 

4.1 - Moteto nº 24 - Hodie escietis  

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

 As cópias em partes cavas deste moteto foram realizadas por dois copistas, que 

indicarei como fontes 1 e 2. Estas cópias encontram-se guardadas junto com o autografo, 

sob a mesma cota.  

 As indicações de Solo e Tutti são apontadas em quase todas as fontes, mas na fonte 

2 o copista escreve tuti com uma “t”, e na fonte 3 o Tutti está escrito de forma correta, e 

sempre com a primeira letra maiúscula.  

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 1 A cifra 6 está posicionada na penúltima colcheia 

fonte 2 e Aut.  c. 1 A cifra 6 está posicionada na última colcheia 

fonte 1 c. 4 A cifra sobre a sesta colcheia é 6 

fontes 2 Aut.  c. 4 A cifra sobre o "ré" do 3º tempo é 570 

fonte 2 c. 6 A cifra 6 é posta no meio das duas colcheias (primeiro e 

segundo tempos)  

                                                
70 A nota "ré#" é o VIII grau que soube ao I (nota "mi"): segundo as indicações de J. Dandrieu no seu 

tratado Principes de l’acompagnament du Clavecin neste grau é geralmente utilizado o acorde da falsa quinta, 
composto pelas 5ª, 6ª e  3ª (3,5,6), sendo indicado com a cifra 5 ou b5. (Gasparini, 1708). 
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fonte 1 c. 8 A nota "mi" do 4º tempo tem a cifra #3 

Aut. c. 8 A cifra #3 na nota "mi", no quarto tempo dessume-se pelas 

vozes, não sendo indicada no autógrafo 

fonte 2 c. 9 A cifra 6 do terceiro tempo está colocada no meio das duas 

colcheias 

fonte 2 c. 10  As cifras no 2º e 4º tempos estão colocadas no meio das 

colcheias 

fontes 1 e 2 c. 12  Falta a indicação de piano  

fonte 1 c. 13  As cifras 5, #6 referem-se à nota "dó" (segunda colcheia) 

fonte 2 e Aut.  c. 13  As cifras 5, #6 referem-se à nota "ré" (primeira colcheia) 

fonte 2 c. 16  As cifras 6 no terceiro e quarto tempos encontram-se no 

meio das colcheias 

fontes 1 e 2 c. 17  Falta a indicação de forte 

fontes 1 e 2  c. 22  Está escrito Solo, e no Aut. está escrito Soli 

fonte 2 c. 22 A cifra 6 do segundo tempo encontra-se no meio das 

colcheias 

fonte 2 c. 26  A cifra da primeira nota "dó" do primeiro tempo é 

incompleta, tendo só o número 9  

fonte 1 e Aut. c. 26 A cifra da primeira nota do primeiro tempo é 7,9  

fonte 2 c. 28  As cifras 7 e 6 nos terceiro e quarto tempos encontram-se 

no meio das colcheias 

fonte 1 c. 30  A cifra #6 refere-se à nota "dó" (primeira colcheia do 

segundo tempo) 

fonte 2 e Aut. c. 30  A cifra #6 refere-se à nota "si" (segunda colcheia do 

segundo tempo)71 

                                                
71 Este desajusto na fonte 2 e no Aut. ocorre por causa da indicação da dinâmica f posta mesmo em baixo 

da nota "dó", ocupando o lugar das cifras. Na fonte 1, o problema foi evitado tendo o copista posto o sinal de 
dinâmica antes, debaixo da nota "ré" (primeiro tempo), mas a colocação desta dinâmica antes da mudança do 
Solo ao Tutti pode induzir a um erro na execução.  
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fonte 2 c. 31 As cifras 5, 6 do primeiro tempo e a cifra 6 do segundo 

tempo encontram-se no meio das colcheias 

fonte 1 c. 32  A cifra 6 e o # encontram-se em cima do primeiro "sol" 

(quarto tempo) e a cifra 4 em cima do último "sol" (quarto 

tempo) 

fonte 2 c. 32  O # encontra-se junto à cifra 4, com acima a cifra 6 

referindo-se ao primeiro "sol" (quarto tempo) 

Aut. c. 32  As cifras #4, 6 do quarto tempo estão colocadas no meio 

dos dois "sol". Analisando as partes vocais, as cifras #4, 6 

encontram-se em cima do primeiro "sol"  

fonte 2 c. 32  As cifras 2, 4 do terceiro tempo encontram-se no meio das 

colcheias 

fonte 2 c. 33 Falta a cifra 6 na primeira colcheia do primeiro tempo. A 

cifra 6 do quarto tempo encontra-se no meio das colcheias 

 

Parte Seconda 

fonte 1 c. 7 O acorde no "fá" do segundo tempo é 6,4  

fontes 2 e 

Aut. 

c. 7 O acorde no "fá" do segundo tempo é 6,5. Na analise das 

partes vocais esta é a cifra correta 

fonte 2 c. 10  Falta a cifra 6 na primeira nota "fà#" 

fonte 1 e 

Aut. 

c. 23  As cifras indicadas nas notas "dó" e "si" do terceiro tempo 

são respetivamente 6, #6 

fonte 2 c. 23  As cifras indicadas nas notas "dó" e "si" do terceiro tempo 

são respetivamente 6,4 e 6,#4. 

fonte 1 c. 52  Falta a cifra #6 

fonte 2 c. 51  Falta a cifra 7  

 

Parte terza 

fonte 1 c. 1 A cifra do primeiro tempo é 4,3 

fonte 2 e Aut. c. 1 A cifra do primeiro tempo é 5,3 
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Aparato crítico das partes de soprano concertato 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 18 Falta a indicação Tutti 

fonte 1 c. 35 Falta a dupla barra 

fonte 1 c. 37  Há uma barra de repetição 

 

Parte Seconda 

fonte 2 c. 30 O ritmo da fonte 2 diverge do ritmo da fonte 1 (Ex. 

1). A versão da fonte 1 está correta. Esta coincide 

com o autógrafo e este é o ritmo que se apresenta ao 

fonte 1 c. 2 A cifra do terzeiro tempo é 4,3 

fonte 2 e Aut. c. 2 A cifra do 3º tempo é 5,3 

fonte 1 e Aut.  c. 13  A cifra 6 está em baixo da notas "sol#" no terzeiro 

tempo 

fonte 2 c. 13  A cifra 6 está em baixo da nota "lá" no primeiro 

tempo 

fonte 2 c. 15 Na nota "dó" do primeiro tempo falta a cifra 6 

fonte 2 c. 27  Na nota "dó" do primeiro tempo falta a cifra 6 

fonte 2 c. 27  Falta a cifra 6 em baixo da nota "lá" do segundo 

tempo 

fonte 2 c. 30  Na nota "mi" do primeiro tempo encontra-se a cifra #6  

fonte 1 e Aut. c. 30  Na nota "mi" do primeiro tempo encontra-se a cifra #3 

fonte 2 c. 33  Falta a cifra #3 no mi, no primeiro tempo 

fonte 1 e Aut.  c. 35 A cifra 7 encontra-se no "fá" do terceiro tempo 

fonte 2 c. 35 A cifra 7 encontra-se no "ré" do quarto tempo  
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longo de toda a peça. 

 

 

 
            Ex. 1 

 

 

Parte Terza 

fonte 1 último c. Está indicada a barra de repetição. Na fonte 2 a repetição 

está indicada com a sigla D.C. (da capo).  

 

 

Aparato crítico das partes de soprano repleno 

 

Parte Prima 

 

fonte 1  c. 19  Na fonte 1 a primeira nota é "si"; na fonte 2 é "dó" (Ex. 

2). A versão da fonte 2 coincide com o Aut. e, 

analisando a harmonia, esta versão é a mais correta.  

 
                Ex. 2 

 

 

fonte 1 c. 32  O ritmo da fonte 1 difere do ritmo da fonte 2 (Ex. 3). A forma 

correta é a da fonte 2 que corresponde à versão do Aut., pois, 
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ao longo da peça, em todos os casos em que se apresenta a 

palavra Dominus, o ritmo indicado é uma colcheia com ponto 

e semicolcheias.  

 

 

  
Ex. 3 

 

 

Aparato crítico das partes de contralto concertato 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 7 Falta um ponto na primeira colcheia (Ex. 4) 

 

 

 
Ex. 4 

 

fonte 1  c. 32  Na fonte 1 a semínima no terceiro tempo é "sol", na fonte 2 é 

"lá" (Ex. 5). No autógrafo também está escrito "lá". 

Analisando a harmonia esta útlima versão está correta 
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Ex. 5 

 

fonte 2 c. 34  Barra dupla, antes do adagio. Nas outras versões a repetição 

está indicada com D.C 

 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 38  Barra de repetição. Nas outras versões a 

repetição está indicada com D.C 

fonte 1 c. 39  Barra de repetição. Nas outras versões a 

repetição está indicada com D.C 

 

 

Aparato crítico das partes de tenor concertato 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 17  Na fonte 1, no primeiro tempo, a semínima tem um ponto. 

Na fonte 2 a semínima não tem ponto e é seguida por uma 

pausa de colcheia (Ex. 6). A versão autógrafa coincide com 

a fonte 2. Na transcrição decidiu-se transcrever o compasso 

com base na versão autógrafa porque esta versão é 

utilizada sempre ao longo a peça 
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Ex. 6 

 

 

Aparato critico das partes de tenor repleno 

 

Parte Prima 

fonte 1 último c.  Barra de repetição. Nas outras versões a 

repetição está indicada com D.C 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 38 Barra de repetição. Nas outras versões a 

repetição está indicada com D.C 

 

 

Aparato crítico das partes de baixo repleno 

 

Parte Prima 

fonte 1  c. 18  O primeiro tempo da fonte 1 tem duas colcheias. Na fonte 

2 o primeiro tempo é uma colcheia com ponto (Ex. 7). A 

versão na fonte 2 coincide com a do autógrafo. No 

primeiro tempo do tenor também está indicada uma 

colcheia com ponto. Na transcrição foi respeitada a versão 

original porque repete-se ao longo da peça 
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                 Ex. 7 

 

 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 38  Barra de repetição. Nas outras versões a repetição está indicada 

com D.C 

fonte 1 último c. Barra de repetição. Nas outras versões a repetição está indicada 

com D.C 

 

 

4.2 - Moteto nº 25 - Quem vidistis pastores  

 

 Junto com o autógrafo, sob a mesma cota, encontram-se guardadas as partes cavas 

das cópias realizadas por dois copistas. As fontes estão assinaladas como fontes 1, 2. 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 2 c. 7 A primeira cifra 6 está na nota "mi", segundo tempo, na fonte 1 e 

no autógrafo na nota "sol", primeiro tempo. A forma correta é no 

"sol", 3º grau de "mi" menor 

fonte 2 c. 7 A segunda cifra 6 está na nota "fá" do segundo tempo. Na fonte 1 

e no autógrafo encontra-se na nota "ré", primeiro tempo.  Com 

base na harmonia, a forma mais correta é a da fonte 1 e a do 

autógrafo 

 

fonte 2 c. 10 Barra simples. Nas outras versões a repetição está indicada com 
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D.C  

fonte 2 c. 11 Diversamente da fonte 1 e do autógrafo, a cifra 6 encontra-se no 

primeiro "mi", do primeiro tempo e a cifra 6 no terceiro "mi" do 2 

tempo. Na fonte 1 e no autógrafo a cifra 6 encontra-se no ré# do 

terceiro tempo e no dó do quarto tempo. Com base na harmonia. a 

versão na fonte 1 e no autógrafo são corretas 

fonte 1 c. 17 O copista não mudou para a clave de fá como acontece na fonte 2 

e no autógrafo, contudo as notas são escritas come se estivessem 

na clave de fá  

fonte 2 c. 18 A nota "dó" tem a cifra b5, diferenciando-se da fonte 1 e do 

autógrafo. A fonte 1 e o autógrafo a cifra indicada é ♮5. Com base 

na harmonia. a versão na fonte 1 e no autógrafo são corretas 

fonte 2 c. 24 A nota "sol" no segundo tempo é bemol. Na fonte 1 e no autógrafo 

o "sol" é ♮. Com base na harmonia a versão da fonte 1 e do 

autógrafo é a mais correta 

fonte 2 c. 32 A cifra 6 está na nota "mi" do segundo tempo, na fonte 1 e no 

autógrafo a cifra 6 encontra-se no "si" do segundo tempo mais 

corretas. Com base na harmonia, a versão apresentada na fonte 1 e 

no autógrafo é a mais correta  

fonte 2 c. 36 Faltam as cifras 4,6 na nota "ré" do segundo tempo, presentes 

invés na fonte 1 e no autógrafo 

fontes 1 

e 3 

c. 41 Na fonte 1 a primeira cifra é 6 e no autógrafo é 7 

fontes 1 

e 2 

c. 42 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está indicada com 

D.C 

 

Parte Seconda 

fonte 1 c. 1 A diferença do autógrafo e da fonte 2, na fonte 1 faltam 

as cifras #3,5 no primeiro tempo e as cifras 2,4,7 no 

quarto tempo 

fonte 2  c. 1 O tempo indicado é 2, no autógrafo e na fonte 1 é 6/8 
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fonte 2 c. 2 As cifras 3,5 da primeira nota "lá" do primeiro 

compasso estão indicadas horizontalmente e não 

verticalmente ao contrario do que acontece no autógrafo 

e na fonte 1 

fonte 2 c. 15 Falta a cifra 6 no primeiro tempo do compasso, presente 

invés na fonte 1 e no autógrafo 

fonte 2 cc. 23-36 O ritmo do baixo contínuo difere do ritmo da fonte 1 e 

do do autógrafo, sendo indicadas semínimas com ponto 

invés de três colcheias repetidas 

fonte 2 c. 41 Na fonte 2 faltam as cifras do bc 

fonte 2 c. 43 Na fonte 2 faltam as cifras do bc 

fontes 1 e 2 c. 79 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 

fonte 2 c. 64 O ritmo do baixo contínuo difere do ritmo da fonte 1 e 

do do autógrafo, sendo indicadas semínimas com ponto 

invés de três colcheias repetidas 

fonte 2 c. 66 O ritmo do baixo contínuo difere do ritmo da fonte 1 e 

do do autógrafo, sendo indicadas semínimas com ponto 

invés de três colcheias repetidas 

fonte 2 c. 67 As cifras do bc estão apagadas 

fonte 2 c. 75 Faltam as cifras do bc 

fonte 2 c. 79 Barra de repetição 
 

Parte terza 

fonte 1 c. 9 Faltam as cifras do bc  

fonte 1 c.10 Faltam as cifras do bc  

fontes 1, 2 e Aut. c.12 Falta o # na nota "ré" 

fonte 2 c.35 A cifra #6 está indicada no terceiro tempo. No autógrafo 

e na fonte 1 a cifra está indicada no segundo tempo 

fonte 2 c.38 A cifra #6 está indicada no terceiro tempo. No autógrafo 

e na fonte 1 a cifra está indicada no segundo tempo 
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fonte 1  c.49 Falta a cifra 7 na primeira nota ré 

fonte 2 c. 52 Falta a cifra 7 na primeira nota 

fonte 1 c. 56 Falta a indicação do # na 3ª do acorde 

fontes 1 e 2 c. 59 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 

 

 

Aparato crítico das partes de soprano concertato 

 

Parte Prima 

fontes 1 e 2 c. 42 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 

 

 

Parte Seconda 

fontes 1 e 2 c. 79 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 

 

 

Aparato crítico da parte de soprano repleno 

 

Parte Prima 

fontes 1 e 2 c. 42 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 

 

 

Parte Seconda 

fontes 1 e 2 c. 42 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 
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Aparato crítico das partes de contralto concertato 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 6 Na fonte 1, no segundo tempo, a segunda nota é "fá". Na 

fonte 2 é "mi" (Ex. 8). A versão autógrafa coincide com a 

fonte 2. Analisando a harmonia a versão autógrafa e da 

fonte 2 está correta. 

   
                     Ex. 8 

 

 

fonte 1 cc. 39 e 42 Barra de repetição. No autógrafo a 

repetição está indicada com D.C 

 

 

Parte Seconda 

fonte 2 cc. 29 – início 34 Falta o texto 

fonte 2 cc. 51-56 Falta o texto 

 

 

Aparato crítico da parte de contralto repleno  

 

Parte prima 

fonte 1 c. 53 Falta o texto 
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Aparato crítico das partes de tenor concertato 

 

Parte Prima 

 

 
Ex. 9 

 

 

fontes 1  c. 1 A sílaba “mi” está colocada na nota “dó” (Ex.9). A 
versão correta é a da fonte 2 que coincide com o 
autógrafo 
 

fonte 1 c. 24- início 33 Falta o texto 

fonte 1 c. 45- início 52 Falta o texto 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 28- inicio 33 Falta o texto 

fonte 2 c. 26 - inicio 33 Falta o texto 

fonte 2 c. 44-55 Falta o texto 

 

 

Aparato crítico das partes de baixo repleno 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 42 Barra de repetição. No autógrafo a repetição 

está indicada com D.C 
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4.3 - Moteto nº 27 - Notum fecit Dominus  

 

 As partes cavas das cópias de SATB do moteto nº 27 encontram-se guardadas sob a 

mesma cota do autógrafo. As cópias são indicadas como fonte 1. 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo  

 

Parte Prima 

fonte 2 c. 24 Cifras 6,4 em baixo do primeiro "fá" do segundo tempo. Na fonte 

1 e no autógrafo as cifras indicadas são 9,7. Através da análise 

das vozes, as cifras corretas são as da fonte 1 e do autógrafo 

fonte 1 c. 25 Na fonte 1 falta a cifra 6, presente no autógrafo e na fonte 2 

fonte 1 c. 46 Falta o 3 presenta na fonte 2 e no autógrafo 

fonte 1, 

Aut. 

c. 51-52 Clave de Dó na 4ª linha 

fonte 1 c. 52 Faltam as cifras 3, 5 no "ré" mínima (segundo tempo)  

fonte 1 c. 56 Falta a cifra 6 no "fá" (primeiro tempo) 

fonte 1 c. 64 Falta a cifra 3 na nota lá  

fonte 1 c. 64 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está indicada com 

D.C 

 

Parte Seconda 

fonte 1 c. 1 Clave de Dó na 4ª linha 

fonte 1 c. 30 Falta a cifra 6 no sol do primeiro tempo 

fonte 1 c. 30 Falta o 3 na nota ré do primeiro tempo 

fonte 1 c. 30 Falta o 3 na nota ré do primeiro tempo 

Aut. c. 40 Falta o 3 na nota Dó, do primeiro tempo 

Fonte 1 e 2 c. 44 Falta a cifra 9 no 3º fá do 3º tempo  

fonte 1 c. 44 Falta a cifra b7 no 3º fá do 3º tempo  

 

Parte terza 

fonte 1 c. 30 Falta a cifra b6 no #dó# do primeiro tempo 
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fonte 1 e Aut. c. 45 Clave de fá na 4ª linha 

fonte 1  c. 52 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 

 

 

Aparato crítico das partes de soprano concertato 72  

 

Parte Prima  

fonte 1  c. 10 Ligadura em cima do "lá-sol" e "fá-mi" (Ex. 10). Na 

transcrição decidiu-se de deixar a versão do autógrafo. 

 

 

 

 
              Ex. 10 

 

 

Fonte 1 e Aut. c. 23 No autógrafo a diferença entre o Soprano concertato e 

Soprano repleno está sinalizada pela oposta direção das 

hastes das notas. (Ex. 11). 

 

 
Ex. 11 

 
                                                
72 Na cópia ao invés de Soprano concertato, está indicado Canto concertato. 
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Parte Seconda 

Aut.e fonte 1  c. 61- 62 Provavelmente por lapso, quer no autógrafo quer na fonte 

1 a sílaba “al”, da palavra alleluia, encontra-se na primeira 

colcheia do primeiro tempo do compasso 62. Esta nota 

encontra-se unida com o lá do compasso anterior através 

da ligadura de valor. Na transcrição esta sílaba foi posta na 

última colcheia do compasso 61 (Ex. 12). 

 

 

 

 
             Ex. 12 

 

Parte Terza  
 

 
Ex. 13 

 

 

 

Aut. e fonte 1  c. 26 Na semínima no primeiro tempo falta o # na nota "dó" (Ex. 

13). 

 

 



243 

 

Aparato crítico das partes de contralto concertato 73  

 

Prima Parte 

fonte 1  c. 64 Barra de repetição. No autógrafo a repetição está indicada 

com D.C 

 

Prima Terza 

fonte 1 e 2 cc. 30-31 Em ambas as fontes, falta o # no "dó" do compasso 31 

fonte 1 e 2 c. 36 Falta o # na nota "fá"  

 

 

Aparato crítico das partes de baixo concertato 

 

Parte Prima 

fonte 1  c. 41 Falta a indicação Tutti 

 

 

4.4 - Moteto nº 50 - Haec dies 

 

 Sob a mesma cotação encontram-se guardados o autógrafo do moteto nº 50 e as 

copias separadas realizadas por 3 copistas, sendo indicadas como fonte 1, fonte 2, fonte 3. 

 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 1, 2, 3 

e Aut. 

c. 3 Na fonte 1 as hastes das notas "mi" da segunda colcheia no 

primeiro tempo e do "lá" do segundo tempo estão unidas (Ex. 14) 

 

                                                
73 Na cópia ao invés de Contralto concertato, está indicado Alto concertato. 
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                       Ex. 14 

 

 

fonte 1 cc. 7-11 Os sustenidos da armação de clave são repetidos depois 

da mudança de clave  

fontes 2 e 3 c. 13 Falta a cifra 6 na nota "fá" do primeiro tempo (Ex. 15) 

 

 

 
                   Ex. 15 

 

 

fonte 1, 2 c. 15 Falta a cifra 6 na nota "sol" do primeiro tempo (Ex. 16) 
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                   Ex. 16 

 

 

 

 
             Ex. 17 

 

 

 

fonte 2 c. 28 Faltam a cifra 6 na nota "fá" no primeiro tempo (Ex. 18) 

 

fonte 1 cc. 17 - 26 Falta a ligadura nas tercinas  

fonte 1 c. 25 Faltam as cifras #3,7 na nota "si" no primeiro 

tempo  

(Ex. 17) 
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                     Ex. 18 

 

 

fonte 1 c. 47 Falta a a ligadura nas tercinas  

fonte 1 cc. 48-55 Falta a a ligadura nas tercinas  

fonte 2 c. 49 Repetição dos sustenidos na mudança da clave 

fonte 2 c. 53 O compasso está na clave de Dó na 3ª linha 

 

Parte Seconda 

 

 Na Parte Seconda do moteto nº 50, além do autógrafo, existe uma cópia em parte 

separada do bc (fonte 1).  

 

fonte 1  c. 6 Falta a cifra 6 na nota "sol" do primeiro tempo 

fonte 1 c. 21 Falta a cifra 4 na nota "sol" no primeiro tempo 

fonte 1 c. 27 As cifras diferem nas duas fontes (Ex. 19). Pela análise das 

partes vocais, a cifra deve ficar no primeiro "lá", devendo ser 

cifrada com 6,5 
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              Ex. 19  

 

 

Aut. cc. 49-54 Clave de tenor (Ex. 20) 

fonte 1 c. 48-55 Falta o 5 na nota "mi" (Ex. 20) 

 

 

 
Ex. 20 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 1 Falta a cifra 6 no "dó" no 3º tempo (Ex. 21) 

 

 

 
Ex. 21 

 

 

fonte 1 cc. 3-4 As hastes das colcheias dos 3º e 4º tempos estão unidas (Ex. 

22 e 23) 
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Ex. 22 

 

 

 

 
 

Ex. 23 

 

fonte 1 c. 12 A cifra no "fá" é 6 e no Aut. é 5 (Ex. 24) 

 

 
                     Ex. 24 

 

 

 

Aut. c. 14 Clave de tenor (Ex. 25) 

fonte 1 c. 14 Faltam as cifras nos 3º e 4º tempos (Ex. 25) 
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Ex. 25 

 

 

fonte 1 c. 18 As hastes das colcheias nos 3º e 4º tempos estão juntas (Ex. 

26) 

 
Ex. 26 

 

 

fonte 1 c. 21 Falta a cifra 3 no 3º tempo (Ex. 27) 

 

 

 
Ex. 27 

 

 

fonte 1 e Aut. c. 27 Clave de tenor (Ex. 28) 

fonte 1 c. 27 As hastes da colcheia no primeiro tempo e a primeira 
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semicolcheia do segundo tempo estão separadas (Ex. 28) 

 

 
                                                                        Ex. 28 

 

 

fonte 1 c. 32 As hastes das colcheias nos 3º e 4º tempos estão juntas (Ex. 

29) 

 

 

 
Ex. 29 

 

 

Aparato crítico das partes de soprano74 concertato  

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 22 Falta a ligadura na tercina (Ex. 30) 

 

 

                                                
74 Na cópia ao invés de Soprano concertato, está indicado Canto concertato. 
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                  Ex. 30 

 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 6 Falta a ligadura nas primeiras duas semicolcheias (Ex. 31) 

 

 
Ex. 31 

 

fonte 1 cc. 8-9 As colcheias dos 3º e 4º tempos estão ligadas (Ex. 32). No 

autógrafo as colcheias estão separadas. É provável que Giorgi 

quisesse sublinhar um determinado tipo de articulação  

 

 

 
Ex. 32 

 

fonte 1 c. 24 Falta a ligadura entre as duas primeiras notas (Ex. 33) 
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                    Ex. 33 

 

 

Aparato crítico das partes de contralto repleno 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 47 Falta a ligadura nas tercinas (Ex. 34) 

 

 
                   Ex. 34 

 

 

Aparato crítico das partes de tenor repleno 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 11 As colcheias do primeiro e do segundo tempos estão 

separadas (Ex. 35) 
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Ex. 35 

 

 

4.5 - Moteto nº 52 - Congratulamini mihi omnes  

 

 Podemos identificar 3 copistas (fonte 1, fonte 2 e fonte 3), dois dos quais das partes 

concertadas e uma das partes replenas. Do soprano concertato, existem 2 cópias em partes 

cavas da Parte Prima e da Parte Seconda. Da Parte Terza existe somente uma cópia. Do 

contralto, tenor e baixo concertato existe 2 cópias. Não há a parte do soprano repleno, mas 

há as cópias de contralto repleno, tenor repleno e baixo repleno. Entre as cópias, foi 

encontrada a parte de contrabaixo. 

 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 1, 2, 3 c. 1 As hastes das colcheias nos 3º e 4º tempos estão juntas (Ex. 

36) 
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                Ex. 36 

 

 

fonte 1, 2, 3 c. 4 Falta a cifra 6 no "ré" do 3º tempo (Ex. 37) 

 

 

 
                       Ex. 37 

 

 

fonte 3 c. 6 As hastes das colcheias do primeiro e segundo tempos são 

unidas (Ex. 38) 
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                    Ex. 38 

 

 

fontes 2, 3 c. 9 As hastes das colcheias do 2º e 3º tempos são unidas (Ex. 39) 

 

 
                Ex. 39 

 

 

fontes 1, 2, 3 c. 10 As hastes das colcheias do primeiro e segundo tempos são 

unidas (Ex. 40) 
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              Ex. 40 

 

 

fontes 1, 2, 3 c. 11 As hastes das colcheias do 2º e 3º tempos são unidas 

(Ex. 41) 

 

 
                Ex. 41 

 

 

fonte 3 c. 12 Abreviação para indicar a repetição de colcheias (Ex. 42) 
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                   Ex. 42 

 

 

 
Ex. 43 

fontes 2, 3 c. 19 As hastes das colcheias dos 2º e 3º tempos são unidas  

fonte 3 c. 20 A haste da última semicolcheia do primeiro tempo é unida 

fontes 2, 3 c. 13 As hastes das colcheias do primeiro e segundo tempos são 

unidas 

fonte 2 c. 14 A haste da última semicolcheia do segundo tempo ´é 

unida com a colcheia do 3º tempo  

fontes 2, 3 c. 16 As hastes das colcheias dos 2º e 3º tempos são unidas 

fonte 3 c. 18 Abreviação para indicar a repetição de colcheias (Ex. 43) 
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com a haste da colcheia do segundo tempo 

fonte 3 c. 21 A haste da última semicolcheia do primeiro tempo é unida 

com a haste da colcheia do segundo tempo 

fonte 3 c. 23 A haste da colcheia no segundo tempo é unida com a 

colcheia do 3º tempo 

fonte 3 c. 24 Falta a cifra 3 na nota mi no 3º tempo  

fonte 3 cc. 25, 26, 27, 

31, 35, 36, 37, 

38, 39 

Abreviação para indicar a repetição de colcheias  

 

Parte Seconda 

fonte 3 c. 3 Abreviação para indicar a repetição de colcheias  

fonte 3                                                                                                                                c. 6 Abreviação para indicar a repetição de colcheias  

fonte 3 c. 7 Abreviação para indicar a repetição de colcheias  

fonte 3 cc. 8 (primeiro e 

segundo tempos), 9 

(primeiro e 

segundo tempos), 

10 (3º e 4º tempos)  

As hastes da colcheias são unidas  

fonte 3 c. 11 Abreviação para indicar a repetição de colcheias 

fonte 3 cc. 13 (primeiro e 

segundo tempos), 

14 

 (primeiro e 

segundo tempos) 

As hastes da colcheias são unidas  

fonte 3 c. 16 Abreviação para indicar a repetição de colcheias 

fonte 3 c. 17 (primeiro e 

segundo tempos) 

As hastes das colcheias são unidas  

fonte 3 c. 25 (2º e 3º 

tempos) 

As hastes das colcheias são unidas  

fonte 3 c. 26 (primeiro e 

segundo tempos) 

As hastes das colcheias são unidas  
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Parte Terza 

fonte 3 cc. 3 e 4 Abreviação para indicar a repetição de 

colcheias 

fonte 3 c. 6 (primeiro e segundo 

tempos) 

As hastes das colcheias são unidas  

fonte 3 c. 8 (2º e 3º tempos) As hastes das colcheias são separadas  

fonte 3 c. 12 Abreviação para indicar a repetição de 

colcheias 

fonte 3 c. 14  Abreviação para indicar a repetição de 

colcheias 

fonte 3 cc. 18 e 19 Abreviação para indicar a repetição de 

colcheias 

onte 3 c. 23, 27, 32, 36, 38, 39, 40, 

44, 48  

Abreviação para indicar a repetição de 

colcheias 

 

 

 

 

 

 

 

fonte 3  c. 27 (primeiro e 

segundo tempos e 

3º e 4º tempos) 

As hastes das colcheias são unidas  

fonte 3 c. 28-31 As hastes das colcheias são unidas  

fonte 3 c. 31 Abreviação para indicar a repetição de colcheias 

fonte 3 c. 32 (primeiro e 

segundo tempos) 

As hastes das colcheias são unidas  

fonte 3 c. 33 Abreviação para indicar a repetição de colcheias 

fonte 3 c. 35 Falta a cifra 6 no lá no último tempo 

fonte 3 c. 39 Abreviação para indicar a repetição de colcheias 
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Aparato crítico das partes de soprano concertato 

 

Parte Prima 

Fonte 1 c. 35 Ligadura entre as três primeiras colcheias 

 

Parte Seconda 

Fonte 1 e 2 c. 5 Semibreve no lugar de duas mínimas ligadas.  

Fonte 1e 2 c. 13 Semibreve no lugar de duas mínimas ligadas.  

 

 

Aparato crítico das partes de contralto concertato 

 

Parte Seconda 

Fonte 2 c. 36 Ligadura de frase entre as semicolcheias (Ex.44) 

 

 

 
                      Ex. 44 

 

 

 

Fonte 2 c. 42 Ligadura nas tercinas (Ex. 45) 
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                   Ex. 45 

 

 

 

 4.6 - Moteto nº 53 - Post dies octo 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

 

 Foram encontradas 2 cópias em partes cavas do baixo contínuo. Na colação estas 

cópias foram identificadas como fonte 1, fonte 2. 

 

fontes 1 e 

2  

c. 3 As colcheias entre o primeiro e o segundo tempos estão 

separadas (Ex. 46) 
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Ex. 46 

 

fonte 1 c. 4 Falta o bequadro na última cifra 6 (Ex. 47) 

 

 
                   Ex. 47 

 

 

fonte 1 c. 7 Falta a cifra 6 cifra na 1ª nota 6 (Ex. 48) 
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                    Ex. 48 

 

 

fonte 1 e 2 c. 19 Cifra 3 na última nota. O correto é a cifra 6, sendo um II 

que desce ao I em fá menor (Ex. 49) 

 

 
                     Ex. 49 

 

 

fonte 2 c. 21 A cifra 3 tem um bequadro, pois a cadência é em fá menor (Ex. 50) 
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    Ex. 50 

 

 

fontes 1 e 2 c. 25 As hastes das colcheias do primeiro e do segundo tempos são 

unidas (Ex. 51) 

 

 
              Ex. 51 

 

 

fontes 1 e 2 c. 29 A haste da semicolcheia do segundo tempo está unida com a 

haste da 1ª colcheia do terceiro tempo (Ex. 52) 
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               Ex. 52 

 

 

Parte seconda 

fonte 1 c. 8 Falta a cifra 5 na 1ª nota (Ex. 53) 

 

 

 
            Ex. 53 

 

 

fontes 1 e 2  c. 20 Nas cifras falta o bemol (Ex. 54) 
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               Ex. 54 

 

 

fonte 2  c. 55 Cifra 6 na nota "si" (Ex. 55). Analisando as partes 

vocais a cifra está correta. É possível por nesta nota 

também o acorde 6,5. 

 

 
                  Ex. 55 

 

 

Parte Terza 

 

fonte 1  c. 2 Falta a ligadura de valor (Ex. 56) 
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                     Ex. 56 

 

 

fonte 1 e 2 c. 15 Na nota "mi" está indicada a cifra 7, no autógrafo é 9 

(Ex. 57) 

 

 
                    Ex. 57 

 

 

4.7 - Moteto nº 68 - Qui manducat meam carnem 

 

 Existem cópias em partes cavas de bc, SATB concertato, 1 cópia de baixo repleno 

e 1 cópia de contrabaixo. As cópias são indicadas como fonte 1. 
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Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

Fonte 1 c. 38 As hastes das colcheias são unidas 

Fonte 1 c. 63 Falta a cifra 7 

 

Parte Seconda 

Fonte 1 c. 13 Cifra 10 e não 6 no último tempo do compasso 

Fonte 1 c. 21 (primeiro e 

segundo tempos) 

As hastes das colcheias são unidas 

 

Parte Terza 

 

 O copista indica o tempo na armação de clave com 2, seguindo a indicação de 

Giorgi posta no inicio do terceiro andamento: “Questa è dupla, e non sestupla, giacché di 

sestupla non si usa più da 5, ovvero 6 anni in qua”. Os compassos 6 do baixo contínuo 

apresentam duas tercinas, bem como os compassos 61, 62. 

 

Fonte 1 c. 5 Faltam as cifras 6,4 na última colcheia no 6º tempo 

Fonte 1 c. 6 O baixo está escrito em tercinas 

 

 

4.8 - Moteto nº 73 - O língua benedicta  

 

 Uma cópia deste moteto (fonte 1) está guardada na Biblioteca Nacional sob a 

cotação M.M. 119/6, tendo a data de 1758. A colação deste moteto foi feita entre esta cópia 

e o autógrafo que se encontra na Sé Patriarcal de Lisboa, catalogada sob a cotação 84/129. 

 

 

 

 

 



269 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 67 Provavelmente por lapso, no acordo final de tónica 

estão indicadas as cifras 7,6  

 

Parte seconda 

fonte 1 c. 50 Falta a cifra #3 no acorde final  

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 11 Falta a cifra b3 no "ré" do terceiro tempo 

fonte 1 Último c. Barra de repetição. No autógrafo a repetição está 

indicada com D.C 

 

 

4.9 - Moteto nº 79 - Elisabeth potens  

 

 Deste moteto, na mesma cota do autógrafo, existem cópias duplicadas do baixo 

contínuo, cópias em parte separadas de SATB concertato, embora a parte do baixo seja 

incompleta, pois faltam a terceira parte, e cópias completas em partes cavas de SATB 

repleno. 

A parte separada do soprano é indicado como “Canto a 4 concertato”. Pela grande atenção 

aos pormenores, no que diz respeitos as cifras utilizadas, notas ritmos e ligação das hastes 

das notas, é provável que as cópias tenham sido feitas diretamente a partir do autógrafo.  

 Existem mais cópias das partes cavas deste moteto na Biblioteca da Ajuda (47-IV-

56 61-65). Na colação as cópias conservadas junto do manuscrito autógrafo foram indicadas 

como fonte 1, e as conservadas na Biblioteca da Ajuda como fonte 2. 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo  

 

Parte Seconda 

fonte 1 c. 8 Falta a cifra 3 no segundo tempo 
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fonte 2 c. 84 A última colcheia do compasso é "sol", no Aut. é "fá". 

fonte 2 c. 76 As últimas 4 colcheias estão unidas, no original estão 

unidas duas a duas. 

 

Parte Terza 

fonte 2 c. 123 As últimas quatro colcheias estão unidas. No 

autógrafo estão unidas duas a duas. 

 

 

 4.10 - Moteto nº 80 - Sancti Angeli custodes nostri  

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 24 Faltam as cifras no 3º e 4º tempos 

fontes 1 e 2 c. 31  Falta a cifra #3 no "mi" no 3º tempo 

 

Parte Seconda 

fontes 1 e 2 c. 9 O copista reporta a cifra 7 no primeiro tempo como no 

autógrafo., mas esta se deveria encontrar no terceiro 

"lá" do compasso  

fonte 2 c. 30 Falta o # na cifra 3 

 

Parte Terza 

fonte 2 c. 9 Falta a cifra 5 

fontes 1 e 2 c. 17 Os copistas reportam o 3b como no autógrafo  

 

 

4.11 - Moteto nº 86 - Osca Vincentium genuit  

 

 A colação seguinte foi realizada entre o manuscrito autógrafo e as cópias das partes 

cavas guardadas na Biblioteca da Ajuda, sendo as cópias indicadas com fonte 2. 
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Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 2 c. 6 As hastes das semicolcheias e das colcheias estão unidas 

fonte 2 c. 11 Falta a cifra 7 na primeira nota 

fonte 2 c. 11 As últimas 4 colcheias estão unidas. 

fonte 2 c. 13 As semicolcheias e as colcheias do primeiro e segundo 

tempos estão unidas. 

fonte 2 c. 19 As colcheias do primeiro e segundo tempos estão unidas. 

fonte 2 c. 23 A haste da primeira colcheia está separada das hastes das 

semicolcheias. 

fonte 2 c. 30 As hastes das primeiras 4 colcheias estão unidas. 

fonte 2 c. 38 O "fá" é semibreve. A cifra 6 é #. falta a cifra 5 no 

terceiro tempo. 

 

Parte Seconda  

fonte 2 c. 40 As hastes das notas no segundo tempo estão separadas. 

fonte 2 cc. 45, 48 As hastes da colcheia do primeiro tempo estão separadas 

da haste da colcheia do segundo tempo.  

fonte 2  c. 49 A segunda colcheia no segundo tempo é "mi", no 

autógrafo é "sol#" 

fonte 2 c. 50 A segunda colcheia no segundo tempo é "lá", no autógrafo 

é "mi" 

fonte 2 cc. 53-54 A haste da nota "fá#" está separada da haste da nota "sol" 

fonte 2 c. 63 A haste da nota "fá" do segundo tempo está separada da 

haste da nota "lá" no terceiro tempo 

fonte 2 c. 69 A haste da nota "ré" do segundo tempo está separada da 

haste da nota "mi" 

fonte 2 c. 75 A haste da nota "ré" do primeiro tempo está separada da 

haste da nota "mi" do segundo tempo 

fonte 2 c. 76 A haste da nota "lá" do segundo tempo está separada da 

haste da nota "si" 
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fonte 2 c. 77 A haste da nota "mi" do primeiro tempo está separada da 

haste da nota "fá" do segundo tempo 

fonte 2 c. 82 A haste da nota "si" do primeiro tempo está separada da 

haste da nota "ré" do segundo tempo 

fonte 2 c. 88 A haste da nota "fá#" do primeiro tempo está separada da 

haste da nota "sol" do segundo tempo 

fonte 2 c. 89 A haste da nota "si" do primeiro tempo está separada da 

haste da nota "dó" do segundo tempo 

fonte 2 c. 91 As hastes das notas "mi" do primeiro e segundo tempos 

estão separadas 

 

Parte Terza 

fonte 2 c. 3 As hastes das notas "ré" do segundo tempo e "mi" do 

terceiro estão unidas 

fonte 2 c. 12 A nota "lá" do segundo tempo tem a cifra 6, mas 

através da análise da harmonia, concluímos que o 

acordo é perfeito 

 

 

Aparato crítico das partes de soprano 

 

Parte Prima 

fonte 2 c. 21 O segundo e terceiro tempo é um mínima, no 

autógrafo são duas semínimas ligadas através da 

ligadura de valor 

 

Parte Seconda 

fonte 2 cc 44, 45, 84, 

86, 92 

As hastes da semicolcheias e colcheias do segundo e 

terceiro tempos estão unidas 
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Aparato crítico das partes de contralto 

 

Parte Prima 

fonte 2 c. 17 O "sol" é semibreve, no autógrafo manuscrito são 

duas mínimas ligadas com a ligadura de valor 

 

Parte Seconda 

fonte 2 cc. 52-53 As hastes das semicolcheias e colcheias do segundo e 

terceiro tempo estão separadas 

fonte 2 cc. 79-95 As hastes das semicolcheias e colcheias do primeiro e 

segundo tempos estão separadas 

 

Parte Terza 

fonte 2 c. 51 A nota "mi" é mínima e a nota "ré" é semínima, no 

autógrafo a nota "mi" é semínima e a nota "ré" é mínima 

 

 

4.12 - Moteto nº 123 - Euge serve bone 

 

 Junto com o autógrafo encontram-se guardadas, sob a mesma cota, as cópias 

triplicadas de SATB concertato, SATB repleno, que foram indicadas como fonte 1, fonte 2 

e fonte 3. 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo  

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 7 Falta a cifra #3 

fonte 1 c. 9 A cifra indicada é 7, no sutógrafo é 5 

fonte 1 c. 20 Falta a cifra 4 no primeiro "si" do primeiro tempo do 

compasso 

fonte 2 c. 22 As colcheias são indicadas com o sinal de abreviação no 

"sol" mínima nos 3º e 4º tempos 
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fonte 2 c. 30 As colcheias são indicadas com o sinal de abreviação no "mi" 

mínima nos 3º e 4º tempos 

fonte 2 c. 31 As colcheias são indicadas com o sinal de abreviação no "ré" 

mínima nos 2º e 3º tempos e no "dó" mínima dos 3º e 4º 

tempos 

fonte 3 c. 31 Falta a cifra 7 na primeira colcheia do compasso 

fonte 2 c. 37 As colcheias são indicadas com o sinal de abreviação no "ré" 

mínima nos primeiro e segundo tempos 

 

Parte seconda 

fontes 2 e 3 c. 16  O copista usa a cifra 3 no "lá" semínima no segundo 

tempo ao invés de 10 como no autógrafo 

fonte 2 c. 52 Faltam as cifras 6,5 no primeiro "fá", tendo sido 

postas em baixo da nota "mi" do segundo tempo  

 

Parte terza 

fonte 3 c. 8 Falta a cifra 6 na primeira semínima do compasso 

fonte 3 c. 12 Falta a cifra 6 na primeira colcheia do compasso 

fontes 2 e 3 c. 26 Falta a cifra 6 na primeira semínima do compasso 

fonte 1 c. 56 Falta a cifra 6 na primeira semínima. 

A terceira semínima do compasso leva a cifra #6. 

 

 

4.13 - Moteto nº 125 - Fallax gratia 

 

 O autógrafo está conservado na Fábrica da Sé de Lisboa juntamente com as cópias 

de SATB concertato, que foram indicadas como fonte 1. 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 22 Falta a cifra 7 na última nota "ré" do compasso 
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A terecira semínima do compasso leva a cifra #6 

fonte 1 cc. 31-32 Falta ligadura de valor 

 

Parte Seconda 

fonte 1 c. 4 Falta a cifra 6 na primeira semínima 

 

 

Aparato crítico das partes de contralto concertato 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 4 O "mi" no segundo tempo é mínima, no autógrafo é 

duas semínimas unidas pela ligadura de valor 

fonte 1 c. 10 O último "lá" é natural, no autógrafo é bemol 

fonte 1 c. 22 A nota no terceiro tempo é "fá#", no autógrafo é "sol" 

fonte 1 c. 39 A nota "fá" é uma semibreve, no autógrafo são duas 

mínimas unidas pela ligadura de valor 

 

 

Aparato crítico das partes de tenor concertato 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 22 A nota "sol" é uma semibreve, no autógrafo são duas 

mínimas unidas pela ligadura de valor 

 

 

Aparato crítico das partes de baixo concertato 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 7 A nota "fá" é uma mínima com ponto, no autógrafo 

são dois "fá", respetivamente mínima e semínima, 

unidas pela ligadura de valor 

fonte 1 c. 18 A note "sol" é uma mínima com ponto, no autógrafo 
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são dois "sol", respetivamente mínima e semínima, 

unidos pela ligadura de valor 

 

 

4.14 - Moteto nº 126 - Haec est domus Domini 

 

 Sob a mesma cota do autógrafo encontram-se conservadas sob a mesma cota as 

cópias de baixo contínuo e SATB concertato, baixo contínuo e SATB repleno. As cópias 

foram indicadas como fonte 1. 

 

Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 12 Faltam as cifras 3 e 4,2 na mínima no segundo tempo 

e 5 na semínima no quarto tempo 

fonte 1 c. 13 Faltam as cifras 7 na colcheia do terceiro tempo e #6 

na colcheia no quarto tempo 

 

Parte terza 

fonte 1 c.  4  Falta a cifra 6 

fonte 1  c. 29 O primeiro tempo é um "si", no autógrafo é um "lá". 

Pela análise das vozes, o autógrafo é a versão correta  

fonte 1  c. 31 A nota "fá" é uma semibreve, no autógrafo são duas 

mínimas unidas pela ligadura de valor.  

 

 

 

4.15 - Moteto nº 127 - Exaudisti Domine 

 

 Deste moteto existem cópias em partes cavas duplicada de baixo contínuo e SATB 

concertato e baixo continuo e SATB repleno. As copias foram indicadas como fonte 1 e 2  
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Aparato crítico das partes de baixo contínuo 

 

Parte Prima 

fonte 1 c. 23 A segunda nota é "dó", no autógrafo é "si". 

 

Parte Seconda 

fonte 1 c. 17 Faltam as cifras 5,4 na primeira colcheia e a cifra 3 

na segunda. 

fonte 1 c. 47 Falta a cifra 6 

 

Parte Terza 

fonte 1 c. 17 O "dó é # já na primeira semicolcheia do segundo 

tempo. No autógrafo o # só aparece a partir da 

terceira semicolcheia do segundo tempo (Ex. 58). No 

tenor também o # aparece no segundo "dó", portanto 

na transcrição foi utilizada aversão do autógrafo 

 

 

 
Ex. 58 

 

 

fonte 2 c.35 Faltam as cifras 4, 2 no 3º tempo do  

compasso. 
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Aparato crítico das partes de soprano concertato 

 

Parte terza  

fonte 1 c.33 No segundo tempo a nota "si"é uma mínima, no 

autógrafo são duas semínimas unidas pela ligadura de 

valor. 

 

 

Aparato crítico das partes de contralto concertato 

 

Parte Seconda  

fonte 1 c.33 No segundo tempo a nota "ré"é uma mínima, no 

autógrafo são duas semínimas unidas pela 

ligadura de valor. 

 

Parte terza  

fonte 2 c.33 No segundo tempo a nota "ré"é uma mínima, no 

autógrafo são duas semínimas unidas pela 

ligadura de valor. 

 

 

Aparato crítico das partes de tenor concertato 

 

Parte Terza 

fonte 1 c.34 A nota "fá" é uma semibreve, no autógrafo são 

duas mínuma unidas pela ligadura de valor. 
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Observações 

 

 Não foi possível fazer a colação de todos os motetos selecionados, mas somente 

dos motetos dos quais existem as cópias (or exemplo, do moteto nº 124 existem apenas o 

autógrafo). Através da colação dos restantes motetos, notou-se que existem algumas 

divergências importantes entre as cópias e os autógrafos de 15 motetos, as que foram 

acima reportadas. A observação destas discrepâncias confirmou-nos a ideia que os 

autógrafos são os mais adequados como ponto de partida para a transcrição. Pois, respeito 

às cópias, nos autógrafos não foram encontrados erros rítmicos, de nota, nem omissões 

significativas de cifras na linha do baixo contínuo ou no que diz respeito às ligaduras. 
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CAPÌTULO V 
ANÁLISE MUSICAL DAS OBRAS SELECIONADAS  

 

1. Considerações gerais sobre as técnicas de escrita e os estilos musicais na produção 

de Giovanni Giorgi 

 

 O percurso estilístico de Giorgi demonstra a sua capacidade de se adaptar às 

mudanças da sua época e a sua versatilidade permitiu-lhe passar de uma linguagem 

arcaizante a paradigmas estilísticos mais modernos. Apesar de não possuirmos exemplos 

de música em stile antico compostos em Portugal no período ante-terramoto, com a 

excepção do moteto Clarifica me Pater, é de supor que Giorgi tivesse continuado a 

produzir obras na tradição da escola romana setecentista, requisito essencial pelo qual foi 

chamado a trabalhar na Patriarcal Joanina. É de salientar, contudo, a existência de 

partituras autógrafas de dois motetos para duplo coro, escritos em stile antico (P-Lf 84/109 

e P-Lf 110), desprovidos de datação, sobre os quais não foi possível realizar, no âmbito da 

presente tese, pesquisas para averiguar o período da sua composição. Pelas indicações nos 

rostos dos autógrafos, os motetos de Giorgi, escritos em Génova, foram compostos 

segundo a práxis musical vigente na Capela Real e Patriarcal portuguesas ao longo do séc. 

XVIII.  

 No rosto do último moteto da série Giorgi escreve: 

 
In questo ultimo Mottetto termina La lunga e molto / Laboriosa Opera delli Mottetti, occorenti per tutte 
Le solennità, / Domeniche, Feste, doppie semidoppie, e communi dell’anno. / Modernamente composti in 
musica dà Don Giovanni Giorgi veneto. / Ad’uso della Reale Capella di Sua Maestà Fedelissima / 
Giuseppe Primo Rè di Portogallo, etc. (?). / A cui La dedica ossequiosissimo il suddetto povero vecchio 
Auttore / In segno della sua Umilissima, Obedientissima, antica servitù (P-Lf 84/84 B4).  
 

 

 Com a expressão utilizada: “Modernamente composti in musica”, Giorgi refere-se 

possivelmente a um tipo de composição caraterizada por uma técnica de escrita diferente 

dos princípios próprios da polifonia sacra em stile osservato dos séculos XVII / XVIII.  

 A música sacra ao longo do século XVII evidencia uma pluralidade estilística 

complexa no que diz respeito à escrita musical e a “questão dos estilos” foi um dos temas 
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mais debatidos pelos teóricos do tempo (Bianconi 1991, 51-58). Os elementos rigorosos da 

tradição contrapuntística do século XVI estavam a ser progressivamente subtituídos por 

uma escrita mais livre e estilisticamente variada, resultado da influência proveniente das 

ideias da seconda pratica, da introdução do baixo contínuo e do surgimento da ópera. Na 

tentativa de categorizar esta proliferação de técnicas de composição, já no século XVII 

alguns autores propuseram diversas classificações estilísticas. Angelo Berardi75, nos seus 

Ragionamenti musicali de 1681 (Vizzaccaro 2009, 240), identificou os géneros musicais, 

no âmbito do estilo eclesiástico, segundo quatro categorias:  

 

1) Composições more vetero (missas, salmos e motetos para coro a 4 ou mais vozes); 

2) Composições piene (cantilenas variadas para coro a a 4 ou mais vozes e órgão, 

caraterizadas por um estilo mais leve e com uma forma de escrita mais moderna);   

3) Composições concertate (salmos, motetos e missas para coro e vozes solistas em 

stile concertato com acompanhamento instrumental); 

4) Concertini alla moderna (diálogos, motetos, músicas para oratórias). 

 

 No primeiro e único volume impresso da sua monumental Guida Armonica, 

Giuseppe Ottavio Pitoni76 propõe uma classificação estilísticas em três grupos, baseada na 

análise das técnicas de composição de diversos autores, antigos e modernos (Vizzaccaro 

2009). O primeiro grupo é constituído por três estilos: o stile a cappella, o stile a cappella 

para duplo coro, o stile madrigalistico. A este grupo dizem respeito composições mais 

antigas, como as obras polifónicas contrapontísticas franco-flamengas e as obras 

polifónicas da escola romana e veneziana do séc. XVI.  

 O segundo grupo é constituído unicamente pelo stile grosso, representado pelas 

composições sacras de 8 a 32 ou mais vozes, escritas para dois ou mais coros com baixo 

contínuo.  

                                                
75 Angelo Berardi (1627/30 ca. – depois de 1693) foi um compositor e teórico italiano, maestro de capela 

em diversas cidades, e em 1693 em Roma. Foi autor de 6 tratados importantes para o conhecimento teórico 
da prática e dos géneros musicais do séc. XVII. 

76 Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743) importante ponto de referência no âmbito da cultura musical 
romana, foi mestre de capela em diversas igrejas romanas, centros da intensa atividade musical que 
caraterizava a capital italiana do seu tempo. Escreveu a Guida Armonica, constituída por 13.000 folios. 
organizados em 44 volumes que, embora nunca publicada por completo, representa uma fonte relevante para 
a análise dos diversos estilos de composição antigos e da sua época. 
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 O terceiro grupo é composto por dois estilos: o stile moderno e o stile minuto. A 

este grupo pertencem as composições com técnicas de cariz mais moderna, caraterizadas 

por uma condução. mais livre das partes, nomeadamente no uso de dissonâncias e de 

harmonias mais ousadas, e que abrangem géneros musicais diversificados (sacro e profano 

com ou sem instrumentos), como a oratória, a ópera, as árias, as serenatas, os madrigais 

concertados e a música instrumental pura (Luisi apud Pitoni 1989, VIII).  

 Vizzaccaro (2009, 241) tendo em conta as terminologias utilizadas por Pitoni nos 

seus manuscritos Aut.s e os termos utilizados na Guida Armonica, apresenta um quadro 

que compara a subdivisão estilística dos dois teóricos italianos (Tabela 41). 

 

Angelo Berardi Giuseppe Ottavio Pitoni Tipologia estilística 
(Vizzaccaro) 

Composizioni more vetero Stile a cappella Stile antico ou osservato 

Composizioni piene Uso do termo pieno Stile pieno 

Composizioni concertate Stile di concerto Stile concertato 

Composizioni alla 
moderna77 

Stile minuto Stile moderno 

Tabela 41 - Subdivisão estilistica apresentada por Vizzaccaro 

 

 Como sublinha Vizzaccaro, na subdivisão estilística, Berardi não considerou a 

música policoral como um estilo próprio, ao contrário de Pitoni que a subdividiu em duas 

categorias, correspondentes ao segundo e ao quarto estilo. 

 Comparando a classificação dos estilos apresentados pelos teóricos italianos com 

os motetos de Giorgi, é possível encontrar correspondência entre as diferentes técnicas de 

composição (Tabela 42). 

                                                
77  As composições em stile moderno são as compostas por um número reduzido de vozes. São 

conhecidas também como sacri concerti, sacre canzoni, concerti ecclesiastici, entre outros. 

Angelo Berardi Giuseppe Ottavio 

Pitoni 

Tipologia estilística 

(Vizzaccaro) 

Giovanni Giorgi 

Composizioni more 

vetero 

1) Stile a cappella Stile antico ou 

osservato 

Clarifica me Pater 

P-Lf 84/51 B4 
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Tabela 42 - Correspondência dos motetos de Giorgi com os estílos apresentados pelos teóricos 

italianos 

 

 Como é possível verificar na tabela acima, os motetos de Giorgi inserem-se nos 

grupos das composições a cappella (moteto Clarifica me Pater), composições em stile 

pieno (motetos nº 14 e 19), composições em stile a cappella para duplo coro (motetos sem 

n.º P-Lf 84/109 e P-Lf 84/110) e composições em stile concertato (os restantes motetos da 

série). 

 O Clarifica me Pater é um moteto escrito em stile a cappella para 4 vozes, do qual 

chegaram até nós somente as cópias das partes cavas. Não tem data, mas terá sido 

composto no período anterior ao Terramoto, pois encontra-se numa coletânea de 1735 

(Cfr. Cap. III, 151). A notação é a mensural quadrada antiga. A estrutura é dividida em 

duas partes. Seguindo a definição de stile di cappella apontada por Vizzaccaro (2009, 

243), podemos verificar que o moteto segue as caraterísticas próprias deste estilo, em que o 

                                                
78 As composições em stile moderno são áquelas compostas para um número reduzido de vozes, sendo 

conhecida também como sacri concerti, sacre canzoni, concerti ecclesiastici, sacre cantilene, etc.. 

Angelo Berardi Giuseppe Ottavio 

Pitoni 

Tipologia estilística Giovanni Giorgi 

------------------------ 

2) Stile a cappella 

para duplo coro 

Stile antico ou 

osservato 

Motetos s.n. P-Lf 

84/73, P-Lf 84/109 e 

P-Lf 84/110 

Composizioni more 

vetero 

3) Stile 

madrigalistico 
------------------------- ------------------------ 

------------------------ 

4) Stile grosso 

----------------------- 

Motetos nº 14 P-Lf 

84/131,  nº 19 P-Lf 

84/121 

Composizioni piene Uso do termo Pieno Stile pieno Moteto nº 65  P-Lf 

84/42 

Composizioni 

concertate 

5) Stile di concerto Stile concertato Os restantes motetos 

da série 

Composizioni alla 

moderna78 

6) Stile minuto 
------------------------- ------------------------ 
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movimento das linhas melódicas é bastante controlado, as vozes procedem, em 

prevalência, por graus conjuntos ou por saltos de terceira ou quarta. Os saltos de intervalos 

superiores à terceira são geralmente preparados através de movimentos por graus conjuntos 

ou por saltos com movimento contrário. O uso das dissonâncias é conforme à prática de 

Palestrina, sendo postas sempre no tempo não acentuado do tactus, à exceção dos retardos. 

A nota dissonante é sempre introduzida e deixada por grau conjunto. As passagens rápidas 

(semínimas na transcrição), são poucos frequentes e constituídas por notas ascendentes ou 

descendentes por graus conjuntos e grupos de duas, três, ou quatro notas. Diversas 

passagens apresentam imitações contrapontísticas.  

 Os três motetos sem número (P-Lf 84/73, P-Lf 84/109, P-Lf 84/110) escritos para 

duplo coro, dos quais existem os Aut.s, representam o que Pitoni classifica como “Stile a 

cappella” para duplo coro. São divididos em duas partes e seguem os mesmos princípios 

de composição expostos anteriormente. Os três motetos apresentam a linha do baixo 

contínuo, mas dois destes (P-Lf 84/73, P-Lf 84/109) têm a indicação ad libitum, sendo, 

portanto, uma livre escolha a execução com ou sem acompanhamento de órgão.  

 No que diz respeito ao stile pieno, termo que se refere às composições com basso 

seguente e que se caraterizam pela sua textura contrapontística, contendo secções em 

fugato, homofonia e contraponto livre, e em que o discurso musical é distribuído 

equitativamente pelo efetivo vocal (Vizzaccaro 2009, 245), são dois os motetos 

pertencentes à série escritos inteiramente de acordo com esta técnica: o Moteto nº 14, com 

a indicação na epígrafe “a 8 voci sempre piene” e o Moteto nº 65, que reporta na epigrafe a 

indicação “à 4 voci sempre piene”. Ambos os motetos requerem o acompanhamento de 

baixo contínuo realizado pelo órgão.  

 A maioria dos motetos de Giorgi estão escritos em stile concertato, sendo 

compostos para Solo/Soli, coro e baixo contínuo. As partes solísticas são destinadas a um 

ou mais solistas (até quatro) em prevalência SA e SAT, ou seja, vozes de registo agudo. 

Como se pode observar nas cópias das partes cavas conservadas no Arquivo da Sé, os 

solistas cantavam as partes especificadamente a eles reservadas incluindo as intervenções 

solisticas nos contertati, assim como a parte do coro (Ripieno). De facto, as cópias 

relativas aos solistas contêm quer as intervenções a Solo quer as intervenções do Tutti, 

enquanto que as partes destinadas aos Ripieni contêm somente as secções corais, sendo as 

intervenções dos Soli marcadas por pausas.  
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 O stile concertato nos motetos de Giorgi basea-se no princípio do diálogo, 

apresentando uma estrutura caraterizada pela alternância entre secções destinadas a uma ou 

mais vozes solistas e secções destinadas ao coro. A escrita é caraterizada pela alternância 

de corpos sonoros variáveis. Estão também presentes elementos reconduzíveis a uma 

linguagem musical atualizada no que diz respeito ao uso de dissonâncias, de passagens 

virtuosísticas, de alterações e de modulações (Vizzaccaro 2009, 247). Os motetos em stile 

concertato apresentam um estrutura tripartida, sendo subdivididos em Parte Prima: 

Introduzione, Parte Seconda e Parte Terza. No fim da Parte Terza repete-se a segunda ou 

a terceira parte. Cada andamento está delimitado por barra dupla, mas, pelas indicações de 

Giorgi, as partes devem serem executadas de forma seguida. Dixon, nos seus estudos sobre 

a música sacra do século XVII (1996), tinha já sinalizado esta caraterística formal como 

uma particular tipologia de concertato, definindo-a como concertato alla romana, sendo 

una caraterística presente na maior parte da música sacra composta neste ambiente. As 

numerosas peças do compositor romano Pitoni, nas partes indicadas com o termo 

concertato, apresentam as mesmas características de secções alternadas, com efetivo vocal 

diferenciado.  

 

 

2. Relação texto/música  

 

 Para examinar a relação entre texto e música nos motetos de Giorgi decidiu-se 

partir da análise dos textos em latim na sua forma original. Foi construída uma árvore 

métrico-sintática com o objetivo de se evidenciarem frases e períodos (Figuras 8 a 15). 

 Inicialmente foram unidos os elementos que se encontram em relação sintática mais 

estreita e, de seguida, os que se encontram em relação sintática mais distanciada, tendo em 

conta os níveis sintáticos e as ligações de coordenação (c) e subordinação (s) entre as 

unidades ou ramos desta árvore. Os elementos de base constituem os ramos finais da 

árvore. Baroni, Dalmonte e Jacoboni (1999, 89) descrevem três tipos de níveis sintáticos: 1 

(N1) nível do substantivo, constituído pelo substantivo, os seus adjetivos e os 

complementos determinativos; 2 (N2) nível da frase, constituído por sujeito, predicado 

verbal, complementos e advérbios da frase, e pela relação entre verbos auxiliares e verbos 

por eles regidos; 3 (N3) nível do período, constituído pelas diversas frases que formam o 
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período. A relação entre unidades pode ser de coordenação e de subordinação. Há 

coordenação somente nos níveis 1 e 3. A coordenação ocorre sob forma de enumeração, 

repetição e paralelismo sintático, mediante conjunção ou por simples acoplamento. À luz 

destes três níveis de relação foram agrupados antes os ramos que se encontram numa 

relação de nível 1, e depois os que se encontram numa relação de nível 2 e 3. A junção dos 

ramos em relação de subordinação precedeu a junção dos ramos em relação de 

coordenação. Todos os ramos finais foram unidos a um vértice principal. Os ramos que 

saem do vértice principal da árvore formam as unidades formais dos textos analisados. 

Entre os parênteses redondos está indicado o número de sílabas contidas no texto. 

MOTETO Nº 24 

    

MOTETO Nº 25 

    PARTE PRIMA 

    

PARTE PRIMA 

    

Hodie scietis (6) 

    

Quem vidistis pastores 

(7) 

    N3 s     

  

N3 s     

  quia veniet Dominus (8)     

  

Dicite (3)     

  N3 c 

 

    

 

N3 c 

 

    

 et mane videbitis gloriam eius (12)       

 

annuntiare nobis (6) 

 

    

 

   

  

  

      

 PARTE SECONDA 

  

  

 

in terris quis apparuit (8)       

 

   

  

    

  

 Crastina die (5)         PARTE SECONDA 

  

  

 delebitur iniquitas terrae (10)   

 

  

 

Natum vidimus (5)       

 

   

  

 

N3 c       

  

  

  

 

et choro Angelorum         

PARTE TERZA 

  

  

 

(8)       

 Et regnabit (4)       

 

collaudantes Dominum       

 Super nos Salvatori mundi   

   

(7) 

  

  

 (9) 

    

PARTE TERZA 

  

  

 

     

Alleluia (4)       

 Fig. 8 – Arvore métrico-sintática dos motetos nº 24 e 25 
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MOTETO Nº 26 

    

MOTETO Nº 27 

    PARTE PRIMA 

    

PARTE PRIMA 

    Hodie nobis de caelo (8) 

    

Notum fecit Dominus (7) 

    

 

  

    

  

   pax vera descendit (6)     

  

salutare suum (6)     

  3 c 

 

  

  

3 c 

 

    

 PARTE SECONDA 

 

  

    

    

 

Hodie per totum mundum (8) 

 

  

  

ante conspectum gentium 

(8)       

 

 

      

 

revelavit justitiam suam 

(10)   

 

  

 melliflui facti sunt caeli (9)     

     

  

 

  

  

  

PARTE SECONDA 

  

  

 PARTE TERZA 

 

  

  

Alleluia (4)         

Alleluia (4)     

     

  

 

     

PARTE TERZA 

  

  

 

     

Dominus dixit ad me (7) 

  

  

 

     

3 s       

 

     

filius meus es tu (7)       

 

     

3 c       

 

     

ego hodie genui te (9)     

   

Fig. 9 - Arvore métrico-sintática dos motetos nº 26 e 27 
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MOTETO Nº 50 

      

MOTETO Nº 51 

  PARTE PRIMA 

      

PARTE PRIMA 

  Haec dies (3) 

      

Et ecce terremotus (7) 

  

 

      

    

    

quam fecit Dominus (6)   

 

  

   

factus est magnus (5)     

3 c 

  

    

    

  

Exultemus (4) 

  

    

  

PARTE SECONDA 

 

  

3 c         

  

Alleluia (4)     

et laetemus in ea (7)   

  

  

    

  

    

  

  

PARTE TERZA 

 

  

PARTE SECONDA 

   

    

 

Angelus autem Domini (8) 

 

  

Alleluia (4) 

   

  

   

    

    

  

  

Descendit de caelo (6)   

 PARTE TERZA 

   

  

     Surrexit Pastor bone (7) 

   

  

     3 s     

 

  

     qui animam suam posuit (9) 

 

      

     

 

    

       pro ovibus suis (6)   

         

Fig. 10 - Arvore métrico-sintática dos motetos nº 50 e 51 
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MOTETO Nº 52 
     

MOTETO Nº 53 
   PARTE PRIMA 

     
PARTE PRIMA 

   
Congratulamini mihi omnes (10) 

     
Post dies octo (5) 

   3 s       
   

    
 

qui diligitis Dominum (8)   

 

  

  

januis clausis ingressus 
Dominus (12)     

 

   
  

  
3 c     

 

Alleluia (4) 
      

  

stetis in medio 
discipulorum suorum 
(14) 

    

 3 s 
 

    
  

3 c 
 

  
 quia quem quaerebam apparuit 

mihi (12)       

  
et dixit (3) 

 

  

 3 c 
 

      
  

      

et dum flerem (4)       
  

pax vobis (3)     
 3 s 

 
    

    
  

 

ad monumentum vidi Dominum 
meum (12) 

     

  
 

 

 

  

  

 
PARTE SECONDA 

   
  

  
Alleluia (4)     

 PARTE SECONDA 
  

  
    

  
 

Alleluia (4)       
  

PARTE TERZA 
 

  
 

   
  

  
Gavisi sunt (4) 

 
  

 PARTE TERZA 
  

  
   

    
 

Recedentibus discipulis (9) 
  

  

  

discipuli viso Domino 
(9)   

  

 
      

      
non recedebat (5)   

        

           

Fig. 11 - Arvore métrico-sintática dos motetos nº 52 e 53  
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MOTETO Nº 68      MOTETO Nº 73    

PARTE PRIMA      PARTE PRIMA    

Qui manducat meam carnem (8)      O lingua benedicta 
(7) 

   

3 c       
1 s      

et bibit meum sanguinem (8)     
   quae Dominum 

semper benedixisti 
(11) 

    
 

3 c 
           

in me manet (4)        PARTE 
SECONDA 

     

         Et alios benedicere 
docuisti (13)      

et ego in eo (6)             
        PARTE TERZA     

PARTE SECONDA       Nunc manifeste 
apparet (8)      

Alleluia (4)             

           

PARTE TERZA           

Pinguis est panis Christi (7)           

3 c             

et praebebit  delicias regibus (11)           

 
   

  
 

 
 

 Fig. 12 - Arvore métrico-sintática dos motetos nº 68 e 73 
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MOTETO Nº 86 

   

MOTETO Nº 123 

   PARTE PRIMA 

   

PARTE PRIMA 

   Osca Vincetium genuit (9) 

   

Euge serve bone (6) 

   3 c   

   

    

 Caesaraugusta stola exornavit (11)   

  

in modico fidelis (7)     

 3 c   

    

  

 

 

  

  

PARTE SECONDA 

 

  

 PARTE SECONDA     

 

Intra in gaudium Domini tui (11)       

Valentia Martyrio coronavit (12)   

    

  

 3 c   

  

PARTE TERZA 

 

  

 

 

  

  

Quia in pauca fuisti difelis (11)     

 PARTE TERZA   

  

3 s     

 Ulyssipo sepulture decoravit (12)   

  

supra multa te costituam (9)   

   

Fig. 13 - Arvore métrico-sintática dos motetos nº 86 e 123 
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MOTETO Nº 124 

    

MOTETO Nº 125 

   PARTE PRIMA 

    

PARTE PRIMA 

   
Haec est Virgo sapiens (6) 

    

Fallax gratia (5) 

   3 s     

   

  

  quam Dominus vigilatem invenit (11)     

  

et vana est pulchritudo (8)     

 

  

  

  

3 c 

 

  

 PARTE SECONDA 

 

  

  

mulier timens Dominum (8) 

 

  

 Veni Sponsa Christi (6)     

   

    

 3 s       

 

ipsa laudabitur (6)     

 accipe coronam (6)     

  

3 c 

 

    

3 s 

 

  

    

  

 PARTE TERZA 

 

  

  

PARTE SECONDA 

 

  

 Quam tibi Dominus praeparavit in 

aeternum (14)     

  

Date ei de fructu manuum suarum 

(11)     

 

     

3 c 

 

  

 

     

PARTE TERZA 

 

  

 

     

Et laudent eam in portis opera eius 

(3)     

 Fig. 14 - Arvore métrico-sintática dos motetos nº 124 e 125 
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MOTETO Nº 126 

     

MOTETO Nº 127 

    PARTE PRIMA 

     

PARTE PRIMA 

    Haec est domus Domini (7) 

     

Exaudisti Domine (7) 

    

 

    

    

  

   firmiter aedificata (8)     

   

orationem servi tui (8)     

  3 c 

 

    

  

3 s 

 

    

 bene fundata est supra firmam 

petram (12)       

  

ut aedificarem (6)       

 

   

    

  

      

 PARTE SECONDA 

  

    

 

templum nomini tuo (6)   

 

  

 Domum tuam Domine decet 

sanctitudo (13)   

 

    

    

  

 

 

        

 

PARTE SECONDA 

  

  

 

in longitudinem dierum (9)   

  

    

Benedic et sanctifica domum istam 

(12) 

  

  

 

    

  

  

        

PARTE TERZA 

   

  

 

in sempiternum (5)   

 

  

 Vidi civitatem sanctam Jerusalem 

novam (14) 

   

  

    

  

 3 s     

 

  

 

PARTE TERZA 

  

  

 descendentem de caelo a Deo (10)         

 

Lapides pretiosi (7) 

  

  

 3 c     

    

      

 paratam sicut sponsam ornatam 

viro suo (14)     

   

omnes muti tui (6)   

 

  

 

      

2 c 

  

  

 

      

et turres Jerusalem (7)       

 

      

gemnis aedificabuntur (8)   

   Fig. 15 - Arvore métrico-sintática dos motetos nº 126 e 127 
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 O que se pode verificar é que os textos apresentam, em geral, de uma a cinco 

unidades formais, compostas por sua vez por uma quantidade variável de frases (de um 

mínimo de uma até um máximo de oito). No interior das unidades formais, as relações 

entre as frases podem ser de tipo paratáctico, com diversas frases principais coordenadas, 

ou de tipo hipotáctico, com frases principais e secundárias subordinadas em diversos graus.  

 Observando o texto na sua forma musicada, reparamos que as repetições textuais 

assumem um papel importante na estrutura geral dos motetos. O material musical é 

organizado pelo compositor através das repetições de determinados grupos de frases. 

Através da análise destas repetições foi possível identificar as unidades mínimas, textuais e 

melódicas das peças.  

 Baroni, Dalmonte e Jacoboni (1999) sugerem duas categorias de repetições: a 

repetição imediata de uma ou poucas palavras, e a repetição de partes inteiras do texto. As 

primeiras, chamadas repetições menores, representam um enriquecimento do texto, tendo a 

função retórica de pôr em relevo determinadas expressões verbais, bem como o objetivo de 

proporcionar mais sílabas disponíveis para o texto musical; as segundas, ditas repetições 

maiores, podem contribuir para determinar a forma dos andamentos. As repetições 

aparecem no interior das unidades formais, mas também podem ocorrer situações em que 

as unidades formais são inteiramente repetidas (p. 85).  

 No que diz respeito aos andamentos em stile fugato, as repetições maiores do texto 

ocorrem de forma continuada, sendo os cânones da escrita imitativa os que determinam a 

estrutura geral do andamento, mais do que o texto em si. 

 A tabela a seguir reporta a forma dos andamentos em stile concertato e das árias, 

dos duos e do trio com base no texto (Tabela 43). 

 

Nº moteto e 
nº andamento 

Forma texto 
latino 

Forma andamento moteto 
com base no texto 

24.1 AB ABABABABABABAB 
24.2 A AAA 
25.1 AB AABAB 
25.2 ABC ABACA 
26.1 A AAA 
27.1 AB ABABABAB 
27.3 AB ABABABAB 
48.1 A AABABAB 
48.2 ABC ABCABCABCACABC 
49.1 A AAA 
49.3 A AAA 
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Nº moteto e 
nº andamento 

Forma texto 
latino 

Forma andamento moteto 
com base no texto 

50.1 AB ABBAB 
50.3 AB ABBABBA 
51.1 A AAA 
51.3 A AAA 
52.1 ABCDE ABABCADEBD 
52.3 A AAAAA 
53.1 ABC ABCABCABC 
53.2 A AAAAAAAA 
68.1 AB AABBAABBB 
68.3 AB ABABAABAB 
73.1 AB AABBABB 
73.2 A AAAAAA 
73.3 AB ABABBABABABABAB 
79.1 AB ABAB 
79.3 A AAAAAAAAA 
80.1 AB ABAB 
80.3 AB AABBBB 
86.1 ABC AABBC 
123.1 A AAAAAA 
123.3 AB ABBABBABABAABB 
124.1 AB AABBABBABBAABBB 
124.2 AB ABABAB 
125.1 AB AAABAABB 
125.2 A AAAAAAAA 
126.1 AB ABB 
126.3 AB AABAB 
127.1 AB AABBAABB 
127.3 AB ABABABAB 

Tabela 43 - Forma dos andamentos em stile concertato, das árias, dos duos e do trio 

 

 Relativamente aos andamentos em stile concertato, observam-se frequentes 

repetições maiores, e também situações em que uma frase do texto pode ser repetida, de 

forma alternada, entre um ou dois solistas e o coro (moteto nº 24.1 e 24.2; nº 26.1; nº 27.1 

e 27.3; nº 48.2, nº 49.1 e 49.3; nº 73.2; nº 73.3; nº 80.1; nº 86.1; nº 123.1; nº 124.1; nº 

125.1; nº 126.1 e nº 127.1), procedimento eficaz para enfatizar uma determinada expressão 

verbal, quase a querer reforçar o conceito precedentemente exposto.  

 Também existem casos em que duas frases se podem alternar entre soli e coro 

(motetos nº 25.1 e 25.2 nº 48.1; nº 52.1; nº 68.1 e nº 73.1), bem como situações em que 

uma unidade formal é repetida consecutivamente duas ou mais vezes pelo coro (moteto nº 

50.1, nº 51.1) ou pelo/s solista/s (moteto nº 50.3; nº 51.3; nº 52.3; nº 53.1, nº 53.2; nº 68.3; 

79.3; nº 80.3; nº 84.2; nº 123.3; nº 124.2; nº 125.2; 126.2 e nº 128.3). 
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 Ocorrem ainda situações em que partes mínimas do texto da unidade formal (até 

uma palavra) são utilizadas para constituir secções (moteto nº 79.1).  

 E finalmente, no moteto nº 86.1, Giorgi acrescenta uma palavra pertencente ao 

andamento seguinte, e no moteto nº 25.2, repete uma parte conspícua do texto do segundo 

andamento (Parte Prima). 

 Com base nesta análise é possível confirmar que as repetições maiores concorrem 

fortemente para formar a estrutura dos andamentos. Se as repetições maiores determinam a 

estrutura das unidades formais, as repetições menores referem-se a partes delas. Também 

as repetições menores respeitam a estrutura rítmica dos versículos, evitando cortar os 

elementos importantes. Esta "ferramenta" tem o objetivo de dar maior ênfase a algumas 

partes dos versículos, sendo as repetições colocadas no início, no meio ou no fim de um 

período. Como referem Baroni, Dalmonte, Jacoboni (1999), as repetições iniciais, postas 

no início de uma unidade formal, são utilizadas para chamar a atenção do ouvinte sobre o 

que será cantado sucessivamente.  

 Nos motetos de Giorgi, por vezes, as repetições menores ocorrem entre o coro e os 

solistas, por exemplo no moteto nº 73: 

 

Coro O 
O 

SA O lingua benedicta 
 

 

 As repetições finais são as colocadas no fim de uma unidade formal, e têm o 

objetivo de acentuar a conclusão de um pensamento (Baroni, Dalmonte, Jacoboni 1999, 

97). Nos motetos de Giorgi evidenciam-se diversas modalidades: uma unidade formal 

destinada a um ou mais solistas, e as repetições menores realizadas primeiro pelos solistas 

e depois pelo coro:  

 

Moteto nº 68 - Prima Parte 

 

SA Qui manducat meam carnem 
et bibit meum sanguinem in me manet  
et ego 
et ego in eo 
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Coro in me manet 
et ego 
et ego in eo 

 

 

 As repetições semifinais são as que aparecem colocadas imediatamente antes do 

fim de uma unidade formal (Baroni, Dalmonte, Jacoboni 1999, 97). Neste caso, a função 

destas repetições é também a de reforçar a conclusão de um pensamento, mas aumentando 

a expectativa do que irá ser dito a seguir:  

 

 

Moteto nº 80 - Prima Parte 

 

S Sancti Angeli 
custodes nostri 
custodes nostri 
defendite 
defendite nos in proelio 

  

 

Embora os três tipos de repetições sejam todos amplamente utilizados por Giorgi, a 

análise dos textos demonstra que as mais frequentes são as repetições semifinais. 

 Foi possível identificar uma forte correlação entre a segmentação em frases 

musicais e os elementos estruturais do texto.  Os elementos coincidem com o fim do 

versículo ou de um hemistíquio e a segmentação em frases segue as mesmas estruturas 

verbais que deram lugar às repetições do texto. A música, nos motetos de Giorgi, parece 

seguir os princípios da estética pós-monteverdiana, devendo principalmente enfatizar os 

versículos do texto, reforçar as regras da entoação verbal e sublinhar as pausas da 

subdivisão métrica e sintática. 

 Os textos dos motetos de Giorgi procedem numa sucessão de segmentos onde 

pensamento, sintaxe do período e sintaxe da frase são perfeitamente coincidentes com os 

segmentos mesmos. Não há conceitos, frases ou partes das frases que se sobreponham 

irregularmente, e a disposição dos elementos no interior da frase não se desvia das regras 

da prosódia. Tudo isto nos leva a individualizar tais segmentos como versículos reunidos 
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em frases de diferente comprimento, segundo a extensão do pensamento (critério este 

derivado da tradição salmódica). A transmissão do conceito e das imagens ocorre num 

estilo plano, descritivo, sem excessivas figurações e ornamentos poéticos. Embora não 

estejam organizados em rima, Giorgi trata os textos sacros de forma poética, dividindo-os 

em versículos separados por razões musicais.  

 Os textos estão simbioticamente ligados à música, a qual garante que a mensagem 

seja fruída de uma maneira mais completa. Estes são, assim, construídos de forma a 

descrever uma situação ou a transmitir uma mensagem específica, com a intenção de 

suscitar, o mais diretamente possível, sensações e estados de alma. 

 Através da árvore sintática foi possível pôr em evidência o tipo de segmentação 

utilizada pelo compositor. Foram individualizados os elementos de acentuação, entoação e 

pontuação - ou seja, tudo o que concorre para formar o ritmo de base de uma palavra, de 

uma frase ou de um período. 

 Foram considerados os elementos de fusão e separação na pronúncia das palavras 

adjacentes, dando particular importância aos "sintagmas de entoação" subjacentes à 

elaboração dos textos, que os linguistas estudam na fonologia prosódica (Baroni, Dalmonte 

e Jacoboni 1999, 86). Foi possível, assim, verificar como Giorgi definiu os seus próprios 

sintagmas de entoação, e que estes o levaram à elaboração musical dos textos e a 

determinar os motivos e as frases musicais dos motetos. 

 Cada frase apresenta uma estrutura rítmica interna própria, de Ársis e de Thésis, 

estrutura essa que se mantém também em casos de estruturas mais amplas. 

 Só o texto do moteto nº 52 é constituído por um período mais complexo de 6 frases. 

Nas partituras, o compositor não discriminou as frases do texto musicado através da 

pontuação, mas, observando as fontes litúrgicas de onde foram retiradas, pode-se verificar 

que há períodos separados por um ponto ou uma vírgula, ou por dois pontos, e ligados pela 

continuidade lógico-conceptual. 

 Como foi dito anteriormente, cada texto é subdividido pela árvore sintática numa 

série de unidades formais. 

 No moteto nº 25, a primeira parte tem quatro secções e duas repetições maiores. O 

texto apresentado na primeira seção é repetido na terceira, e o apresentado na segunda é 

reexposto na quarta. O texto concorre assim fortemente para a estruturação do andamento. 
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 No segundo andamento em stile pieno do moteto nº 25, Giorgi mostra-se altamente 

criativo. O andamento está dividido em cinco secções, como se pode verificar pela análise 

das repetições maiores. O versículo inicial é repetido na terceira e quinta parte. Para a 

segunda e quarta seção, o compositor pensou em reutilizar o texto do primeiro andamento, 

conseguindo criar uma continuidade estrutural entre os dois andamentos do moteto. Mais 

uma vez, além de determinar a forma estrutural do andamento, a repetição maior é 

utilizada para fins expressivos, com o objetivo de enfatizar um conceito já anteriormente 

exposto. 

 

 

3. Análise dos motetos selecionados  

 

 Os motetos selecionados foram escritos em stile concertato, tendo uma estrutura 

tripartida composta por três andamentos com características contrastantes, com a repetição 

do segundo ou do terceiro. Nos motetos n.os 26, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 68, 79, 80, 123, 126 

e 127 ocorre a repetição da Parte Seconda, e nos motetos n.os 24, 48, 73, 86, 124 e 125 a 

repetição da Parte Terza (Tabela 44) 

 

Nº moteto Forma moteto  Nº moteto Forma moteto 
24 ABCC  68 ABCB 
25 ABCC ou ABCB  73 ABCC 
26 ABCB  79 ABCB 
27 ABCB  80 ABCB 
48 ABCC  86 ABCC 
49 ABCB  123 ABCB 
50 ABCB  124 ABCC 
51 ABCB  125 ABCC 
52 ABCB  126 ABCC 
53 ABCB  127 ABCB 

Tabela 15 – Estrutura dos motetos 

 

 Segundo as indicações de Giorgi, para o moteto nº 125 a escolha do andamento a 

repetir é ad libitum, podendo-se optar quer para a Parte Seconda quer para a Parte Terza, 

sem que isto afete o resultado musical: "Sia poi la p.te 2ª overo 3.za / ciò niente pregiudica 

la disposizione del mottetto." (P-Lf 84/144 B4, fol. 6v). No moteto nº 126 (P-Lf 84/40 B4) 

aparecem quatro anotações de Giorgi, as quais informam os copistas que a Parte Seconda 
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deverá ser trocada com a Parte Terza: 1) "Segue la p.te 2ª: nel fine / Tutti // Domum tua 

Domine” (fol. 3r); 2) “P:te 3ª: à soli C:A: si copierà in 3:zo luogo, cioè como Pte: 3:za” 

(fol. 3v); 3) "si copierà in secondo luogo come parte 2:da" (fol.4v); 4)  "Segue p:te 3:za / 

soli C:A: Vidi civitatem / soli C:A:” (fol 6v).  

 A análise formal destes motetos revela grande variedade de estruturas e sub-

estruturas. Como é prática na música vocal, os modelos formais são condicionados pelo 

texto. Devido à variedade de cumprimento dos textos musicados por Giorgi, os mesmos 

podem ser distribuídos dentro de um único andamento, ou repartidos entre as três partes, 

oferecendo a possibilidade de uma multiplicidade de combinações entre os efetivos vocais 

utilizados (Tabela 45). 

 

Nº moteto Estrutura 
24 CDP(P) 
25 CCP(C ou P) 
26 CPD(P) 
27 CPD(P) 
48 CDP(P) 
49 QPD(P) 
50 PPA(P 2º and.) 
51 PPA(P 2º and.) 
52 CPD(P) 
53 DPD(P) 
68 CPD(P) 
73 CCC(C 3º and.) 
79 CPD(P) 
80 CPD(P) 
86 CDP(P) 
123 CPD(P) 
124 CDP(P) 
125 CDP(P) 
126 CPD(P) 
127 CPT(P) 

Legenda: C - Stile concertato; D – Duo; P - Stile pieno; 
Q – Quarteto; A – Ária solística; () – Andamento repetido 

Tabela 45- Estrutura geral dos motetos 

 

 A tabela acima exposta apresenta a estrutura geral dos motetos estando indicados 

entre os parênteses os andamentos que no final são repetidos. Como podemos observar, a 

estrutura mais frequente é constituída por um andamento em stile concertato na Parte 
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Prima, um andamento em stile pieno na Parte Seconda e um duo na Parte Terza (n.os 26, 

27, 52, 68, 79, 80, 123 e 126). A estrututa de cinco motetos é constituída por Parte Prima - 

andamento em stile concertato, Parte Seconda - Duo, Parte Terza - andamento em stile 

pieno (n.os 24, 48, 86, 124 e 125). A estrutura dos motetos n.os 50 e 51 é constituída por: 

Parte Prima e Parte Seconda - andamentos em stile pieno, Parte Terza - ária. A estrutura 

do moteto nº 25 é: Parte Prima e Parte Seconda - andamentos em stile concertato, Parte 

Terza - andamento em stile pieno. A estrutura do moteto nº 53: Parte Prima e Parte Terza 

- duo, Parte Seconda andamento em stile pieno. O moteto nº 49 é constituído por: Parte 

Prima - quarteto de solistas (SATB), Parte Seconda - andamento em stile pieno, Parte 

Terza - duo. A estrutura do moteto nº 73 é: Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza - 

andamentos em stile concertato. A estrutura do moteto nº 127 é: Parte Prima - andamento 

em stile concertato, Parte Seconda e Terza - dois andamentos em stile pieno.    

 Embora a estrutura tripartida (quadripartida com a repetição) do moteto (que 

representa provavelmente a forma típica deste género compostas para as cerimónias 

litúrgicas da Patriarcal de Lisboa, como também demonstram algumas das obras de 

Esteves e Teixeira por mi observadas) se apresente potencialmente vinculativa, a 

diversidade de soluções utilizadas por Giorgi testemunha a vontade do compositor de 

procurar a variedade não obstante as restrições formais. 

 

 

 

3.1 Os andamentos em stile concertato  

 

 Nos motetos selecionados para o presente estudo, foram encontrados 19 

andamentos em stile concertato (Motetos nº 24.1, 25.1, 25.2, 26.1, 27.1, 48.1, 52.1, 68.1, 

73.1, 73.2, 73.3, 79.1, 80.1, 86.1, 123.1, 124.1, 125.1, 126.1, 127.1). De seguida serão 

apresentados os esquemas estruturais de cada andamento, junto com uma sucinta análise 

formal e harmónica. 
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Moteto nº 24 – Parte Prima 

 

 O andamento tem estrutura tripartida, com uma coda conclusiva em tempo Adagio. 

Cada seção encontra-se subdividida em duas unidades formais menores, o que perfaz um 

total de sete subsecções. 

 

S Solo Tutti 
 

A Solo Tutti 
 

SA Soli Tutti 
 

Tutti 
c. 1-7 c. 7-12 

 
c. 13-17 c. 18-22 

 
c. 22-30 c. 30-34 

 
c. 35-37 

7 6 
 

5 5 
 

9 5 
 

3 
a b 

 
a1 b1 

 
a2 b2 

 
c 

A 
 

A1 
 

A2 
 

coda 
 

 

 Nas subsecções, o texto Hodie scietis, quia veniet Dominus, et mane videbitis 

gloriam eius é musicado por completo. As subsecções destinadas aos Soli partilham o 

mesmo material temático, de acordo com um processo de variação muito empregado por 

Giorgi na ocorrência da utilização de dois solistas nos andamentos concertados. As 

subsecções “a” e “a1” apresentam idêntico desenvolvimento melódico, com a transposição 

do material na tonalidade da dominante (mi menor) na reexposição entregue ao alto. A 

subseção “a2” elabora em duo este material, transposto na tonalidade de Dó Maior, com as 

entradas das vozes em imitação, dux e comes mantendo a correspetiva relação tónica (S) - 

dominante (A). No final do episódio as vozes abandonam a escrita imitativa, juntando-se 

em movimento homofónico por sextas. As subsecções corais “b”, “b1” e “b2” caraterizam-

se por uma escrita homofónica, cuja única relação com os episódios solísticos está no 

motivo rítmico inicial sobre as palavras Hodie scietis. Quanto às características tonais, o 

andamento encontra-se escrito na tonalidade de lá menor, sendo os âmbitos tocados ao 

longo da peça os seguintes: 

 

  
Dó Maior 

 
Sol Maior 

     (ré menor)79 
 

lá menor 
 

mi menor 

  

                                                
79 Os parênteses indicam as tonalidades que aparecem através de modulações de passagem, por breves 

momentos e que têm pouco relevo estrutural. 
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A coda, que serve de conclusão para este andamento e de preparação para o andamento 

seguinte, é uma meia cadência em lá menor (VI-V#), que assume o caráter de cadência 

frígia.  

 

 

Moteto nº 25 

 

 Dois dos andamentos do Moteto nº 25 são em stile concertato, sendo a sua 

estrutura e a duração bastante diferentes entre si. 

 

Parte Prima 

 

 A estrutura formal deste andamento é bipartida, com uma coda em tempo Adagio.  

As subsecções articulam o andamento em cinco partes. 

 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli 
 

Tutti 
 

Tutti 
c. 1- 11 c. 11 - 26 

 
c. 26 - 35 

 
c. 35 - 38 

 
c. 39-42 

11 16 
 

10 
 

4 
 

4 
a b 

 
a1 

 
b1 

 
c 

A 
 

A1 
 

coda 
  

 Na primeira subseção “a” encontramos uma variação do procedimento de 

composição citado na análise da Parte Prima do anterior Moteto nº 24: o tema, enunciado 

pelo soprano na tonalidade principal (Lá Maior), é reexposto seguidamente pelo alto na 

tonalidade da dominante (Mi Maior), havendo, contudo, uma pequena intervenção em 

imitação por parte do soprano antes que o alto acabe a enunciação do mesmo tema. A 

subseção “a1” é constituída por imitações em estilo de cânone de fragmentos do tema 

exposto em “a”. O texto musicado em ambas as subsecções solísticas, Quem vidistis 

pastores dicite, é a primeira parte do versículo destinado a este andamento. As subsecções 

“b” e “b1”, entregam ao coro a segunda parte do versículo, com o texto Annuntiate nobis 

quis apparuit?, e são em estilo fugato. O tema destes episódios não se aparenta com 

nenhum dos elementos melódicos ouvidos nas subsecções solísticas, e, pelo menos na 

primeira intervenção coral, para aumentar o contraste há também a indicação de mudança 

de tempo, sublinhada também por uma barra dupla de compasso, que de Andante sostenuto 



305 

 

passa a Presto. A falta de barra dupla e de qualquer indicação de mudança de tempo no 

começo da subseção “b1” põe uma questão de ordem interpretativa, pois pelo material 

temático apresentado também este episódio pode (e provavelmente deve) ser executado em 

Presto. O primeiro fugato, em “b”, apresenta as quatro entradas em ordem descendente S-

A-T-B, expondo o tema na tonalidade de Mi Maior, e a resposta na tonalidade de Lá 

Maior. Acabada a exposição, inicia um divertimento sobre o incipit do tema, que leva a 

tonalidade para o âmbito da subdominante (Ré Maior), o episódio concluindo no tom da 

dominante (Mi Maior). A subseção “b1” apresenta as entradas do tema em forma de stretto, 

desta vez começando pelo tom da tónica (Lá Maior) e na sequência ascendente de B-T-A. 

O soprano não chega a expor o tema, as vozes juntando-se rapidamente num curto episódio 

homofónico que suspende o discurso na meia cadência no tom da dominante (I-V). Segue a 

coda em Adagio, que é uma cadência frígia completa na tonalidade de fá # menor.  

 O tom principal deste andamento é Lá Maior, e de seguida se apresenta o esquema 

das tonalidades abrangidas pela peça: 

 

Ré maior  Lá maior  Mi maior 

     
si menor  fá # menor   

 

 

Parte Seconda 

 

 A Parte Seconda do Moteto nº 25 apresenta uma estrutura simétrica, 

completamente determinada pelo processamento musical do texto, o qual junta o segundo 

versículo da antífona natalícia com o seu primeiro versículo, já musicado na Parte Prima. 

 

 

 
Tutti 

 
SA Soli 

 
Tutti 

 
SA Soli 

 
Tutti 

c. 43-62 
 

c. 62-77 
 

c. 78-98 
 

c. 99-111 
 

c. 112-121 
20 

 
16 

 
21 

 
13 

 
10 

A 
 

B 
 

A1 
 

B1 
 

A2 
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 A atenção que Giorgi reserva ao conteúdo literário dos trechos litúrgicos é 

demonstrada, mais uma vez, pela elaboração musical deste texto. O primeiro versículo da 

antífona natalícia é uma pergunta Quem vidistis pastores, dicite annuntiate nobis: in terris 

quis apparuit?, à qual o segundo versículo, Natum vidimus, et choros Angelorum 

collaudantes Dominum, serve de resposta. Com brilhante intuição, Giorgi decide destinar a 

resposta ao coro, nas secções “A”, “A1” e “A2” do andamento, enquanto as intervenções 

solísticas “B” e “B1” renovam a pergunta aos pastores. O próprio andamento é uma 

Pastorale da tradição natalícia italiana, com o típico tempo em 6/8, os ritmos pontuados e 

os longos bordões de pedal no baixo contínuo. A simetria é realçada pelo plano tonal do 

andamento, sendo as secções corais inicial e final na tonalidade de Lá maior, a central em 

Mi Maior com uma modulação ao si menor. Os solistas, procedendo em homorritmia por 

sextas ou terceiras, cantam a primeira vez em Mi Maior, as segundas reconduzem a 

harmonia do si menor ao Lá Maior. O ritmo harmónico é vagaroso, os acordes perdurando 

muitas vezes pelo inteiro compasso. O conjunto das tonalidades abrangidas pelo 

andamento é quase o mesmo de o da Parte Prima: 

 

  Lá maior  Mi maior 

     
si menor  fá # menor   

 

 

Moteto nº 26 – Parte Prima  

 

O andamento apresenta-se de forma tripartida, com coda conclusiva em Adagio. 

 

Tutti 
 

S Solo 
 

Tutti 
 

Tutti 
c. 1-12 

 
c. 12-21 

 
c. 21-34 

 
c. 35-37 

12 
 

10 
 

14 
 

3 
A 

 
B 

 
A1 

 
coda 

 

 

A secção “A” é uma fuga, cujo tema de dois compassos, mais uma vez, começa pela 

resposta. A exposição procede por ordem descendente, S-A-T-B, talvez como hypotyposis 

daquela pax vera que desce do céu, citada no texto. A fuga acaba com uma quinta entrada 
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do tema nos sopranos, deixando um soprano solista repetir o texto do andamento numa 

seção “B” virtuosística, caraterizada por escalas de semicolcheias e amplos saltos 

melódicos sincopados. Segue a seção “A1” que, como acontece em andamentos com 

estrutura análoga, apresenta o incipit do tema da fuga em forma de divertimento/stretto, 

passando rapidamente por várias tonalidades, no caso concreto Lá Maior, Ré maior, Sol 

Maior, havendo uma única reexposição do tema completo na tonalidade principal nos 

compassos 30-31, no naipe dos altos, antes da conclusão na meia cadência (I-V). A coda é 

uma cadência frígia completa na tonalidade de si menor. Segue o esquema das tonalidades 

utilizadas neste andamento, cujo tom principal é o de Ré Maior: 

 

Sol Maior  Ré Maior  Lá Maior 

     
  si menor   

 

 

Moteto nº 27 – Parte Prima 

 

 O andamento estrutura-se de forma bipartida, com uma coda em Adagio. As 

macrosecções estão divididas em duas subsecções, fazendo com que o material musical se 

distribua em cinco partes. 

 

S Solo Tutti 
 

A Solo Tutti 
 

Tutti 
c. 1- 13 c. 14 - 27 

 
c. 28 - 40 c. 41 - 60 

 
c. 61 - 64 

13 14 
 

13 20 
 

4 
a b 

 
a1 b1 

 
c 

A 
 

A1 
 

coda 
 

 

 O texto litúrgico é musicado por completo em todas as subsecções, com exceção da 

coda. Nas subsecções “a” e “a1”, encontramos o típico procedimento de Giorgi de 

apresentação do texto antes no soprano na tonalidade principal (Fá maior), e depois no alto 

na tonalidade da dominante (Dó maior), com as relativas modificações para voltar na 

tónica principal no segundo caso. As subsecções corais “b” e “b1” caraterizam-se pela 

represa quase exata do perfil melódico exposto nos episódios solísticos pelo naipe dos 
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sopranos, que desta forma assume o papel de voz liderante o discurso musical, até com 

acompanhamento homofónico dos altos por terceiras, no caso de “b1”. A subseção “b1” 

contudo, transpõe a melodia nos tons de ré menor e sol menor, antes de voltar ao Fá Maior 

com cadência perfeita e introduzir a coda final. Esta é uma cadência frígia completa, no 

tom de ré menor. As tonalidades abrangidas por este andamento são as seguintes: 

 

(Si b Maior)  Fá Maior  Dó Maior 

     
sol menor  ré menor   

 

 

Moteto nº 48 – Parte Prima 

 

 O andamento tem três secções, cada uma dividida em duas subsecções, o que 

perfaz seis partes no total. 

 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
c. 1- 11 c. 11 - 17 

 
c. 18 - 23 c. 23 - 29 

 
c. 30-34 c. 34-39 

11 7 
 

4 7 
 

5 6 
a b 

 
a1 b1 

 
a2 b2 

A 
 

A1 
 

A2 
 

 

 O texto litúrgico é distribuído entre os episódios solísticos, que põem e música a 

frase Quis tibi nunc sensus dum cernis talia Virgo, e as intervenções corais, às quais estão 

entregues só as palavras Mater dolorosissima. Na subseção “a”, o material musical está 

exposto de acordo com a disposição que temos encontrado com frequência nos andamentos 

analisados anteriormente: o alto enuncia o tema no tom principal da composição (sol 

menor), concluindo numa meia cadência (IV6-V), seguido pelo soprano que o repropõe no 

tom da dominante (ré menor), acabando no tom principal. Nas subsecções “a1” e “a2”, os 

solistas retomam fragmentos do tema, que inicia com um caraterístico salto de sexta 

menor, e procedem através de processos de imitação livre (“a”) ou quase canônica (“a1”). 

Nas secções do Tutti, aproveitando a expressão fortemente conotada do texto 

(dolorosissima), Giorgi utiliza um dos recursos retórico-musicais mais amplamente 
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desfrutados na história do wordpainting, o passus duriusculus 80 , ou seja a passagem 

cromática descendente no âmbito do intervalo de quarta, tradicionalmente associado à 

descrição da dor ou do desespero. Este elemento temático é presente em todas as vozes, 

também em forma modificada, aparecendo segundo entradas sequenciais do baixo ao 

soprano e é elaborado por imitação aproximada, gerando episódios fortemente instáveis 

sob o perfil harmónico. De salientar o facto que este procedimento cromático, gerado pela 

mesma figura retórico-musical, é retomado no fugato que constitui a Parte Terza deste 

moteto, quando no texto se apresentam as palavras Virgo dolorosissima. De seguida é 

indicado o esquema das tonalidades do andamento, salientando a presença predominante 

dos tons menores e do tom afastado de si b menor (toda a subseção “a1”): 

 

      Si b Maior   
         si b menor  fá menor  dó menor  sol menor  ré menor 

 

 

Moteto nº 52 – Parte Prima 

 

 A estrutura deste andamento, de forma tripartida, também é condicionada pelas 

opções de segmentação do texto litúrgico por parte de Giorgi. As subsecções dividem a 

macroestrutura em cinco partes. 

 

T Solo Tutti 
 

S Solo Tutti 
 

S Solo 
c. 1-14 c. 14-19 

 
c. 19-30 c. 30-34 

 
c. 35-40 

14 6 
 

12 5 
 

6 
a b 

 
c b1 

 
c1 

A 
 

B 
 

C 
 

 

 Ao contrário do que acontece nos outros casos em que há a presença de dois 

solistas, nesta ocasião os mesmos não interagem entre si, mantendo, cada um, um papel 

individual no desenvolvimento do discurso musical. De facto, a subsecção “a”, destinada 

                                                
80  Literalmente “passagem dura”. Na tratadística alemã do séc. XVII esta figura retórico-musical é 

também chamada subjectum catabatum. Exemplo mais famoso é o baixo obstinado do Crucifixus da Missa 
em si menor de J. S. Bach. 
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ao tenor Solo, não somente expõe parcialmente o texto litúrgico (Congratulamini mihi 

omnes, qui diligitis Dominum), mas se baseia numa linha melódica, em Dó Maior, que não 

será retomada pela sucessiva intervenção do soprano Solo. Este, na subseção “c”, 

desenvolve uma própria melodia, em lá menor, que para além de completar o texto 

litúrgico, musicando também o hemistíquio et dum flerem ad monumentum vidi Dominum 

meum, introduz, com esta frase, um elemento temático que vai servir de conclusão para o 

andamento (“c1”). As subsecções corais “b” e “b1”, sobre o texto Alleluia, são construídas 

sobre um tema elaborado em contraponto livre. Note-se que o tema deste Alleluia será 

retomado como sujeito do fugato sobre o mesmo texto, que serve de Parte Seconda, desta 

vez tratado em contraponto mais rigoroso. O andamento acaba em sol menor com terceira 

picarda.  

 De seguida é dado o esquema das tonalidades abrangidas ao longo do andamento: 

 

    Dó Maior  Sol Maior 

       (dó menor)  sol menor  lá menor    

 

Moteto nº 68 – Parte Prima 

 

 O andamento, tripartido, é concebido segundo a Barform, com as subsecções que o 

dividem em cinco episódios. 

 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
 

SAT Soli 
 

SAT Soli 
c. 1-23 c. 23-30 

 
c. 31-49 c. 49-56 

 
c. 57-65 

 
c. 65-70 

23 8 
 

19 8 
 

8 
 

6 
a b 

 
a1 b1 

 
b2 

 
c 

A 
 

A1 
  

B 
  

 Os dois solistas, nas duas subsecções “a” e “a1” repetem alternadamente e sem se 

sobrepor a melodia sobre o texto Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, 

na usual relação tónica-dominante, antes nas tonalidades de Fá e Dó Maior, depois nas 

tonalidades de sol menor e no âmbito harmónico da sua dominante maior. Sobre as 

palavras in me manet et ego in eo, em ambas as subsecções solísticas aparece um elemento 

temático novo, o qual é tratado em imitação pelas duas vozes, antes de se juntarem em 
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cláusulas homofónicas por sextas, para concluir os episódios. Este novo elemento temático 

introduz repentinamente as tonalidades de dó menor em “a”, e de ré menor em “a1”. As 

subsecções “b”, “b1” e “b2” são construídas com base no fragmento melódico utilizado 

sobre as palavras in me manet et ego in eo nas subsecções “a” e “a1”, e estão escritas todas 

em tonalidades menores, nomeadamente dó menor, sol menor e ré menor. A subseção “b2” 

é destinada a um trio se Solistas, S-A-T, que rematam o andamento com uma coda “c”, que 

é uma cadência frigia na tonalidade de ré menor. Segue o esquema relativo as tonalidades 

presentes no andamento: 

 

    Fá Maior  Dó Maior 

       dó menor  sol menor  ré menor    

 

Moteto nº 73  

 

 O Moteto nº 73 apresenta a particularidade de todos os três andamentos serem em 

stile concertato. Os andamentos estão analisados separadamente no texto páginas que se 

segue. 

 

Parte Prima 

 

 O andamento é bipartido, com uma breve introdução de dois compassos. As 

subsecções individuam quatro partes constitutivas. 

 

Tutti 
 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
c. 1-2 

 
c. 3-15 c. 16-32 

 
c. 33-43 c. 44-67 

2 
 

13 17 
 

11 24 
x 

 
a b 

 
a1 b1 

Introdução 
 

A 
 

A1 
 

 O texto litúrgico é repartido entre as subsecções, os Soli cantando O lingua 

benedicta, os Tutti o restante hemistíquio do versículo, quae Dominum semper benedixisti. 

A curta introdução, executada pelo coro, põe em música por duas vezes, interrompidas por 

pontos de suspensão, a exclamação contida no início do texto (“O”). Nas subsecções “a” e 
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“a1” encontramos mais uma variante do procedimento expositivos das melodias solísticas. 

Em “a”, o soprano Solo expõe o material temático na tonalidade principal (sol menor), 

seguido de imediato pela sua reexposição por parte do alto Solo, no âmbito harmónico da 

dominante maior. Nesta variante, o soprano Solo entra antes do alto terminar a enunciação 

do tema, acabando juntos em figuras homofónicas por terceiras. Este processo inverte-se 

em “a1”, em que ao alto Solo é dada a exposição do tema, desta vez no âmbito harmônico 

da dominante maior do tom de sol menor, seguido pelo soprano Solo, que fica contudo 

acompanhado pelo alto enquanto enuncia o tema na área tonal da dominante maior do tom 

de ré menor (dominante do tom principal). As subsecções “b” e “b1” são caraterizadas por 

pequenas frases sobre as palavras quae Dominum semper, expressas por diferentes naipes 

sozinhos, que ecoam como chamadas antes que o coro todo responda em blocos 

homofónicos. O andamento termina com uma cadência perfeita no tom de Si b Maior.  

 O esquema das tonalidades presentes no andamento é o seguinte: 

 

Si b Maior  Fá Maior 

   sol menor  ré menor 
 

 

Parte Seconda 

 

Este andamento encontra-se tripartido, com seis subsecções. O texto é exposto por 

completo em todas as subsecções. 

 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
c. 68-79 c. 80-84 

 
c. 85-92 c. 93-99 

 
c. 100-108 c. 109-118 

12 5 
 

8 7 
 

9 10 
a b 

 
a1 b1 

 
a2 b2 

A 
 

A1 
 

A2 
   

 

 A técnica de escrita utilizada nos episódios solísticos - “a”, “a1” e “a2” - quebra o 

padrão de exposição dos temas que Giorgi costuma utilizar na presença de dois Soli. 

Apesar da primeira entrada do tema ser enunciada pelo soprano sozinho, o ingresso do alto 

Solo instaura um procedimento melódico homofónico por terceiras ou sextas em todas as 
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subsecções a eles destinadas, as variações ocorrendo ao nível da tonalidade (sol menor, ré 

menor e Fá maior, respetivamente) e no perfil melódico. As subsecções dos Tutti são 

blocos construídos essencialmente em homorritmia. No geral, este andamento aponta para 

a simplicidade de construção e a economia de recursos, no quadro geral da contínua 

experimentação de combinações na construção de estruturas possivelmente diferentes no 

âmbito dos andamentos em concertato. O trecho conclui com uma meia cadência (I-V) em 

sol menor. Segue o esquema das tonalidades utilizadas neste andamento: 

 

  Fá Maior  (Dó Maior) 

     sol menor  ré menor    

 

Parte Terza 

 

 À semelhança do andamento anterior, também este se encontra com estrutura 

tripartida, com seis subsecções. Mas a semelhança não diz respeito às técnicas utilizadas 

por Giorgi no interior de cada subseção na procura da variação contínua, pondo em relevo 

a fusão de esprit de géométrie com o esprit de finesse. 

 

TB Soli Tutti 

 

TB Soli Tutti 

 

SATB Soli Tutti 

c. 119-128 c. 129-135 

 

c. 136-143 c. 143-147 

 

c. 148-151 c. 152-159 

10 7 

 

8 5 

 

4 8 

a b 

 

a1 b1 

 

a2 b2 

A 

 

A1 

 

A2 

 

 Nas subsecções “a” e “a1” observa-se a habitual disposição das entradas temáticas 

com sobreposição na presença de dois solistas, mas desta vez as exposições estão em 

relação harmónica diferente daquela de tónica-dominante, iniciando a do baixo Solo no 

tom de Si b Maior e acabando no âmbito tonal da dominante de dó menor, âmbito no qual 

o tenor Solo começa a sua própria exposição, os dois terminando juntos no tom de dó 

menor. O tema, contudo, no seu desenvolvimento contém fortes elementos de modulação, 

o que permite a proeza harmónica acima referida. Aprofundando um pouco mais o nível de 
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análise deste andamento, é de salientar que o tema dos Soli se encontra dividido de acordo 

com as frases do versículo do texto musicado, pelo que à frase Nunc manifeste apparuit 

corresponde um fragmento temático que chamaremos a (c. 1-2), e à frase quanti meriti 

fuisti apud Deum outro, que chamaremos b (c. 2-3). Na subseção “a”, os dois solistas 

juntam-se após exposição completa de a e b por parte de cada um, sobrepondo-se num 

breve episódio imitativo sobre uma variação de b (b1). Na subseção “a1” o tenor enuncia o 

tema completo passando de Fá Maior a sol menor, o baixo entrando no âmbito harmónico 

da dominante de sol menor. Aqui a sobreposição das vozes é antecipada, o tenor entrando 

com o fragmento b1 enquanto o baixo conclui o fragmento a. Desta forma a exposição do 

fragmento b1 soa como uma imitação do baixo à entrada do tenor. Em “a2” aparece o 

“elemento surpresa” deste andamento, pois o duo é substituído por um quarteto de Solistas, 

que, a partir pelo soprano e por ordem descendente, apresentam o fragmento a do tema sob 

forma de exposição de fuga não rigorosa, em que cada entrada modifica ligeiramente o 

fragmento. Mas a segunda parte do versículo é destinada ao coro (subseção “b2”), que leva 

até o fim o andamento com enunciações homofónicas do fragmento b1, concluindo com 

uma cadência perfeita em sol menor. Nas anteriores subsecções corais “b” e “b1”, o texto 

tinha sido enunciado por completo, numa escrita essencialmente homofónica, e utilizando 

uma imitação rítmica de b para musicar a frase correspondente. Este andamento parece 

fazer de contrapeso à simplicidade notada no andamento anterior, os recursos 

combinatórios sendo mais complexos apesar da estrutura global se apresentar a mesma. 

Apresenta-se de seguida o esquema das tonalidades relevadas no andamento: 

 

 

  Si b Maior  Fá Maior 

     dó menor  sol menor  ré menor 
 

 

 

Moteto nº 79 – Parte Prima 

 

 O andamento é bipartido, contendo no seu interior, seis subsecções. 
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Tutti Tutti S Solo 

 

Tutti Tutti S Solo 

c. 1-2 c. 3-21 c. 22-38 

 

c. 9-40 c. 41-53 c. 54-59 

2 19 17 

 

2 13 6 

x a b 

 

x a1 b1 

A 

 

A1 

 

 

 As pequenas subsecções indicadas pela letra “x” servem de preambulo às seguintes, 

sendo episódios em tempo Adagio em que a palavra Elisabeth, musicada sobre a cadência 

plagal (I-IV-I) antes em Ré Maior, depois em Lá Maior, é utilizada como exordium para os 

fugati seguintes. Nestas subsecções a palavra Elisabeth não volta a ser musicada, o texto 

continuando com o resto do versículo: potens in opere et sermone, lenivit iracundiam 

Domini. A subseção “a” é um fugato cuja exposição segue a ordem descendente das vozes, 

S-A-T-B. O tema é apresentado na dominante, sendo a resposta no tom da tónica. Após a 

última entrada do tema a subseção chega à conclusão no tom da dominante. No segundo 

fugato (“a1”) as entradas aparecem sob forma de stretto, para seguidamente se juntarem 

num discurso homofónico que leva à cadência no tom da dominante da dominante (si 

menor). As subsecções “b” (Lá Maior ® Mi Maior) e “b1” (si menor) estão escritas para 

soprano Solo, o qual na primeira estende-se num longo vocalizo sobre a palavra potens. Na 

segunda subseção, o texto é o do segundo hemistíquio do versículo, e o Solista elabora o 

fragmento melódico já apresentado em “b” sobre a palavra lenivit, concluindo o andamento 

com uma cadência frígia em si menor. Segue o esquema das tonalidades presentes no 

andamento: 

 

Ré Maior  Lá Maior  (Mi Maior) 

     si menor      

 

Moteto nº 80 – Parte Prima 

 

 O andamento é tripartido, com coda conclusiva em Grave, e um total de sete 

subsecções. 
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S Solo Tutti 

 

A Solo Tutti 

 

SA Soli Tutti 

 

Tutti 

c. 1-8 c. 8-14 

 

c. 15-21 c. 21-26 

 

c. 26-34 c. 34-36 

 

c. 37-49 

8 7 

 

7 6 

 

9 3 

 

4 

a b 

 

a1 b1 

 

a2 b2 

 

c 

A 

 

A1 

 

A2 

 

coda 

 

 Os hemistíquios do versículo do texto litúrgico estão rigorosamente divididos entre 

os Soli e Tutti, aos primeiros cabendo as palavras Sancti Angeli custodes nostri defendite 

nos in proelio, aos segundos as palavras ut non pereamus in tremendo judicio. As 

subsecções “a”, “a1” e “a2” seguem a disposição várias vezes encontradas em casos de dois 

Solistas: na primeira o soprano Solo expõe o tema no tom da tonalidade principal, 

terminando no da dominante (Ré Maior ® Lá Maior); na segunda, o alto Solo reexpõe o 

mesmo tema (nesta circunstância abreviado de um compasso) invertendo o percurso 

harmónico (Lá Maior ® Ré Maior); na terceira se sobrepõem, desta vez desde o início 

num discurso homofónico por sextas e terceiras, deixando porém o âmbito tonal nas áreas 

da tónica e da dominante. É de salientar que as partes solísticas apresentam caráter de 

coloratura. Por oposição à atmosfera harmonicamente linear e em tom maior dos episódios 

solísticos, as subsecções corais são todas em tonalidades menores, e para reforçar este 

contraste, as primeiras duas passam abruptamente para o tom da homónima menor (ré 

menor), a terceira para o tom da relativa menor (si menor). A única razão deste 

procedimento está na vontade do compositor de realçar o contraste expresso no texto entre 

a esperança na defesa pedida aos anjos custódios e o medo do tremendo judicio. As 

subsecções “b” e “b1” apresentam as entradas das vozes em polifonia imitativa, enquanto 

em “b2” o procedimento é homofónico, conduzindo à coda final que termina com uma 

cadência perfeita em fá # menor. As tonalidades em que se baseia o andamento são as 

seguintes: 

 

 

    Ré Maior  Lá Maior 

       ré menor  lá menor  si menor  fá # menor 
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Moteto nº 86 – Parte Prima 

 

A estrutura do andamento é bipartida, mais uma coda conclusiva em Grave, que perfaz 

um total de seis subsecções. 

Tutti SA Solo 
 

Tutti SA Solo 
 

Tutti 
c. 1-3 c. 3-19 

 
c. 19-23 c. 23-36 

 
c. 36-39 

3 17 
 

5 13 
 

4 
a b 

 
c d 

 
e 

A 
 

B 
 

coda 
 

 Mais uma vez, aqui a estrutura do texto litúrgico condiciona a estrutura da forma 

musical, pois cada hemistíquio do versículo inicia citando uma das cidades relacionadas 

com a vida de S. Vicente. A distributio81 contida no texto reflete-se na disposição do 

andamento, e Giorgi cria por cada hemistíquio uma seção distinta, chegando esta distinção 

a gerar episódios muito divergentes a nível do conteúdo musical. De facto, cada subseção 

Tutti-Soli consecutiva resulta mais interrelacionada entre si do que as subsecções dos Tutti 

ou dos Soli entre os episódios correspondentes, embora apenas por virtude de terem o 

mesmo texto do hemistíquio, o qual é enunciado por completo quer pelos Tutti, quer pelos 

Soli. O único elemento comum às subsecções dos Tutti é o de usarem a homorritmia. O 

primeiro Tutti mantém-se em Dó Maior; o segundo é em lá menor. A primeira intervenção 

dos Soli é constituída pela típica exposição alternada do mesmo tema – neste caso bastante 

extenso - entre o contralto primeiro (Dó Maior ® Sol Maior) e o soprano a seguir (Sol 

Maior ® Dó Maior), com uma curta conjunção das duas vozes no fim para a cadência 

conclusiva da secção “A”. Nesta é musicado o hemistíquio Osca Vincentium genuit. A 

segunda intervenção dos Soli prevê um tema de apenas dois compassos em lá menor, 

exposto pelo soprano e logo retomado pelo alto em ré menor, enquanto o soprano inicia 

um jogo de imitação que seguidamente se dissolve num longo vocalizo das duas vozes em 

homorritmia por sextas e terceiras, acabando em Sol Maior. Na seção “B” é musicado o 

hemistíquio Caesaraugusta stola exornavit. A coda, terminando com cadência frigia de lá 

menor, põe em música a palavra Valentia, o nome da cidade com que inicia o hemistíquio 

seguinte, o qual porém será completado no dueto subsequente – ainda para as vozes de 
                                                
81 Figura retórica de palavra (figurae elocutionis) constituída por um elenco de vocábulos, distanciados 

por outros elementos gramaticais (verbos, complementos, atributos, adjetivos). 
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soprano e alto -, que serve de Parte Seconda. No quadro seguinte estão reportadas as 

tonalidades encontradas no andamento: 

 

  Dó Maior  Sol Maior 

     ré menor  lá menor    

 

Moteto nº 123 – Parte Prima 

 

 O andamento apresenta-se tripartido, com seis subsecções. 

 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
c. 1-11 c. 11-16 

 
c. 16-27 c. 28-32 

 
c. 32-36 c- 36-38 

11 6 
 

12 5 
 

5 3 
a b 

 
a1 b1 

 
a2 b2 

A 
 

A1 
 

A2 
 

 

 O texto litúrgico é exposto por completo nas primeiras duas subsecções dos Soli 

(“a” e “a1”) e do Tutti (“b” e “b2”), encontrando-se pelo contrário subdividido entre a 

subseção “a2” (Euge serve bone) e a subseção “b2” (in modico fidelis). Na subseção “a” o 

soprano Solo expõe o tema sozinho (Sol Maior ® dominante), seguido pelo alto (Ré 

maior). Esta reexposição é acompanhada por uma breve intervenção do soprano, que 

seguidamente, no c. 7 introduz uma nova figura melódica a, logo imitada em cânone à 4ª 

inferior pelo alto. A subseção conclui com o consueto movimento homorrítimico das duas 

vozes por terceiras. Na subseção “a1” o incipit do tema exposto inicialmente pelo soprano, 

passa para ré menor, originando uma nova frase, imitada depois pelo alto em lá menor. 

Segue-se outro motivo sobre as palavras in modico fidelis tratado por imitação em cânone 

(c. 22-24) e concluído por uma passagem homofónica em terceiras. Enunciado pelo 

soprano Solo, o mesmo incipit, com mudança de intervalos e em combinação com a é a 

base para o último episódio solístico (“a2”), com imitação por parte do alto Solo. Os Tutti 

procedem em blocos homofónicos, sendo os hemistíquios separados por uma pausa de 

colcheia. O último Tutti, com indicação de tempo em Adagio é uma cadência frígia 

completa em mi menor. As tonalidades presentes neste andamento são as seguintes: 
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    Sol Maior  Ré Maior 

       ré menor  lá menor  mi menor    

 

Moteto nº 124 – Parte Prima 

 

 O andamento é bipartido, com uma introdução em tempo Grave, constando de 

cinco subsecções. 

 

Tutti 
 

S Solo Tutti 
 

AT Soli Tutti 
c. 1-4 

 
c. 5-12 c. 13-20 

 
c. 21-28 c. 28-41 

4 
 

8 8 
 

8 14 
x 

 
a b 

 
a1 b1 

Introdução 
 

A 
 

A1 
 

 

 Na introdução, à guisa de exordium, é musicado o primeiro hemistíquio do texto 

litúrgico Haec est Virgo Sapiens (lá menor com conclusão em meia cadência no V grau). A 

primeira intervenção solística “a”, do soprano Solo, expõe um longo tema melismático 

sobre o texto completo Haec est Virgo Sapiens quam Dominus vigilantem invenit, com 

percurso harmónico da tónica de lá menor à sua dominante. A segunda intervenção “a1” 

junta os dois Solistas na reexposição variada do tema, num procedimento essencialmente 

homofónico em terceiras, transposto no tom da dominante e com a mesma direção 

harmónica da tónica (de mi menor) à sua dominante. Os episódios corais apresentam-se 

mais articulados, havendo maior caraterização musical dos hemistíquios do texto. O Haec 

est Virgo Sapiens é musicada por blocos acordais em ritmos de mínimas e semínimas, 

sendo o segundo hemistíquio introduzido por uma fórmula melódica ascendente exposta 

por um naipe sem acompanhamento sobre o texto quam Dominus vigilantem (c. 15 – 

sopranos; c. 33 – tenores; c. 3 – altos). O segundo hemistíquio é depois elaborado com 

ritmos de colcheias e semicolcheias, na subseção “b” os sopranos adquirindo um perfil 

melódico preponderante. A subseção “b” leva o percurso harmónico de lá menor a mi 
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menor; a subseção “b1” inicia em mi menor e acaba, junto com o andamento, com cadência 

perfeita em Dó Maior. Segue o esquema das tonalidades presentes no andamento: 

 

 

  Dó Maior  Sol Maior 

     (ré menor)  lá menor  mi menor 
 

 

Moteto nº 125 – Parte Prima 

 

A estrutura do andamento é bipartida, com quatro subsecções. 

 

AT Soli Tutti 
 

SA Soli Tutti 
c. 1-15 c. 16-21 

 
c. 21-30 c. 30-40 

15 6 
 

10 11 
a b 

 
a1 b1 

A 
 

A1 
 

 

 Os hemistíquios do texto litúrgico são distribuídos pelas subsecções desta forma: 

Fallax gratia et vana est pulchritudo para os Soli; Mulier timens Dominum ipsa laudabitur 

para os Tutti. A exposição do tema em “a” segue o esquema compositivo já encontrado em 

outros andamentos concertados, com a primeira intervenção ao alto Solo (Si b Maior ® Fá 

maior) a reexposição ao tenor Solo (Fá Maior ® Si b Maior) e a junção das duas vozes 

para concluir o episódio (Si b Maior ® Fá maior). A subseção “a1” assiste à mudança das 

vozes Solistas intervenientes, o tenor sendo substituído pelo alto, as quais elaboram 

melodicamente o tema anteriormente exposto procedendo de forma homofónica por 

terceiras ou sextas até o fim do trecho (sol menor ® Si b Maior). Para realçar o contraste 

semântico dos dois hemistíquios, as subsecções corais não somente têm indicação de 

tempo diferente, marcada também por barra dupla, passando de Allegro a Grave Andante, 

bem como introduzem as tonalidades menores do andamento (sol menor a primeira; dó 

menor ® Fá Maior a segunda). Contudo, a segunda intervenção do Tutti não leva 

indicação de mudança de tempo, tal como acontece na Parte Prima do Moteto nº 25, mas o 
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mesmo material temático sugere que a modificação da velocidade na performance seja 

lícita. De seguida é dado o quadro das tonalidades do andamento: 

 

  Si b Maior  Fá Maior 

     dó menor  sol menor    

 

Moteto nº 126 – Parte Prima 

 

O andamento afigura-se bipartido, sendo as subsecções diferentes nas duas partes, 

perfazendo um total de cinco subsecções. 

 

Tutti S Solo 
 

Tutti A Solo Tutti 
c. 1-17 c. 18-31 

 
c. 31-50 c. 51-63 c. 64-72 

17 14 
 

20 13 9 
a b 

 
a1 b1 c 

A 
 

A1 
 

 

 O primeiro hemistíquio do texto litúrgico, Haec est Domus Dominis firmiter 

aedificata, é musicado nas subsecções corais (com exceção da subseção “c”), enquanto o 

segundo hemistíquio, bene fundata est supra firmam petram, é dedicada aos Soli. Os Tutti 

estão concebidos sob forma de fuga. O episódio inicial contém a exposição do tema (sobre 

as palavras Haec est Domus Dominis), que neste caso inicia no tom da tónica, e apresenta 

resposta tonal e contrassujeito (sobre as palavras firmiter aedificata). Após a exposição, as 

vozes se juntam num episódio homofónico que conclui a intervenção, toda em Lá Maior. A 

segunda exposição da fuga (“a2”), mais uma vez no tom principal do andamento e com 

quatro entradas, apresenta o tema logo junto com o contrassujeito, e após uma breve 

sequência sobre o motivo de colcheias do tema, conduz a um outro episódio homofónico 

que conclui a subseção, em fá # menor. As subsecções solísticas não prevêem sobreposição 

das vozes, cada uma ficando a ocupar individualmente o espaço musical a ela atribuído, 

mantendo-se porém a habitual relação dos âmbitos harmónicos: tema em “b” – Mi maior 

® Lá maior; tema em “b1” – Lá maior ® Mi Maior. O Tutti final retoma a última parte do 
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segundo hemistíquio, com as palavras supra firmam petram, concluindo com meia 

cadência (I-V) em fá # menor. As tonalidades do andamento são as seguintes: 

 

 

  Lá Maior  Mi Maior 

     si menor  fá # menor    

 

 

Moteto nº 127 – Parte Prima 

 

 O andamento tem estrutura quadripartida, com oito subsecções. 

 

S Solo Tutti 
 

S Solo Tutti 
 

A Solo Tutti 
 

SA Soli Tutti 
c. 1-9 c. 9-17 

 
c. 18-30 c. 30-35 

 
c. 36-44 c. 44-52 

 
c. 53-69 c. 69-76 

9 9 
 

13 6 
 

9 9 
 

17 8 
a b 

 
c d 

 
a1 b1 

 
c1 d1 

A 
 

B 
 

A1 
 

B1 
 

 

 A distribuição do texto determina a relação entre as macrosecções e as suas 

subdivisões: nas partes “A” e “A1” é musicado o primeiro hemistíquio, Exaudisti Domine 

orationem servi tui; nas partes “B” e “B1” é musicado o segundo, ut aedificarem templum 

nomini tuo. Nas respetivas subsecções os hemistíquios citados são cantados na íntegra, 

quer pelos Soli, quer pelos Tutti. As subsecções “a” (sol menor) e “c” (dó menor ® Si b 

Maior) são dedicadas ao soprano Solo, com a reexposição em “a1” e “c1” no âmbito das 

dominantes (ré menor; sol menor) pelo alto Solo, ao qual porém em “c1” se junta o 

soprano. As subsecções corais procedem por blocos homofónicos. O andamento acaba com 

uma cadência frígia completa.  
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O esquema das tonalidades é o seguinte: 

 

  Si b Maior  Fá Maior 

     dó menor  sol menor  ré menor 
 

 

 Com referência à macroestrutura, foram encontradas 11 tipologias diferentes, 

listadas na tabela seguinte e ordenadas por ocorrências (tabela 46):  

 

Tipologia Estrutura Frequência Nº moteto e nº andamento 
1 AA1A2 4 48.1, 73.2, 73.3, 123.1 
2 AA1 3 79.1, 125.1, 126.1 
3 AA1A2 

coda 
2 24.1, 80.1 

4 AA1coda 2 25.1, 27.1 
5 xAA1 2 73.1, 124.1 
6 AA1B 1 68.1 
7 ABA1B1 1 127.1 
8 ABA1B1A2 1 25.2 
9 ABA1coda 1 26.1 
10 ABC 1 52.1 
11 AB coda 1 86.1 

Tabela 46- Estrutura dos andamentos em stile concertato 

 

 Apesar de haver tipologias repetidas no que diz respeito à macroestrutura, a análise 

mais pormenorizada de cada andamento monstra a impossibilidade de classificar as 

subsecções em padrões formais idênticos, ocorrendo as variações a qualquer nível da 

organização do material musical, tal como a disposição e ordem das vozes nas secções 

solísticas, a sua relação harmónica, a distribuição do texto ou os seus hemistíquios entre 

Soli e Tutti, a textura das subsecções corais – polifónica vs homofónica - e o percurso 

harmónico. Embora haja um número definido de procedimentos que se possam individuar, 

a sua combinação e permutação, pelo menos no âmbito destes 19 exemplos, só permite 

ordenar a estrutura dos andamentos ao nível mais abrangente das macrosecções. Para 

exemplificar, podemos considerar os andamentos com dois solistas. De uma forma geral, o 

discurso da composição apresenta-se com a seguinte estrutura: o primeiro solista expõe as 

linhas temáticas, seguindo-se uma repetição mais ou menos idêntica por parte do segundo 

solista, à distância de uma quinta superior ou uma quarta inferior consoante o registo da 
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voz inicial, terminando conjuntamente, a duas vozes, em escrita homofónica, por terceiras 

e/ou sextas, com mais uma exposição, por vezes variada, do tema inicial ou de fragmentos 

tirados do material exposto anteriormente. Apesar de ser este o princípio construtivo mais 

utilizado, a técnica da variação e da combinação/sobreposição dos motivos entre as duas 

vozes, bem como a distribuição do texto e a relação com as secções corais antecedentes ou 

seguintes, faz com que em cada moteto a estrutura das secções solísticas apresente padrões 

formais diferenciados, difíceis de serem categorizados de forma totalmente homogénea. 

Claro que só uma análise exaustiva dos 127 motetos poderá revelar a existência de algum 

esquema repetido, que contudo, julgo poderá derivar mais do número finito das 

possibilidades combinatórias dos elementos compositivos do que da vontade do 

compositor de padronizar os seus recursos. 

 Relativamente aos efetivos empregues, foram encontradas 15 tipologias (Tabela 

50): 

 

Tipologia Efetivos utilizados Andamentos 
1 coro, SA, coro, SA, coro 25.2, 73.1, 86.1 
2 S, coro, SA, coro, SA, coro 24.1, 123.1 
3 SA, coro, SA, coro, SA, coro 48.1, 73.2 
4 coro, coro, S, coro, coro, S 79.1 
5 S, coro, A, coro, SA, coro 80.1 
6 coro, S, coro ,AT, coro 124.1 
7 AT, coro, SA, coro 125.1 
8 coro, S, coro, S, coro 126.1 
9 S, coro, S, coro, A, coro, SA, coro 127.1 
10 SA, coro, SA, coro 25.1 
11 coro, S, coro, coro 26.1 
12 S, coro, A, coro 27.1 
13 A, coro, S, coro, S 52.1 
14 SA, coro, SA, coro, SAT 68.1 
15 TB, coro, TB, coro, SATB 73.3 

Tabela 47 - Os efetivos utilizados por tipologia 
 

Dentro destas 15 tipologias, as mais frequentes são as seguintes:  

1) coro / sa / coro / sa / coro (motetos n.os 25.2, 73.1 e 86.1);  
2) s / coro / sa / coro / sa / coro (motetos n.os 24.1 e 123.1);  
3) sa / coro / sa / coro / sa / coro (motetos n. os 48.1 e 73.2) 
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e as menos frequentes são as seguintes: 

1) coro / coro / s / coro / coro / s (moteto nº 79.1);  
2) s / coro / a / coro / sa / coro (moteto nº 80.1);  
3) coro / s / coro / at / coro (moteto nº 124.1);  
4) AT / coro / SA / coro (moteto nº 125.1);  
5) coro / S / coro / S / coro (moteto nº 126.1);  
6) S / coro / S / coro / A / coro / SA / coro (moteto nº 127.1);  
7) SA / coro / SA / coro (moteto nº 25.1);  
8) coro / S / coro / coro (moteto nº 26.1);  
9) coro / A / coro (moteto nº 27.1);  
10) A / coro / S / coro / S (moteto nº 52.1);  
11) SA / coro / SA / coro / SAT (moteto nº 68.1);  
12) TB / coro / TB / coro / SATB (moteto nº 73.3). 

 

 

 Quanto às intervenções solísticas nos andamentos concertados, foram 

contabilizadas três tipologias de conjuntos vocais. Entre as mais frequentes foram 

identificados os SA Soli em 11 andamentos (n.os 24.1, 25.1, 25.2, 48.1, 52.1, 73.1, 73.2, 

80.1, 86.1, 123.1 e 124.1) e o S Solo, em 5 andamentos (n.os 26.1, 27.1, 79.1, 126.1 e 

127.1). Entre as menos frequentes foram contabilizados os SAT Soli em 2 andamentos (n.os 

68.1 e 125.1), tendo em conta que no moteto nº 68.1 o T entra somente na parte final do 

andamento (c. 57), e os TB Soli, encontrados somente num andamento (nº. 73.3). 

 As secções solisticas dos andamentos concertados apresentam uma grande 

variedade e riqueza melódica, sendo caraterizados pela presença frequente de passagens 

virtuosísticas de coloratura, com clara influência operática.  

 

 

3.2 Os andamentos solísticos 

 

 No conjunto dos motetos em estudo existem 20 andamentos escritos para vozes 

solistas que surgem em quatro tipologias diferentes, a Ária, o Dueto, o Trio e o Quarteto. 

A tipologia mais usada por Giorgi é o Dueto, num total de 16 exemplos, que aparece em 

diferentes combinações vocais, sendo a mais frequente o Dueto para Soprano e Alto. Esta 

combinação encontra-se em 12 motetos (n.os 24.2, 26.3, 27.3, 48.2, 52.3, 53.3, 68.3, 79.3, 

80.3, 86.2, 123.3 e 126.3). Para outras combinações existem ainda 2 Duetos para Soprano e 
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Tenor (motetos n.os 49.3 e 124.2), 1 Dueto para Alto e Tenor (moteto n.º 125.2) e 1 para 

Tenor e Baixo (moteto nº. 53.1). A Ária encontra-se apenas em 2 motetos (n.os 50.3 e 51.3) 

e é sempre para Soprano. Para Trio e Quarteto existem apenas um exemplo de cada, que 

são o Trio para Soprano, Alto e Tenor (moteto nº 127.3) e o Quarteto para Soprano, Alto, 

Tenor e Baixo (moteto nº 49.1) (Tabela 48).  

 

Tipologia Efetivos Nº moteto e nº andamento 
Ária S 50.3, 51.3 

Dueto 

SA 24.2, 26.3, 27.3, 48.2, 52.3, 53.3, 68.3, 79.3, 80.3, 86.2, 
123.3, 126.3 

ST 49.3, 124.1 
AT 125.2 
TB 53.1 

Trio SAT 127.3 
Quarteto SATB 49.1 

Tabela 48– Efetivos dos andamentos solísticos 

 

 

3.2.1 As Árias 

 

 Os terceiros andamentos dos motetos n.os 50 e 51 foram escritos para Soprano solo 

com acompanhamento de baixo contínuo a ser realizado pelo órgão. A tabela seguinte 

apresenta a estrutura das árias (Tabela 49): 

 

Nº moteto e nº andamento Estrutura 
50.3 AA1A2 
51.3 AA1A2 

Tabela 49– Estrutura das árias 

 

 Como podemos observar, a estrutura é a mesma, sendo constituída por três secções, 

cujo critério de individuação é constituído por cadências com caráter conclusivo. Nas 

secções o texto litúrgico pode ser enunciado na integra ou em parte.  Nas secções A1 e o A2 

ocorre a repetição do material exposto em A, com variações ao nível rítmico, melódico e 

harmónico. Seguem-se os esquemas formais das àrias: 
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Moteto nº 50.3 

 

c. 146-159  c. 160-171  c. 171 - 180 
14  12  10 

Ré M - lá m  Lá M - V de mi m  Mi M 
A  A1  A2 

 

 

Moteto nº 51. 3 

 

c. 130-137 
 

c. 137-141 
 

c. 141 - 147 

8 
 

5 
 

7 

Sib M – Fá M 
 

FáM 
 

Sib M – Fá M 

A 
 

A1 
 

A2 

 

 

 No moteto 50.3, nas secções A e A1 o texto é exposto por completo. Na seção A2 é 

exposto somente o hemistíquio Surresit Pastor bonus. No moteto nº 51.3 o texto é exposto 

por completo nas três secções constitutivas.  

 O perfil melódico das duas árias é claramente virtuosístico, com longos melismas, 

amplos saltos melódicos, e no caso do moteto 50.3, rico em vocalizos com caráter de 

coloratura. 

 

 

3.2.2 Os Duetos 

 

 Como acima referido, 16 motetos apresentam um andamento em Dueto, sendo 12 

compostos para SA soli e bc (n.os 24.2, 26.3, 27.3, 48.2, 52.3, 53.3, 68.3, 79.3, 80.3, 86.2, 

123.3 e 126.3), 2 para ST soli e bc (49.3, 124.1), 1 para AT soli  e bc (125.2), 1 para TB 

soli  e bc (53.1). Segue uma análise sucintas dos Duetos mencionados. 
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Moteto nº 24 – Parte seconda 

 

Allegro - SA Soli e bc 

 

c. 38-60 

 

c. 61-75 

 

c. 76-90 

23 

 

15 

 

15 

Dó M - lá m 

 

lá m - V de ré m 

 

V de ré m - V de lá m 

A 

 

A1 

 

A2 

 

 

 Na seção A o material musical é exposto por completo por ambas as vozes, antes 

destas concluírem de forma homofónica, procedendo por intervalos de sextas e terceiras. 

Na seção A1 a ordem de entrada das vozes é invertida, não chegando, porém, o Soprano a 

expor o tema por completo, antes das duas vozes se juntarem no habitual procedimento 

melódico conclusivo por intervalos de terceiras. Na seção A2, as entradas das vozes 

procedem ainda mais aproximadas, acabando o andamento com um acorde de sexta 

aumentada (sexta italiana) que resolve na dominante. 

 

 

Moteto nº 26 – Parte Terza  

 

Allegro - SA Soli e bc 

 

c. 106-121 

 

c. 121-131 

 

c. 132-146 

 

c. 147-154 

16 

 

11 

 

15 

 

8 

Ré M - si m 

 

si m 

 

V de Lá M – mi m 

 

mi m – Lá M 

A 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

O andamento é quadripartido, cada seção iniciando em imitação, com continuação em 

homofonia por terceiras e sextas. 
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Moteto nº 27 – Parte Terza 

 

Allegro - SA Soli e bc 

 

c. 141-161 

 

c. 162-181 

 

c. 182-192 

 20 

 

20 

 

11 

 Fá M 

 

ré m – V de Fá M 

 

V de Fá M – Fá M 

 A 

 

A1 

 

A2 

  

 O texto é exposto inteiramente nas secções A e A1. Na seção A as duas vozes 

desenvolvem o material temático separadamente sem sobreposições. Na seção A1 as vozes 

procedem por intervalos de terceiras e sextas. Na seção A2 o texto é reduzido ao primeiro e 

último hemistíquio, continuando as vozes o procedimento homofónico por intervalos de 

sextas e terceiras. 

 

 

Moteto nº 48 – Parte Seconda 

 

Andante allegro - SA Soli e bc 

 

c. 40-51 
 

c. 52-60 
 

c. 60-70 
12 

 
8 

 
11 

sol m 
 

sol m - Sib M 
 

Sib M - V de sol m 
A 

 
A1 

 
A2 

  

 

 Em todas as três secções o texto é exposto por completo. Na seção A há a 

exposição separada das vozes (Alto – Soprano) na relação harmónica de tónica – 

dominante. A seção A1 começa com a exposição do primeiro hemistíquio num 

procedimento das vozes por intervalo de terceiras e de seguida o texto é repartido entre as 

duas vozes, o Soprano expões o texto quia amore langueo e o Alto o hemistíquio Fulcite 

me floribus. A seção A2 começa na mesma forma do que a seção A1, sobre a primeira parte 

do versículo, ficando posteriormente as vozes a cantar separadamente quia amore langueo, 
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juntando-se no compasso 66, num episódio cromático que enfatiza o significado do texto 

(Amore langueo)82.  

 

 

Moteto nº 49 – Parte Terza 

 

Andante Allegro - ST Soli e bc 

 

c. 123-136 
 

c. 137-151 
 

c. 152-155 
14 

 
15 

 
4 

mi m - Sol M 
 

Sol M - mi m 
 

mi m - V de mi m 
A 

 
A1 

 
coda 

 

 

 Na seção A as vozes (Soprano e Tenor) expõem separadamente o inteiro versículo 

na relação harmónica de oitava, juntando-se no fim da seção num procedendo por 

intervalos de sextas. Na seção A1 o procedimento é o mesmo, mas a relação harmónica das 

vozes é tónica-dominante. O andamento acaba com uma coda sobre o acorde de VI 

aumentada que vai para a dominante. 

 

 

Moteto nº 52 – Parte Terza 

 

Allegro – SA Soli  e bc  

 

c. 83-106 
 

c. 107-124 
 

c. 124-144 
24 

 
18 

 
21 

lá m - V de lá m 
 

Dó M 
 

lá m 
A 

 
A1 

 
A2 

  

                                                
82 O tratamento das vozes, caraterizado pela repetição da mesma nota sobre uma única sílaba do texto, 

relembra o final do Et misericordia do Magnificat de J. S. Bach.   
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 Na seção A as vozes (Alto – Soprano) expõem isoladamente o versículo na relação 

tónica-subdominante, a que segue uma reexposição aproximada do incipit do tema. Na 

seção A1 o tema é apresentado numa forma variada, na relação tónica-dominante (Soprano- 

Alto) em que aparecem figuras melódicas em tercinas. Na seção A2 o Alto expõe os 

primeiros cinco compassos do tema seguido por uma imitação livre do Soprano, juntando-

se numa elaboração dos fragmentos expostos anteriormente.  

  

 

Moteto nº 53 – Parte Prima  

 

Allegro - TB Soli e bc 

 

c. 1-21 
 

c. 21-26 
 

c. 27-37 
21 

 
6 

 
11 

Fá M 
 

Fá M - Dó M 
 

sol m - Fá M 
A 

 
B 

 
C 

 

 

 Na seção A, o Tenor e o Baixo expõem o mesmo texto sobre melodias diferentes. 

Na seção B, as vozes enunciam o primeiro hemistíquio do versículo, iniciando por um 

breve episódio imitativo, que procede seguidamente de forma homofónica. Na seção C o 

procedimento é semelhante à seção B, sendo musicada porém a segunda parte do 

hemistíquio.  

 

 

Moteto nº 53 – Parte Terza  

 

Allegro - SA Soli e bc 

 

c. 104-112 
 

c.112-120 
 

c. 120-136 
9 

 
12 

 
14 

FáM 
 

FáM-ré m 
 

ré m-DóM 
A 

 
A1 

 
A2 
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 Na seção A há a exposição separada, antes no Alto e seguidamente no Soprano, do 

material temático da ária. Na seção A1 as duas vozes procedem essencialmente em 

homofonia, por terceiras e sextas. Em A2 há uma reexposição abreviada do tema, com as 

entradas invertidas das vozes (S-A), as quais voltam depois a juntarem-se em homofonia, 

concluindo com uma breve coda em Adagio. O texto litúrgico é exposto por completo nas 

três secções. 

 

 

Moteto nº 68 – Parte Terza 

 

Allegro, ma Sostenuto et Affettuoso – S (ou T) A Soli e bc 

 

c. 111-146 
 

c. 146-163 
 

c. 164-184 
36 

 
18 

 
21 

rém 
 

rém-FáM 
 

rém 
A 

 
A1 

 
A2 

 

 

 A seção A é constituída por dois longos episódios em que cada voz sozinha (S-A) 

enuncia o material temático da ária sobre o inteiro texto litúrgico. A seção A1 inicia com as 

vozes em imitação, que seguidamente se juntam em homofonia por terceiras e sextas. A 

seção A2 varia o material temático, as vozes alternando momentos imitativos com 

episódios homofónicos.  

 

 

Moteto nº 79 – Parte Terza 

 

Allegro - SA Soli e bc 

 

c. 100-112 

 

c. 112-122 

 

c. 123-135 

13 

 

11 

 

13 

sim-V di fá#m 

 

LáM-V di sim 

 

sim 

A 

 

A1 

 

A2 
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 Na seção A o material temático, correspondente ao inteiro versículo do texto 

litúrgico, é exposto separadamente pelas vozes (S-A) na relação harmónica de tónica-

dominante, terminando com um episódio conjunto em sequência. Em A1 há uma 

reexposição variada do tema, no tom do VII grau maior, com resposta na dominante deste 

tom, seguido mais uma vez por uma seção conjunta em sequência. Em A2 há mais uma 

reexposição do tema por vozes separadas (tom da tónica e da subdominante maior), 

confluindo em mais uma sequência que conduz à coda final em Grave, no tom da tónica. 

 

 

Moteto nº 80 - Parte Terza 

 

Allegro – SA Soli e bc 

 

c.80-95 
 

c. 96-118 
 

c. 118-133 
 

c- 134-144 
16 

 
23 

 
16 

 
11 

ReM-LáM 
 

lam-fá#m 
 

fá#m-LáM 
 

LáM-V de sim 
A 

 
A1 

 
A2 

 
A3 

 

 

 Na secção A as vozes (S-A) expõem alternadamente o primeiro hemistíquio, Bene 

ambulemos, do versículo do texto litúrgico, nos tons da tónica e da dominante. Em A1 é 

musicado o segundo hemistíquio do versículo, et Angelus Domini comitetur nobiscum, 

seguindo a mesma técnica do seção anterior. A seção A2 é constituída por um amplo 

episódio melismático sobre a palavra comitetur, terminando o texto do hemistíquio em 

homofonia por terceiras. A última seção A3 é ainda sobre o texto do segundo hemistíquio, 

as vozes entrando em imitação para enfim se juntarem na meia cadência final.  
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Moteto nº 86 – Parte Seconda 

 

Allegro – SA Soli e bc 

c. 40-75 
 

c. 76-107 

36 
 

32 
lám-DóM 

 
DóM-lám 

A 
 

A1 
 

 

 O dueto apresenta-se bipartido. A seção A é formada por duas subsecções, na 

primeira das quais é exposto o inteiro versículo do texto litúrgico, as vozes entrando 

alternadamente. Na segunda subseção é musicada uma parte do versículo, antes de forma 

alternada, depois em forma imitativa para concluir em homofonia. A seção A1 segue os 

mesmos princípios, com mudança de tonalidade, sendo, contudo, a exposição do tema 

abreviada e com sobreposição das vozes. A subseção sobre parte do versículo é também 

mais curta e conduz logo para o episódio final em homofonia por terceiras. 

 

 

Moteto nº 123 – Parte Terza 

 

Allegro – SC Soli e bc 

c. 77-103 
 

c. 103-129 
 

c. 130-152 
27 

 
27 

 
23 

SolM-DóM 
 

DóM-lám 
 

mim-V de SolM 
A 

 
A1 

 
A2 

 

 

 A seção A é constituída basicamente pelas duas exposições do material temático 

por parte das duas vozes separadas (S-A) nos tons da tónica e da dominante, com ligeiras 

variações melódicas. A seção A1 procede por imitações dos fragmentos temáticos, 

concluindo, após um breve momento em que o Soprano predomina com os seus melismas, 

num episódio homofónico por terceiras. A seção A2 inicia-se com uma reexposição de 

parte do material temático nas vozes separadas, para acabar em homofonia no tom da 

dominante. O versículo é musicado por completo nas três secções. 
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Moteto nº 124 – Parte Seconda 

 

Andante Affettuoso – ST Soli e bc 

c. 42-80 
 

c. 81-116 

39 
 

36 
lám-DóM 

 
DóM-V de lám 

A 
 

A1 
  

 

 Na seção A os hemistíquios do versículo são tratados separadamente Veni Sponsa 

Christi e accipe coronam, cada um tendo uma exposição própria, em que o Soprano 

assume o papel de dux. A subseção sobre o segundo hemistíquio é mais longa e contempla 

tratamento em imitação das vozes, antes de terminar no habitual procedimento 

homofónico. A seção A1 segue os mesmos princípios, também aqui a subsecção sobre 

accipe coronam sendo mais cumprida. O andamento termina na dominante da tonalidade 

principal. 

 

 

Moteto nº 125 – Parte Seconda 

 

Allegro – AT Soli e bc 

c. 41-53 
 

c. 54-66 
 

c. 67-88 
 

c. 89-101 
13 

 
13 

 
22 

 
13 

solm 
 

SibM 
 

SibM 
 

solm-V de solm 
A 

 
A1 

 
A2 

 
A3 

As quatro secções do duo expõem o texto do versículo por inteiro, sendo construídas de 

acordo com processos imitativos do material temático enunciado na primeira seção. O 

segundo hemistíquio do versículo, de fructu manum suarum, é tratado de forma 

homofónica para concluir cada seção. 
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Moteto nº 126 – Parte Terza 

 

Allegro – SA Soli e bc 

c. 113-130 
 

c. 130-144 
18 

 
15 

fá#m-MiM 
 

dó#m-V de fá#m 
A 

 
A1 

 

 

 O dux apresenta-se bipartido, com construção das duas secções quase análogas. A 

seção A inicia-se com a habitual exposição separada do tema pelas vozes (A-S) sobre o 

primeiro hemistíquio do versículo, mas desta vez na relação harmónica tónica – tom da 

relativa maior, seguida por um episódio imitativo, sobre o texto do segundo hemistíquio, e 

logo pela conclusão em homofonia. A seção A1, na sua primeira parte, reelabora mais 

livremente o material temático da seção anterior, as duas vozes unindo-se 

homofonicamente sobre o segundo hemistíquio do versículo.  

 

 

3.2.3 O Trio 

 

Moteto nº 127 – Parte Terza 

 

Andante affettuoso – SAT Soli e bc 

 

c. 164-176 
 

c. 176-190 
 

c. 190-198 
13 

 
15 

 
9 

SibM-FáM 
 

FáM 
 

FáM-SibM 
A 

 
A1 

 
A2 

  

 

 As três secções (AA1A2) utilizam de forma variada o recurso a procedimentos 

imitativos e homofónicos, sendo musicado em cada uma o texto completo do versículo. Os 

seus hemistíquios dão origem a motivos musicais distintos, que percorrem o trio na sua 

inteireza, sendo transpostos pelas vozes de forma dialogicamente rica e sortida.  
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3.2.4 O Quarteto 

 

Moteto nº 49 – Prima Parte 

 

Allegro – SATB Soli e bc 

 

c. 1-28 
 

c. 29-52 
28 

 
24 

Sol M-Ré M 
 

Ré M-Sol M 
A 

 
A1 

 

 

 Este andamento, em forma bipartida AA1, dispõe das diferentes combinações que a 

presença de quatro vozes pode permitir, alternando episódios a solo, em duo, em trio e para 

o conjunto completo, para além de utilizar quer a técnica da imitação, quer a homofonia. 

As duas partes podem ser subdivididas em quatro subsecções. Nas primeiras duas é 

musicado o versículo completo, num jogo de alternância de textura, e nas duas últimas o 

hemistíquio quae lucescit in prima Sabbati, onde prepondera a presença de todas as vozes, 

estas iniciam-se em imitação e terminam homofonicamente. 

 

 

3.3 Os andamentos em stile pieno 

 

 Entre os motetos analisados encontramos 21 andamentos em stile pieno, ou seja, 

sem intervenções solísticas, dos quais 15 utilizam o recurso à escrita polifónica de forma 

extensa (fugato ou imitação), tendo seis deles a designação de “fugato” na indicação de 

tempo. É de salientar que todos estes andamentos, com exceção do 50.1 e 51.1, servem de 

conclusão para os motetos, e os andamentos variam entre Allegro a Presto assai, 

requerendo uma execução animada e corrente.  

 Não sendo objetivo desta tese a análise pormenorizada dos motetos transcritos, irei 

fazer aqui só algumas observações de caráter geral acerca destes andamentos, começando 

pelos que não apresentam procedimentos em estilo imitativo de forma continuada. Os 

andamentos iniciais dos motetos nº 50 e 51 utilizam um tipo de escrita mista, alternando 

episódios em homofonia com outros em estilo fugato ou imitativo. A Parte Terza do 
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Moteto nº 25 começa com uma exposição de fuga constituída por tema no tom da tónica 

com resposta real no tom da dominante, com quatro entradas A-T-B-S, mas logo abandona 

a escrita contrapontística por secções homofónicas, sequências e enunciações em uníssono 

do tema inicial. A Parte Seconda do Moteto nº 26 é escrita alternando homofonia e 

imitação, sendo estas técnicas repartidas entre os hemistíquios do versículo do texto 

litúrgico, nomeadamente: Hodie per totum mundum – homofonia; melliflui facti sunt caeli 

– imitação. A Parte Seconda do Moteto nº 80 também alterna episódios em imitação quase 

canônica com outros homofónicos, dando origem a uma estrutura bastante variada. O 

andamento conclusivo do Moteto nº 127 é em forma livre, cada secção em homofonia 

sendo introduzida por um a solo de naipe do coro, criando uma estrutura estrófica com 

variações (A - A1 - A2 - B).  

 Os restantes 15 andamentos utilizam a técnica imitativa como padrão 

predominante. Embora todos comecem com uma exposição de fuga, o desenvolvimento, 

no decorrer da peça, pode afastar-se de forma variável do estilo rigorosamente polifónico, 

abrangendo desde o contraponto integral à simples imitação. A palavra ‘fugato’ que 

aparece na indicação de tempo de alguns destes andamentos não os parece querer 

identificar de forma peculiar, no sentido de apontar para um tipo de escrita polifónica mais 

respeitosa dos procedimentos contrapontísticos.  

 No séc. XVIII os termos ‘fuga’ e ‘fugato’ não têm ainda o significado que irão 

adquirir na tratadística oitocentista, de forma a os distinguir com base no critério da 

utilização mais ou menos rígida de “regras” de construção da fuga. E é também de 

salientar que estas regras foram definidas pelos tratados didáticos do séc. XIX, a começar 

pelo Traité de la Fugue et du Contrepoint (1824) de Joseph-François Fétis (apud Mann 

2012, 81), com o resultado de criar um modelo abstrato – a fugue d’école -, em 

comparação com o qual todas as fugas de época barroca e clássica irão ser classificadas, 

paradoxalmente, como fugas “irregulares”, ou cheias de exceções, por não se encaixarem 

perfeitamente nesta forma arquetípica, porém artificial. Na opinião de Mann (2012, 86), o 

erro dos teóricos oitocentistas foi o de considerar a fuga em termos de forma e não de 

estilo. Até finais do séc. XVIII, portanto, o estudo da fuga não estava baseado na 

aprendizagem de normas de construção de estruturas preestabelecidas, mas na exposição 

per exempla. De facto, as obras de teóricos tais como Fux, Mattheson, Marpurg, Pe. 

Martini utilizam com fins didáticos antologias de fugas, madrigais, cânones e outras 
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formas, de autoria própria ou de outros compositores, analisadas de forma a servir de 

exemplos práticos e modelos a serem estudados e emulados (apud Mann 2012, 79). No 

séc. XVIII, ‘fugato’ é o adjetivo relativo à técnica contrapontística, ‘fuga’ é o substantivo 

que indica a obra em si. 

 Querendo classificar os andamentos em stile fugato de Giorgi de acordo com as 

definições da época, podemos utilizar os termos empregados por Friedrich Wilhelm 

Marpurg na sua Abhandlung von der Fuge (1753-1754) relativamente às tipologias da fuga 

regular (propria ou regularis)83. Marpurg indica dois modelos deste género: a ‘fuga estrita’ 

(obligata), em que ao longo do seu desenvolvimento o tema, completa ou parcialmente, é 

elaborado de forma quase exclusiva; e a ‘fuga livre’ (libera ou soluta), em que são 

presentes secções onde as técnicas imitativas são aplicadas a elementos secundários, de 

qualquer forma relacionados com o caráter do tema ou do seu contrassujeito (Marpurg 

apud Mann 2012, 179-180). Com base no que foi dito no início deste subcapítulo, os 

fugatos de Giorgi podem pertencer a ambas as categorias citadas por Marpurg, havendo 

algumas que podem entrar ainda na categoria geral de fuga impropria ou irregularis, ou 

seja um tipo de fuga em que os seus elementos constitutivos, isto é tema, resposta, 

exposição contrassujeito e divertimentos, não seguem as regras definidas para a fuga 

propria ou regularis. O artifício das entradas do tema em stretto é, por vezes, apresentado 

no desenvolvimento das fugas e não como episódio final. De facto, a maioria dos 

andamentos terminam com secções homofónicas, ou com fermatas e codas que 

interrompem o discurso polifónico, tornando-os mais parecidos com capricci 

contrapontísticos do que com fugas como as de Bach, Haendel ou de outros 

contemporâneos. 

 Indico de seguida algumas das características dos andamentos fugatos presentes 

nos motetos objeto do presente estudo. 

 

 

 

 

                                                
83 De acordo com Marpurg (apud Mann 2012, 178-179) define-se fuga propria ou regularis uma fuga em 

que os elementos constitutivos (tema, resposta, contrassujeito, exposição e divertimentos) são construídos 
segundo os preceitos próprios para cada um deles. 
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Moteto nº 24 – Parte Terza 

 

 Exposição constituída por tema no tom da tónica (Dó Maior) e resposta tonal no 

tom da dominante (Sol Maior), com quatro entradas S-A-T-B. Desenvolvimento realizado 

com repetições contínuas, literais ou variadas, do tema. Sequência terminal que para numa 

fermata sobre um acorde de sétima diminuta no IV grau alterado de lá menor. Coda 

conclusiva em la menor com terceira picarda (IV#-V-I). Pode ser um exemplo de fuga 

estrita. 

 

 

Moteto n. 27 – Parte Seconda 

 

 Exposição constituída por tema no tom da dominante (Dó Maior) e resposta real no 

tom da tónica (Fá Maior), com quatro entradas S-A-T-B. É presente um contrassujeito, 

sobre cujos elementos melódicos e rítmicos são elaborados os episódios que ligam os 

retornos do tema. Fermata no acorde do V grau, enunciação do tema em uníssono seguida 

per dois episódios de cadência. Pode ser classificada como fuga livre. 

 

 

Moteto nº 48 – Parte Terza 

 

 Embora o próprio Giorgi denomine este andamento como ‘fugato’, o procedimento 

da composição não é o que nós esperaríamos encontrar sob este nome, a confirmação de 

que o termo indicava mais um estilo de escrita do que uma forma preestabelecida. De facto 

o andamento afigura-se de estrutura estrófica: a-b | a1-b1 | a2-b2 | a3-b3. As secções ‘a’ 

apresentam o tema da fuga, cada uma como se fosse uma nova exposição, ou seja com um 

único naipe a iniciar (no tom da tónica, no da dominante, no tom da relativa maior, 

novamente no da tónica), sendo musicado o primeiro hemistíquio do versículo do texto: 

Ora pro nobis. As secções ‘b’ são episódios/divertimentos baseados em imitações do 

passus duriusculus, que já apareceu na Parte Prima do moteto, e enunciam o hemistíquio: 

Virgo dolorosissima. Querendo definir este tipo de fuga, só pode pertencer à categoria da 

fuga irregular de Marpurg. 
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Moteto nº 49 – Parte Seconda 

 

 Exposição com tema no tom da dominante (Ré maior) e resposta real no da tónica 

(Sol Maior), com quatro entradas S-A-T-B. O desenvolvimento é realizado através de 

repetições exatas ou variadas do tema, havendo de vez em quando breves episódios de 

interligação. Termina com uma coda em tempo Grave sobre meia cadência (I-V). Entra na 

categoria da fuga estrita. 

 

 

Moteto nº 50 – Parte Seconda 

 

 O tema é acompanhado por um contra-sujeito desde a primeira entrada, sendo 

exposto no tom da tónica (Lá Maior) com resposta real no tom da dominante (Mi Maior), 

com quatro entradas A-T-B-S. A última resposta não é contrapontada pelo contra-sujeito e 

apresenta a sensível abaixada. O desenvolvimento é baseado no incipit do tema ou na sua 

reexposição integral ou variada em várias tonalidades. Após uma fermata no V grau da 

tonalidade principal, o andamento segue com uma sequência e um episódio em uníssono, 

terminando com cadência perfeita. Também esta fuga pode ser classificada como fuga 

estrita. 

 

 

Moteto nº 51 – Parte Seconda  

 

 Exposição do tema no tom da tónica (Fá Maior) com resposta real no tom da 

dominante (Dó Maior), com quatro entradas S-A-T-B. Ao longo do andamento é elaborado 

o incipit do tema, junto com suas reexposições em várias tonalidades. Também aqui antes 

dos compassos finais há uma fermata, sobre o acorde de dominante da dominante em 

primeira inversão, para concluir logo com cadência perfeita. O andamento é mais um 

exemplo de fuga estrita. 
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Moteto nº 52 – Parte Seconda 

 

 O incipit do sujeito deste fugato é tirado do tema do episódio em imitação do 

andamento anterior, e é exposto no tom da tónica (Dó Maior) com resposta tonal na 

dominante (Sol Maior). Tem quatro entradas S-A-T-B, e o desenvolvimento baseia-se 

precipuamente no incipit do tema com algum episódio de ligação entre as entradas do 

mesmo, o que identifica o andamento como uma fuga estrita. Uma fermata após o acorde 

de dominante leva a uma passagem em uníssono, denominada pelo próprio Giorgi como 

Capriccio momentaneo, seguido por um final em que o texto (Alleluia) é enunciado sobre 

colcheias em staccato, acerca das quais o compositor avisa para a execução não ser 

parecida com interjeições.  

 

 

Moteto nº 53 – Parte Seconda 

 

 Exposição do tema no tom da tónica (Fá Maior) com resposta tonal na dominante 

(Dó Maior), com quatro entradas dispostas: S-A-T-B. É mais um exemplo de fuga estrita, 

pois o desenvolvimento utiliza reexposições integrais ou parciais do tema. Uma fermata 

antecipa a coda final, que conclui o andamento com cadência perfeita. 

 

 

Moteto nº 68 – Seconda Parte 

 

 Exposição do tema no tom da tónica (Fá maior) com resposta tonal na dominante 

(Dó Maior) e quatro entradas S-A-T-B. O desenvolvimento baseado na reexposição do 

tema ou na elaboração de seus fragmentos faz com que se possa classificar esta fuga de 

estrita. Conclui com um episódio homofónico e cadência perfeita. 
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Moteto nº 79 – Parte Seconda 

 

 Exposição do tema no tom da tónica (Ré Maior) com resposta tonal na dominante 

(Lá Maior) e quatro entradas S-A-T-B. O desenvolvimento desfruta imitações do incipit do 

tema, na sua vertente melódica bem como no que diz respeito à sua estrutura rítmica, 

dando origem a uma fuga estrita. Caso raro, pelo menos entre os andamentos aqui 

considerados, é a presença de um pedal na dominante antes da conclusão. 

 

 

Moteto nº 86 – Parte Terza  

 

 Exposição do tema no tom da tónica (Dó Maior) com resposta real no tom da 

dominante (Sol Maior), tendo quatro entradas B-S-A-T. Sendo o tema bastante singelo, o 

desenvolvimento verte principalmente na imitação rítmica do seu incipit, originando uma 

fuga livre que após um longo pedal de dominante na voz de tenor, conclui em Adagio com 

meia cadência (V-I). 

 

 

Moteto nº 123 – Parte Seconda 

 

 Exposição do tema no tom da tónica (Sol Maior) com resposta real no tom da 

dominante (Ré Maior) e quatro entradas S-A-T-B. Após os oitos compassos da exposição, 

o tema é retomado na sua forma completa uma única vez, só no fim da fuga (c. 69-70). Os 

divertimentos e as sucessivas entradas das vozes depois de pausas são elaborados com 

imitação rítmica do incipit do tema e com elementos da sua segunda parte dispostos de 

forma variada, dando origem a uma fuga livre.  

 

 

Moteto nº 124 – Parte Terza 

 

 Exposição no tom da tónica (lá menor) e resposta real no tom da dominante (mi 

menor) com quatro entradas S-A-T-B. O desenvolvimento é construído sobre reexposições 
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do tema em várias tonalidades, o que torna este andamento uma fuga estrita. O final 

desenrola-se sobre um longo pedal de dominante (4 compassos), induzido também pelo 

texto in aeternum, antes de acabar com uma meia cadência (I-V). 

 

 

Moteto nº 125 – Parte Terza 

 

 O tema, no âmbito tonal de Si b Maior, ascende da dominante à tónica, implicando 

uma resposta tonal com a mudança necessária a inverter este percurso harmónico. A 

exposição apresenta as quatro entradas dispostas por S-A-T-B. O desenvolvimento é todo 

baseado no incipit do tema, na sua forma exata ou variada, pelo que o andamento entra na 

categoria da fuga estrita.  

 

 

Moteto nº 126 - Parte Seconda 

 

 Exposição com tema no tom da tónica (Lá Maior) e resposta tonal na dominante 

(Mi Maior), com quatro entradas S-A-T-B. O desenvolvimento constrói-se sobre o incipit 

do tema e um elemento em semicolcheias que tinha função de ligação entre as entradas 

durante a exposição. O caráter oscila entre uma fuga estrita e livre, sendo o peso dos dois 

elementos no desenvolvimento quase o mesmo. Também aqui, como no 124.3, antes do 

fim aparece um longo pedal de dominante, que, para além de ser um recurso próprio do 

estilo fugato, se pode supor inspirado pelo texto: in longitudine dierum. 

  

 Em jeito de conclusão podemos verificar que a exposição mais frequente é com o 

tema no tom na tónica e a resposta no tom da dominante: 12 casos em 15; a ordem de 

entrada das vozes mais utilizada é S-A-T-B: 12 casos em 15; a fuga estrita é a tipologia 

mais frequente: 10 (ou 11 contando com o 126.2) casos em 15, facto também 

compreensível tendo em conta da necessidade de manter os andamentos de curta duração, 

de um mínimo de 38 a um máximo de 76 compassos, o que não teria permitido a 

realização de fugas com divertimentos. Na minha opinião, estes fugatos acabam por ter 

aproximadamente a mesma duração, pois os mais cumpridos estão escritos em 3/8, 3/4 ou 
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2/4, tempos que executados com a devida proporção reduzem o cumprimento dos 

andamentos no limite dos 40/42 compassos. É de salientar que o recurso à repetição 

aproximada dos temas ou dos seus incipit cria uma espécie de “saturação auditiva” que 

torna o discurso musical muito coeso e sem divagações desnecessárias.  

 

 

4. Análise harmónica dos motetos selecionados 

 

4.1 Plano tonal 

 

 Como já foi referido, todos os motetos apresentam uma estrutura tripartida dos 

motetos, com repetição da Seconda ou Terza Parte, e verifica-se que todos eles começam e 

terminam na mesma tonalidade (Tabela 50). 

 

 1ª P 2ª P 3P Repetição 
Inicio Fim Inicio Fim Inicio Fim Inicio Fim 

Nº 24 t t tr t tr t tr t 
Nº 25 T Tr T T T T T T 
Nº 26 T Tr T T T D T T 
Nº 27 T Tr T T T T T T 
Nº 48 t tr t t t t t t 
Nº 49 T T T T Tr Tr T T 
Nº 50 T Tr T T IV D T T 
Nº 51 T Tr T T IV T T T 
Nº 52 T D T T Tr Tr T T 
Nº 53 T T T T T D T T 
Nº 68 T Tr T T Tr Tr T T 
Nº 73 t tr t t tr t tr t 
Nº 79 T Tr T T Tr Tr T T 
Nº 80 T rd T T T Tr T T 
Nº 86 T Tr Tr Tr T T T T 
Nº 123 T Tr T T T T T T 
Nº 124 t tr t t T t t t 
Nº 125 T D Tr Tr T T T T 
Nº 126 T Tr T T Tr Tr T T 
Nº 127 t t t t tr tr t T 

Legenda: T = Tónica da tonalidade Maior; t = Tónica da tonalidade menor; Tr = Tónica maior 
relativa de uma tonalidade maior; tr = Tónica menor relativa de uma tonalidade menor; dr = Relativa 
menor da dominante; IV = Subdominante da tonalidade  maior; D = Dominante; d= diminuto 

Tabela 50– Organização tonal dos motetos 
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 A maioria dos motetos apresenta a sequência tonal tónica - relativa menor (motetos 

n.os 24, 25, 27, 48, 49, 68, 73, 79, 86, 123, 124, 126 e 127). Dois motetos apresentam a 

sequência  tonal T-V (motetos n.os 52 e 53); outros dois motetos apresentam a sequência 

tonal T- dominante da relativa menor – relativa menor (moteto n.o 80 e nº 125); um moteto 

apresenta a sequência tonal T- relativa menor - Dominante (moteto n.º 26); e um moteto a 

sequência tonal  T- relativa menor-IV-V (moteto n.º 50). O modelo tónica-relativa menor é 

predominante.  

 Nos andamentos em tonalidade maior, no interior da área tonal de base inserem-se 

as áreas tonais da dominante e da subdominante; nas tonalidades menores insere-se a área 

tonal da relativa menor. Os andamentos não terminam sempre na tonalidade inicial, 

ocorrendo por vezes uma modulação no fim da peça. Existem dois casos em que a 

tonalidade não muda (nos motetos n.º 49 e n.º 127). Em 9 motetos a tonalidade inicial 

mantém-se estável no segundo e terceiro andamentos (motetos n.os 25, 27, 48, 51, 68, 79, 

86, 123 e 126). Em dois casos o primeiro e segundo andamentos acabam com a tonalidade 

inicial (motetos n.os 52 e 53), em quatro casos a tonalidade não se altera no segundo 

andamento (motetos  n.os 50, 73 80 e 124) e num só moteto a tonalidade não se altera nem 

no início nem no fim do primeiro e terceiro andamentos (moteto n.º 125). Num só caso 

mantém-se a mesma tonalidade somente no primeiro andamento (moteto n.º 24); e num 

moteto somente no terceiro andamento (moteto n.º 26). 

 

 

4.1.1 Andamentos em Fugato  

 

 Observando a tabela acima, é possível verificar que o plano harmónico seguido 

pelo compositor é Tónica Maior - Tónica Maior - Tónica Maior -Tónica Maior em 7 casos 

(motetos n.os 25, 26, 27, 52, 53, 80, 123); Tónica Maior - Tónica Maior – tónica menor - 

Tónica Maior em 4 casos (motetos n.os 49, 68, 79, 126); tónica menor – tónica menor – 

relativa menor – relativa menor em 2 casos (motetos n.os 124 e 127); tónica menor – tónica 

menor – tónica menor – tónica menor  num caso (moteto nº 48); tónica menor – tónica 

menor – relativa maior – tónica menor num caso (moteto nº 73); Tónica Maior – relativa 

menor - Tónica Maior - Tónica Maior num caso (moteto nº 86) e tónica menor- relativa 

maior – relativa maior – relativa maior num caso (moteto nº 24). 
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4.1.2 Andamentos em stile concertato 

 

 Dos andamentos em stile concertato somente quatro terminam na mesma 

tonalidade de início (motetos n.os 24.3 e 73.3, 125 e 127). 

 Na maioria dos casos terminam na tonalidade relativa maior ou menor (nos 25, 26, 

27, 48 e 73 – Parte Prima, 68, 123, 124 e 126). Só um andamento termina na relativa 

menor da dominante (nº 80) (Tabela 55). 

 Tendo em consideração que os andamentos, no plano formal, estão compostos em 

formas bipartidas (AA1 ou AB) ou tripartidas (AA1A2 ou ABC), as tabelas seguintes 

apresentam a organização tonal de cada andamento em stile concertato de acordo com a 

sua forma. 

 

 A A1 

25.1 Lá M / Mi M 

T / D 

Mi M / fá# m 

D / Tr 

26.1 Ré M / Lá M 

T / D 

Lá M / fá# m 

D / rD 

25.2 Lá M / Mi M 

T / D 

Mi M / Lá M 

D / T 

27.1  Fá M / Dó M 

T / D 

Dó M / ré m 

D / Tr 

68.1 Fá M / sol m 

T / ivTr 

sol m / ré m 

ivTr / Tr 

73.1 sol m / ré m 

t / d 

ré m / Sib M 

d / tr 

79.1 Ré M / Lá M  

T / D 

Lá M / si m 

D / Tr 

124.1 lá m / mi m 

t / d 

mi m / Dó M 

d / tr 

125.1 Sib M / sol m 

T / Tr 

sol m / Sib M 

Tr / T 

126.1 Lá M / Mi M Mi M / fá# m 
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T / D D / Tr 

127.1 sol m / Sib M 

t / tr 

ré m / sol m 

d / t 

 A B 

52.1 Dó M / lá m 

T / tr 

lá m / Sol M 

tr / D 
Tabela 51 – Análise harmónica dos motetos em forma bipartida 

 

 A A1 A2 

24.1 lá m / mi m 
t /d 

mi m / Dó M 
d / tr 

Dó M / lá m 
tr / t 

80.1 Ré M / Lá M 
T / D 

Lá M / Ré M 
D / T 

Ré M / fá# m 
T / rd 

48.1 sol m / sol m 
t / t 

sol m / Sib M 
t / tr 

Sib M / Sib M 
tr / tr 

73.2 sol m / ré m 
t / d 

ré m / Fá M 
d / rd 

Fá M / sol m 
rd / t 

73.3 Sib M / Fá M 
T / D 

Fá M / ré m 
D / rD 

ré m / sol m 
rD / Tr 

 A B C 

123.1 Sol M / Ré M Ré m / mi m mi m / mi m 

86.1 Dó M / Sol M  

T / D 

lá m / Dó M 

Tr / T 

Dó M / lá m 

T / Tr 
Tabela 52 – Análise harmónica dos motetos em forma tripartida 

 

 Em jeito de conclusão, podemos dizer que, no que diz respeito à estrutura, a 

maioria dos motetos apresenta a mesma configuração, com as indicações escritas pelo 

próprio compositor, isso é, o número do moteto, o tipo de composição, ao efectivo vocal e 

instrumental, a celebração para a qual foi escrito, as instituições destinatárias (ou seja a 

Basílica Patriarcal e a Capela Real de Lisboa), a atestação da originalidade, o nome do 

compositor, a cidade e o ano.  

T odos os motetos deste corpus apresentam uma estrutura tripartida com a repetição 

do segundo ou terceiro tempo. Observando os outros motetos compostos por Giorgi, 

podemos verificar que, na sua maioria, também tinham forma tripartida: isto leva-nos a 

pensar que esta era a estrutura de moteto requerida pela Sé Patriarcal (também os motetos 

do contemporâneo Teixeira apresentam a estrutura em três partes, facto que poderia 
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reforçar a hipótese acima mencionada. Contudo, só seria possível confirmá-la analisando 

outros motetos de compositores contemporâneos que trabalharam na Basílica Patriarcal de 

Lisboa). A maioria dos motetos apresenta-se subdividida em três andamentos com a 

repetição do segundo. 

 No que diz respeito ao conjunto vocal e instrumental, neste corpus o efectivo mais 

utilizado é SA soli, coro a 4 vozes (SATB) e bc, sendo a maioria dos motetos escritos em 

stile concertato, enquanto que o número dos motetos compostos em stile pieno é bastante 

reduzido, (5 em 135), podendo-se assim afirmar que o primeiro era o estilo mais utilizado 

pelo compositor. O efectivo indicado mais frequente é SATB soli, coro a quatro vozes e 

bc.  

 Quanto ao plano harmónico, neste corpus o mais utilizado é Tónica maior/Tónica 

maior/relativa menor (Motetos 22, 49, 52, 68, 79, 126, s.n. P-Lf 84/133), e Tónica maior / 

Tónica maior / Tónica maior; o menos frequente é Tónica menor / Relativa Maior/ relativa 

maior (Moteto nº 24) e Tónica menor / Tónica menor / Tónica menor (Moteto nº 124). 

 

 

5. Tabela com a Estrutura, técnica de composição e organização tonal dos motetos 

 

 A partir na analise desenvolvidas nos dois números anteriore, elabourou-se a 

seguinte tabela (Tabela 53) que, para cada moteto, condensa toda a informação relativa à 

sua estrutura, técnica de escrita e organização tonal, apresentando ainda, no final de cada 

andamento, as cadências utilizadas por Giorgi.  

 

 

 Parte Prima Parte Seconda Parte Terza Repetição 

Nº 24 Concertado 
lá menor/lá menor 
Cadência IV-V7-V6 - 
VI 

Duo - SA soli 
Dó Maior/lá menor 
Cadência I-VII♮-
VI7-VI6#-V 

Fugato  
Dó Maior / lá menor 
Cadência V -I 

Fugato 3ª 
P 

Nº 25 Concertado 
Lá Maior / fá# menor 
Cadência I-VII♮-VI7-
VI6#-V 

Concertado 
Lá Maior / Lá 
Maior 
Cadência V-I 

Fugato 
Lá Maior/Lá Maior 
Cadência V-I 

Ou 2ª P 
ou 3ª P 
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 Parte Prima Parte Seconda Parte Terza Repetição 

Nº 26 Concertado S solo e 
coro 
Ré Maior/si menor 
Cadência I-VII♮-VI7-
VI6#-V 
 

Stile pieno 
Ré Maior (3ª 
abaixo de  
menor)/Ré Maior 
IV3b- I 

Duo SA soli 
Ré Maior / LáM 
Cadência II7-II6-I 

2ª P 

Nº 27 Concertato S solo 
Fá Maior/ rém 
Cadência I-VII♮-VI7-
VI6#-V 

Fugato 
Fá Maior (3ª 
abaixo de 
rém)/FáM 
Cadência V-I 

Duo SA soli 
FáM/FáM 
V-I 

2ª P 

Nº 48 Concertado SA soli 
Sol menor/Sib Maior 
V-I 

Duo SA soli 
Sol menor/sol 
menor 
I-VII65-IV#-V 

Fugato 
Sol menor/sol menor 
V-I 

3ª P 

Nº 49 Concertado SAT 
Sol Maior/ Sol Maior 
V-I 
 

Fugato 
Sol Maior / Sol 
Maior 
I-V 

Duo ST 
Mi menor/ mi menor 
I-VII♮-VI7-VI6#-V 

2ª P 

Nº 5 Pieno con imitazioni 
Lá Maior/fá# menor 
I-VII♮-VI7-VI6#-V 

Pieno con 
imitazioni 
Lá M/Lá Maior 
 

S solo 
Ré Maior/Mi Maior 

2ªP 

Nº 51 Pieno 
FáM/rém 
I-V 

Fugato 
Fá Maior/Fá Maior 
V-I 

S solo 
Sib Maior/Sib Maior 
II7-II6-I 

2ª P 

Nº 52 Concertado ST Soli 
DÓ maior / Sol Maior 
V- 

Fugato 
Dó Maior/Dó 
Maior 
V-I 

SA soli 
Lám / lám 
V-I 

2ªP 

Nº 53 Duo TB 
Fá Maior/ Fá Maior 
V-I 

Fugato 
Fá Maior/Fá Maior 
V-I 

Duo SA 
Fá Maior/Dó Maior 
II-I 

2ªP 

Nº 68 Concertado SA soli 
Fá Maior/ré menor 
II7-II6-I 

Fugato 
Fá Maior/ Fá Maior 
V-I 

Duo SA soli 
Ré menor/ ré menor 
I-VII♮-VI7-VI6#-V 

3ª parte 

Nº 73 Concertado SA soli 
Sol menor/Si b maior 
V-I 

Concertado  
Sol menor/sol 
menor 

Fugato 
Sib Maior/sol menor 
V-I 

3ªP 
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 Parte Prima Parte Seconda Parte Terza Repetição 

Nº 79 Concertado S solo 
Ré Maior /si menor 
I-VII♮-VI7-VI6#-V 

Fugato 
Ré Maior / Ré 
Maior 
V-I 

SA soli 
Si menor / si menor 
V-I 

2ªP 

Nº 80 Concertado SA soli 
Ré Maior /fá# menor 
V-I 

Fugato 
Ré Maior / Ré 
Maior 
V-I 

Duo SA soli 
Ré Maior / si menor 

2ªP 

Nº86  Concertado SA soli  
Dó Maior/lá menor 
Cadência I-VI-V 
 

Duo SA  
lá menor/lám 
cadência IV97 – 
IV86 – IV#7d* -
V64- V53 - I 

Fugato 
Dó Maior/Dó Maior 
Cadência I-V 

Parte 
Terza 

Nº123 Concertado SA soli 
Sol Maior / mi menor 
I-VII♮-VI7-VI6#-V 
 

Fugato 
Sol Maior/Sol 
Maior 
V-I 

Duo SA soli 
Sol Maior / Sol 
Maior 
VI7-VI6-V 

2 P. 

Nº 124 Concertado SA soli 
lá menor/ Dó Maior 
V- I 

Duo AT 
lá menor /lá menor 
I-VII♮-VI7-VI6#-
V 

Fugato 
Dó Maior / lá menor  
I-V 

3ª P 

Nº 125 Concertado SAT soli 
Sib Maior / Sib Maior 
VI-V 

Duo AT 
ré menor / sol 
menor 
IV# - V 

Fugato 
Sib Maior / Sib 
Maior 
V-I 

3ª P 

Nº 126 Concertado SA 
Lá Maior / fá# menor 
I-V 
 

Fugato 
Lá Maior / Lá 
Maior 
V-I 

Duo SA 
fá# menor /fá# 
menor 
I-VII♮-VI7-VI6#-V 

2ª P 

Nº 127 Concertado SA 
Sol menor / sol menor 
VI-V 

Fugato 
Sol menor /sol 
menor 
I-V 

Trio SAT 
Sib Maior / Sib 
Maior  
V-I 

2ªP 

Tabela 53 – Estrutura, técnica de composição e organização tonal dos motetos 

 

 

6. Figuras retóricas e wordpainting 

 

 A vida e a atividade produtiva de Giovanni Giorgi decorreram no século dominado 

pela “doutrina dos afetos” (Affektenlehre), atitude estética que tem as suas raízes na 
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convicção de que determinados procedimentos ou figuras musicais podem provocar nos 

ouvintes reações simpatéticas de acordo com o conteúdo do texto poético. A ideia tem 

origem na relação entre as instâncias expressivas da música e aquelas da poesia ou da ars 

bene loquendi regulada pela retórica, ligação que se foi consolidando e sistematizando ao 

longo dos séculos XVI-XVII e que se tornou ferramenta essencial da arte da composição 

musical. De acordo com Collisani (1988, 39), este período é um dos momentos 

fundamentais da história das interpretações da linguagem musical da nossa cultura, pois 

retoma e resume o pensamento clássico e medieval, elaborando-o e projetando-o no futuro, 

bem como cria as bases para a universalidade dos conteúdos elaborados pela teoria. A 

fusão de teoria e prática representa um ensejo único, que irá percorrer desde os Affetti 

musicali de Biagio Marini (1617) até as Canções sem palavras de Mendelssohn (1828-47) 

(Collisani 1988, 40). Affektenlehre e Figurenlehre são termos modernos: o primeiro 

codifica-se em 1650, através da publicação, em Roma, da Musurgia Universalis de 

Athanasius Kircher, convergindo, a começar da primeira metade do séc. XVIII, na 

Figurenlehre, a qual sobreviveu ao longo de todo o século, com diferentes codificações e 

variantes, mantendo porém o mesmo espírito racionalista. 

 A teoria dos afetos foi preparada ao longo de um século em ambiente italiano, pelo 

madrigal polifónico, pelo advento da monodia sobre o baixo contínuo, pelas disputas 

teóricas entre a antiga e nova música, e entre a primeira e a segunda prática, e pela 

aspiração ao regresso da música grega que baseava-se na linguagem. A redescoberta dos 

textos gregos e latinos, o estudo dos antigos textos filosóficos e dos tratados de retórica (as 

Institutiones Oratoriae de Quintiliano foram recuperadas por Poggio Bracciolini em 1468) 

ressuscitou a teoria grega do ethos e as ligações entre a música e a retórica (Collisani 1988, 

42). 

 Embora a classificação das figuras retórico-musicais foi empenho intelectual de 

autores de origem germânica, tais como Burmeister, Kircher, Bernhardt, Werckmeister, 

Mattheson, a sua utilização encontrava-se difundida por toda a Europa. Apesar do esforço 

racional de assimilação das duas disciplinas por parte dos vários autores, nunca houve uma 

concordância homogénea entre figuras retóricas e musicais, chegando-se quando muito a 

relações análogas entre termos, e também à criação de uma “retórica musical” autónoma, 

ligada por ténues laços à retórica literária, mas substancialmente constituída por termos 

que identificavam pinturas sonoras do texto poético. 
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 De seguida vou elencar algumas das figuras retórico-musicais mais evidentes 

encontradas nos motetos de Giorgi objeto da presente tese, não tendo a listagem pretensão 

de exaustividade. 

 

 

Moteto nº 25 

 

 Na Parte Prima há contraposição expressiva entre os dois hemistíquios, 

caracterizada pela diferença de agógica: o Quem vidisti pastores é Andante Sostenuto, o 

Annuntiate nobis é em Presto, para representar a concitação da pergunta. A Parte Seconda, 

sobre o texto Natum vidimus, é em 6/8, de atmosfera pastoril, hypotyposis das palavras dos 

pastores. 

 

 

Moteto nº 26 

 

 Na Parte Prima, a exposição descendente do tema da fuga é hypotyposis das 

palavras pax vera descendit. Na Parte Seconda, as palavras do segundo hemistíquio do 

versículo, melliflui facti sunt caeli, são musicadas em tonalidade menor, com mudança 

repentina de armação de clave (ex. Ré Maior/ré menor). Tendo em conta que a teoria dos 

modos ainda constituía o background profissional dos músicos do séc. XVIII84, e que uma 

das competências peculiares de Giorgi era a composição em stile antico, não é de estranhar 

que por vezes se encontram ecos destas práticas em obras de cariz moderno. O 

procedimento de permutação de tonalidade, neste caso específico um escambo entre 

hexacorde durus e mollis, recorda relações modais mais de que tonais, utilizadas para fins 

expressivos85.  

 

 

                                                
84 No seu tratado Die Kunst der reinen Satzes in der Musik, Johann Philipp Kirnberger cita a afirmação 

do seu professor J. S. Bach, o qual achava necessário conhecer também o método de composição de acordo 
com os antigos modos eclesiásticos.   

85 Sobre as questões modais que se prendem com o simbolismo do cantus durus/cantus mollis presentes 
na música do séc. XVIII, precipuamente relativas à obra de J. S. Bach, Cfr. Chafe, Eric, Analyzing Bach 
Cantatas, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
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Moteto nº 48 

 

 Na Parte Prima, o salto melódico de sexta menor nos Soli é pathopoeia das 

palavras Quis tibi nunc sensus, quase um sinal realístico do grito angustiado da Mãe de 

Cristo. Sobre as palavras Mater dolorosissima, o coro elabora em imitação o passus 

duriusculus, o tetracorde cromático tradicionalmente associado à dor intensa. Na parte 

Parte Seconda, as palavras amore langueo são ilustradas numa pathopoeia por síncopas, 

acorde de 2ª napolitana, salto de quarta aumentada, o duo concluindo-se numa seção com 

notas repetidas com intervalos cromáticos “strascinato”, arrastado. Na Parte Terza há a 

retoma do passus duriusculus nas palavras Virgo dolorosissima. 

 

 

Moteto nº 50 

 

 Na Parte Prima, o Adagio sobre as palavras Haec dies funciona como exordium, tal 

como acontece na Parte Prima do Moteto nº 79, nos compassos 1-2 e 39-40, nos dois 

primeiros compassos da Parte Prima do Moteto nº 73 e nos quatro primeiros compassos da 

Parte Prima do Moteto nº 124. Na Parte Terza há utilização expressiva das tonalidades em 

correspondência dos hemistíquios do versículo do texto poético: o Surrexit Pastor bonus é 

elaborado em tonalidade maior; o qui animam suam posuit pro ovibus suis é harmonizado 

em tonalidade menor. 

 

 

Moteto nº 51 

 

 A Parte Prima é hypotyposis do terramoto citado no texto, com figuras de 

circulatio entre as vozes e trilos sobre notas longas. Na ária que serve de Parte Terza, as 

palavras descendit de coelo são harmonizadas através de vocalizos precipuamente 

descendentes, de acordo com a figura retórico-musical da catabasis. 
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Moteto nº 52 

 

 Na Parte Prima as palavras et dum flerem ad monumentum (c. 25-26 e c. 35-36) 

introduzem cromatismos e intervalos de segunda aumentada. Na Parte Terza, a palavra 

non é tratada através da aposiopesis (pausas entre as vozes). 

 Paradigma de wordpainting entre os mais clássicos é o prolongamento do valor das 

notas sobre palavras que indicam permanência, duração, estabilidade, firmeza. Nos 

motetos analisados encontramos os seguintes exemplos: na Parte Prima do Moteto nº 68, 

notas longas sobre as palavras in me manet (c. 16-17, 43-44, 49-50, 57-62); na Parte Prima 

do Moteto nº 73, na palavra semper (c. 18-21, 26-28, 52-55, 61-64); na Parte Terza do 

Moteto nº 124 nas palavras in aeternum (c. 121-123, 131-132, 139-140, 141-142) com 

pedal no baixo (c. 149-152); na Parte Prima do Moteto nº 125 nas palavras supra firmam 

(petram) (c. 22, 25, 28, 55, 58, 61); na Parte Seconda na palavra sempiternum (c. 83-89, 

100-108, 108-114, 126-132, 147-154). 

 

 

Moteto nº 80 

 

 Na Parte Prima após a intervenção do Solo em Ré Maior, nas palavras ut non 

pereamur in tremendo judicio há mudança imediata de tonalidade pela homónima menor, o 

adjetivo tremendo sendo caraterizado por um saltus duriusculus (termo geral para indicar 

um intervalo diminuto, neste caso uma sétima descendente).  

 

 

Moteto nº 125 

 

 Na Parte Prima há contraposição expressiva entre os dois hemistíquios do 

versículo do texto: o Fallax gratia é em tonalidade maior, o Mulier timens é em tonalidade 

menor (temor de Deus). 
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7. Particularidades do baixo contínuo 

 

 Nos motetos de Giorgi, o baixo contínuo corresponde a um baixo cifrado, cuja 

cifras são posicionadas quer acima, quer abaixo das notas. Como é típico no bc das 

composições italianas do séc. XVIII, a numeração do baixo dos motetos de Giorgi é 

bastante escassa e por vez incompleta. Assim sendo, a construção das harmonias teve que 

passar por um processo de análise crítica, que não se limitou simplesmente ao significado 

harmonicamente intrínseco e autónomo da linha do baixo, mas teve que ter em conta 

também todo o contexto polifónico, devendo as harmonias ser deduzidas a partir das partes 

vocais.  

 Os acordes no estado fundamental são, na maioria das vezes, indicados com a cifra 

3 ou 5 ou, caso mais frequente, não têm nenhuma indicação. Contudo é importante precisar 

que nos motetos de Giorgi (como na música italiana em geral), uma omissão das cifras 

pode fazer referência a outros tipos de acordes. Por exemplo, na Parte Prima do Moteto nº 

24, comp. 28, a nota mi do bc (III grau da escala) tem que ser necessariamente 

harmonizado com uma primeira inversão, do momento que a nota acima é um dó (que é a 

sua sexta). Através da observação das vozes restantes repara-se que, no mesmo compasso, 

na última nota ré (II grau da escala) está omitida a cifra 7, bem como no comp. 29, na nota 

fá, está omitida a cifra 6 e no fá# a cifra 7. Giorgi frequentemente omite também os 

sustenidos, os quais devem ser inferidos com base na tonalidade. 

 No Moteto nº 123, Parte Seconda, comp. 53, comparece a cifra 10. Este número 

era frequentemente utilizado nas composições italiana do início do séc. XVII. Segundo Del 

Sordo (1995, 107), nalguns casos esta cifra pode indicar a preferência do compositor pelo 

acorde na posição de terceira, embora esta não possa ser considerada uma regra, do 

momento que a cifragem representa mais uma indicação resumida da partitura do que uma 

solicitação vinculante por parte do compositor. 

 Giorgi utiliza com frequência o IV grau alterado no encadeamento IV-V nas 

formulas cadênciais, bem como nas modulações transitórias como dominante da dominante 

da tonalidade principal, sendo cifrado com 6, 5, 7 ou 5. Nalgum caso o IV grado alterado é 

numerado simplesmente com 5, podendo supor-se uma omissão da cifra 6. 

 Giorgi harmoniza o II grau da escala com 7 quando o II grau vai para V, (Moteto 

n.º 24 – Prima Parte - comp. 2, e 10; Moteto n.º 26 prima parte, comp. 4 e 8; Moteto n.º 
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27 Prima Parte, comp. 3 e 30), omitindo às vezes a cifra 7 (Moteto n.º 24 Prima Parte, 

comp. 28). É porém possível encontrar o II grau harmonizado com 6 ou 6# (Moteto n.º 24 - 

Prima parte, comp. 13, 25; Moteto nº 26 - Prima parte, comp. 24), especialmente na 

sequência II-I para modular e no fim das secções, ou com 6 (6#) (Moteto n.º 27 Terza 

parte, comp.161, 175) ou com 7, 6 (Moteto n.º 25 Prima Parte, comp. 10-11).  Quando o 

II grau vai para o III, Giorgi harmoniza-o com a cifra 6 (Moteto nº 24 Seconda parte, 

comp. 38; moteto n.º 26 Prima Parte, comp. 25; Moteto n.º 123, 1ª parte, comp. 2), ou  

com 6# (Moteto n.º 12 Prima Parte, comp. 5). Quando o II grau sobe para o VII é 

harmonizado com 5. 

 O III grau é, na maioria das vezes, harmonizado com 6 (moteto nº 24 Prima Parte, 

comp. 1 etc.), sendo a cifra, como já referido, frequentemente omitida. 

 O IV grau é harmonizado com as cifras 5, ou 6 e 5 (IV – V Moteto n.º 24 Prima 

Parte  comp. 5) ou 6,5 (Moteto n.º 24 Prima Parte, comp. 8; Moteto n.º 123, Prima Parte, 

comp.2); na concatenação IV – III com 5 (Moteto nº 24 Seconda parte, comp. 51 e 65). Na 

sequência IV – V pode também ser harmonizado com 6,5 que passa a 7 (Moteto n.º 25 

Seconda parte, comp. 67). Quando o IV grau provém do V é harmonizado com 6,4,2 (ex. 

Moteto n.º 24 Prima Parte, comp. 9; moteto nº 26 Prima Parte, comp. 26;  Moteto n.º 27 1ª 

parte, comp. 25), e, por vezes, com a cifra 2 omitida (Moteto n.º 24 Seconda parte, comp. 

66 e 81; Moteto n.º 25 Prima Parte, comp. 4, Moteto n.º 26 Prima Parte, comp. 8, 34, 51, 

Moteto n.º 27 Prima Parte, comp. 32, Moteto n.º 27 Seconda parte, comp. 83); ou com a 

cifra 6 omitida (Moteto n.º 25 Prima Parte, comp. 17; Moteto n.º 25 Prima Parte, 

comp.15, 16; Moteto n.º 27 Prima Parte, comp.38). As cifras 4 ou 6 podem ter um 

sustenido (modulações de passagem). 

 Nas modulações de passagem Giorgi frequentemente usa o IV# na sequência IV-V 

(Moteto n.º 24, Terza parte, comp. 128; moteto n.º 25 Seconda parte, comp. 105) ou com a 

cifra 7 (Moteto n.º 26 Prima Parte, comp. 17). A sucessão IV-V também é harmonizada 

com 6, 5 (Moteto n.º 27 Prima Parte, comp. 25; Moteto nº 27 Seconda parte, comp. 100; 

Moteto n.º 123 Prima Parte, comp. 10). 

 Na sequência IV-V, o IV grau pode ter um bequadro (Moteto n.º 27 Parte terza, 

comp. 142, 151) ou um sustenido, determinando uma modulação de passagem (Moteto n.º 

27 Seconda parte, comp. 110). O IV grau que vai para I pode ser harmonizado com 6, 4#,2 

(Moteto n.º 26 Prima Parte, comp. 22). 
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O V grau é harmonizado com um acorde fundamental, frequentemente com retardo 4-3 ou 

6, 4 – 5,3. Porém, na sequência VI -V-VI, Giorgi utiliza as cifras 6,4 (Moteto n.º 24 Prima 

Parte, comp. 1, 12).  Na cadência V – I pode ser harmonizado com 7 (Moteto n.º 25 

Seconda parte, comp 45, 52, 53; Moteto nº 123 Prima Parte, comp. 4), podendo ser 

omitida a cifra 7 (Moteto n.º 25 Seconda parte, comp. 80), ou com 7♮ (Moteto n.º 26 

Prima Parte, comp. 3). O V grau que vai ao IV pode ser harmonizado com 6,4, num 

contexto contrapontístico, como acorde de passagem (Moteto n.º 26 Seconda parte, comp. 

49, 86, 94). 

 O VI grau pode ser harmonizado com um acorde no estado fundamental. No 

procedimento VI-V, o VI grau é frequentemente harmonizado com 7 e 6 ou 7 e 6# (Moteto 

n.º 25 Prima parte, comp. 6) ou simplesmente 6 (Moteto n.º 25 Terza parte, comp. 142). 

Giorgi utiliza estas cifras também na sequência VI-I (Moteto n.º 24, Terza parte parte, 

comp. 92, 96). Na sequência VI-III Giorgi harmoniza com 6,5 (Moteto n.º 24 Prima Parte, 

comp. 31). 

 O VII grau pode ser harmonizado com 6 (Moteto nº 25 Prima Parte, comp. 79; 

Moteto n.º 123 Prima Parte, comp. 3, 14). Na sequência VII-I, o VII pode ser 

harmonizado com 6,5 (Moteto n.º 25 Prima Parte, comp. 18, 22) ou com 7 (Moteto n.º 25 

Seconda parte, comp. 71), e a cifra 7 pode ser omitida (Moteto n.º 123 Prima Parte, comp. 

25). No procedimento VII-V com 5 ou 6,5, e por vezes com a cifra 5 omitida (Moteto n.º 

27 Prima Parte, comp. 13, 17, 44).  

 Na tabela (Tabela 54) que se segue são resumidas as cifras mais utilizadas por 

Giorgi nos motetos analisados:  

 

Grau Cifra 
II 6# 
II – I 7 e 6 (6#) 

6 
II-III 
 

6 

II-V 7 
6 

III 6 
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Grau Cifra 
IV 
(IV#) 
 

5 
6,5 
6 e 5 

IV - I  

IV - V 7 
6,5 

IV-III 6,4,2 

V 
 
 

5 ou 3 
4 3 
6,4 – 5,3 

V - I 7 

VI-V-VI 6,4 

VI 5 
6 

VI - III 6,5 

VI - V 6 

VII 
 

6 
6,5 

VII - I 7 
7,5 

VII- V 6,5 
Tabela 54 – Acordes utilizados nos diversos graus 

 

 O acorde 6,4 é frequentemente utilizado como acorde de passagem no V grau como 

duplo retardo (ex. Moteto nº 123 Prima Parte, comp. 10, 25, 27). 

 É possível encontramos o duplo retardo 9,4 – 8,3 no I grau (Moteto n.º 123 Prima 

Parte, comp. 26), no IV grau que vai ao V (Moteto nº 123 Seconda parte, comp. 55) 

 Nas progressões com intervalo de 4ª, Giorgi utiliza a cifra 7 (Moteto n.º 24 Prima 

Parte, comp. 10, 11, 12 e Terza parte, comp. 34, 35, 36; Moteto n.o 26 – Terza parte, 

comp. de 123 a 127). Na progressão com intervalo de 5ª utiliza o I-V graus com o V 

harmonizado com 5,4 que resolve a 3. 

 As formulas cadenciais mais utilizadas por Giorgi são as seguintes: 



360 

 

 II7-II6 – I (Moteto n.º 25 Prima Parte, comp. 10, 11; Moteto n.º 26 Terza parte, 

comp. 52, 53) 

 V-I, utilizada em diversas situações, ao longo dos andamentos, sendo empregue 

com a função de cláusula final no último andamento (Moteto n.º 24 Terza parte, comp. 

129-130, Moteto n.º 25 Terza parte, comp.180, 181) 

 I-VII♮-VI7- VI6-V utilizada como meia cadência, no fim de uma seção coral (Ex. 

59): 

 

Ex. 59 - Moteto nº 24 84/96 – f. 2 

 

 É possível encontrar esta cadência também no fim da Parte Prima para corroborar 

a ideia de que o movimento a seguir deve ser executado de forma seguida (Ex. 60): 

 

 
Ex. 60 - Moteto nº 25 84/144 – fol. 4 
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 Na Seconda parte do Moteto n.º 26, o andamento conclui com uma cadência plagal 

menor.  

 Na sequência I – VII – VI – V, em tonalidade menor, Giorgi frequentemente utiliza 

a cadência frígia constituída pelas seguintes cifras: I5 – ♮VII6
3# – VI7 – VI6 – V3#.  (Moteto 

n.º 24 Seconda parte, comp. 58-59-60, Terza parte, comp. 101, 102; Moteto n.º 27 Prima 

parte, comp. de 61 a 64; Moteto n.º 123 Parte prima, comp. 30, 31, 32). Frequentemente a 

cadência é utilizada com a sexta do VI grau, aumentada de meio tom: I5 – ♮VII6
3# – VI7 – 

VI#6 – V3# (Moteto n.os 24 Seconda parte, comp. 87, 88, 89, 90).  

 

 A modulações podem ocorrer segundo diversas tipologias. 

 - Criação de um acorde de 7ª de dominante no I grau da tonalidade de partida  

 (Moteto nº 26, 3ª parte comp. de135 a 143) 

 - Por acorde comum 

 - Por cromatismo.  

 

 Na Parte Seconda do Moteto n.º 26, ocorre uma modulação cromática que de si 

menor leva à tonalidade de Ré maior, isto é, do V grau de si menor com um acorde no 

estado fundamental para o I grau de Ré maior também com um acorde no estado 

fundamental com a 5ª♮ (comp. 80). Aqui a modulação é bastante repentina. No Moteto nº 

26 - 3ª parte, comp. 117, a modulação cromática ocorre com a subida de meio tom do IV 

grau da nota do baixo, passando da tonalidade de Ré Maior à de Lá Maior. Da mesma 

forma, no compasso 119 do mesmo moteto, através do aumento de meio tom da nota lá, I 

grau, este torna-se VII de si menor e, ainda no compasso 150, o IV grau de Ré Maior 

torna-se VII de Lá Maior. 

 

 

Exemplos de harmonização 

 

 O V grau que vai para o VI é harmonizado com 6,4 (Ex. 61). 
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                     Ex. 61 - Moteto nº 24 Parte Prima – compasso 1 

 

 

 A escala descendente IV-III-II é harmonizada com 6,5 – 5 -7 (Ex. 62). 

                   

 
                     Ex. 62- Moteto nº 24 Parte Prima – compasso 2 

 

 

 A sequência descendente IV – III – II  é aqui harmonizada com 6#,4#,2 – 6 – 7:  

(Ex. 63) 
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         Ex. 63 - Moteto nº 24 Parte Prima – compassos 9-10 

 

 Giorgi harmoniza estes graus descendentes também com 6#,5 – 5 – 6#. 

 O baixo contínuo nos motetos analisados detém principalmente uma função de 

suporte harmónico, embora existam momentos de diálogo com as outras vozes ou secções 

caraterizadas por passagens mais rápidas de compensação à textura. Procede 

essencialmente por graus conjuntos, com poucos saltos, sendo um salto maior sempre 

compensado por outro mais pequeno em movimento contrário ao precedente (ex. salto de 

6ª desc., 3ª asc. no Moteto n.º 26, comp. 66); raros são os arpejos (Moteto n.º 26, Parte 

Seconda). Frequentes são as repetições da mesma nota em colcheias.  

 

 Na Seconda Parte do Moteto n.º 86, Giorgi utiliza padrões rítmicos repetidos em 

diversos graus (Ex. 64): 

 
Ex. 64 - Moteto nº 86 - Parte Seconda p. 5 

 

também com variações (Ex. 65 e 66): 
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Ex. 65 - Moteto nº 86 - Parte Seconda p.6 

 

 
Ex. 66 - Moteto nº 86 - Parte Seconda p.6 

 

 Os ritmos utilizados por Giorgi são bastante diversificados, procedendo das 

semicolcheias às semibreves, e sendo mais frequentemente utilizadas as colcheias. 

Nas árias as mais utilizadas são as colcheias ou as semicolcheias intervaladas com pausas. 

Nas partes corais o baixo contínuo redobra a parte do baixo do coro, por vezes com 

pequenas variações de notas de passagem. 

 O andamento da Parte Seconda do Moteto n.º 25 é escrito em 6/8, e o baixo 

contínuo movimenta-se em semínima e colcheia (ritmo característico da Pastoral). Nas 

partes destinadas ao coro, o baixo contínuo é sustentado pelo pedal de tónica durante sete 

compassos, seguidos do pedal de dominante, durante oito compassos. Nestas passagens são 

patentes duas vozes no bc, e provavelmente a voz mais grave é destinada ao pedal do 

órgão.  

 Há casos em que Giorgi confia ao baixo contínuo um acompanhamento ao tema 

apresentado pela primeira vez pelo Alto, com indicações de cifras, sugerindo a realização 

do mesmo com a mão direita com acordes; somente a partir da segunda entrada do tema, 

que ocorre no Tenor, o baixo contínuo começa a redobrar o sujeito (Moteto n.º 25 - início 

do andamento da Parte Terza, Moteto n.º 26 - Parte Prima). 

 Na maioria dos casos, nos andamentos em fugato, o baixo contínuo dobra a parte 

mais grave, com algumas pequenas modificações rítmicas, como, por exemplo, no Moteto 

n.º 26, Parte Prima, comp. 24, onde a mínima mi da voz do baixo é substituída por quatro 

mi em ritmo de colcheia, ou na Parte Seconda do mesmo moteto, onde, no primeiro 
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compasso, a mínima com ponto ré do baixo é substituída por três semínimas, notas de 

passagem (ré, dó, ré). 

 No Moteto n.º 26 Parte Seconda, a partir do compasso 41, depois de uma 

introdução em stile pieno, inicia uma seção em stile fugato. Aqui o baixo contínuo é 

apresentado no registo agudo, assumindo as características de basso seguente apresentado 

na clave de dó, na primeira linha do pentagrama, dobrando em uníssono o motivo do tema 

da primeira entrada do Soprano. A partir do compasso 42, o baixo contínuo, sempre no 

agudo, dobra em uníssono o contralto. Nesta passagem não há cifras, sugerindo o 

compositor o acompanhamento a tasto solo sem realização harmónica adicional, pois, 

embora não haja uma indicação textual na partitura, isto pode ser deduzido através da 

escrita. Também no Moteto n.º 123 - Parte Seconda existe a indicação de tasto solo. O 

baixo não está cifrado, mas são dobradas as diversas entradas das vozes (SATB). 

 

 

 

8. As indicações de Giorgi nas partituras autógrafas 

 

A abundância de informações que encontramos nos diversos Aut.s atesta a 

preocupação de Giorgi pela execução correta das suas composições.  

As três partes dos motetos devem ser executadas de seguida. Giorgi escreve os 

andamentos bastante próximos, e para corroborar a sua intenção, no fim de cada peça, 

deixa a indicação “Segue subito86”. 

Na ultima página do moteto nº 25 P-Lf 84/144, num pedaço de papel, Giorgi acrescenta 

os últimos quatro compassos e deixa uma indicação segundo a qual é possível repetir a 

Parte Seconda ou a Parte Terza, a escolha do diretor, sem causar prejuízo à estrutura do 

moteto:  Lascio il prosseguimento ad libitum / sia poi la P:te 2ª overo 3:za / ciò niente 

pregiudica alla / disposizione del mottetto87 (Fig.16) 

 

                                                
86 “Segue imediatamente” 
87 Deixo o prosseguimento à escolha, seja a Parte 2ª seja a Parte 3ª, isto não prejudica a disposição do 

moteto. 
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Fig. 16- Moteto nº 25 P-Lf 84/144 p. 12 

 

 

 Pelo contrário, no fim da Parte Terza do moteto n.º 73, Giorgi avisa que deve ser 

repetida a Parte Terza, pelo texto ser mais adequado (fig. 17). 

 

 
Fig. 17 - Moteto nº 73 P-Lf 84/129 Parte Terza p.121 
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 No rosto do Moteto n.º 26 lê-se a seguinte indicação: 

 
 Secondo il mio parere questo Mot.to si canterà nell'una delle tre messe, nella quale si è cantata la 

 Messa Pastorale 88  da me composta nell'anno passato 1755, per non dare in tediosa 
 seccaturaper troppo continuato tempo Pastorale89. 

 
 

 Provavelmente este moteto foi composto para ser cantado na missa de Natal, 

juntamente com a Missa Pastoralis, composta de propósito para a Patriarcal. Não temos, 

porém, a certeza de que esta missa tenha sido cantada em dezembro de 1755, isto é, um 

mês depois do terramoto que destruiu grande parte da cidade de Lisboa.  

 Giorgi demostra-se preocupado pela duração dos motetos, que devem respeitar o 

tempo preestabelecido.  

 

 

 No inicio da Parte Seconda do moteto n.º 27, encontra-se a indicação: Presto assai, 

come fosse sestupla.  

 O tempo deste andamento é 3/8, mas a indicação de Giorgi assinala uma execução 

mais rápida, através da marcação de um compasso por cada duas semínimas (Fig. 18).  

 

 
Fig. 18- Moteto nº 27 P-Lf 84/127 Parte Seconda 

 

 

 No moteto n.º 123 encontra-se mais uma indicação da forma de marcar o tempo: 

Compasso binario ò sia dupla magg. (Fig. 19). Também aqui o andamento se torna mais 

rápido. 

                                                
88 P-Lf 84/21 B3 
89 “Segundo o meu parecer este moteto cantar-se-á em uma das três missas, na qual se canta a Missa 

Pastoral por mim composta no passado ano de 1755, para não criar tédio pelo excessivo tempo Pastoral”. 
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Fig. 11 - Moteto nº 123 P-Lf 84/82 – p. 4 

 

 

 No último compasso da Parte Terza do Moteto n.º 49, Giorgi escreve a cifra 33 

(Fig. 20), que, pela contagem, indica o total dos compassos deste andamento. É possível 

supor que Giorgi contasse os compassos para ter a certeza que a duração dos motetos não 

excedesse o tempo preestabelecido na função litúrgica. O compositor, de facto, demonstra 

frequentemente esta preocupação, especialmente nos salmos, onde costuma indicar o 

número dos compassos, e os minutos relativos à duração total da composição. São também 

frequentes as chamadas de atenção para o regente de forma a o alertar para que bata o 

compasso de forma correta, para não ultrapassar o tempo preestabelecido para a execução 

daquela composição na função litúrgica.  

 

 
Fig. 20- Moteto nº 49 - P-Lf 84/166 p. 12 

 

 

 Nas secções com movimento das vozes em uníssono, Giorgi escreve Con Licenza 

(Fig. 21) indicando uma derroga da escrita polifónica: 
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Fig. 21-Moteto nº 27 P-Lf 84/127 B4 – p. 8 

 

 

 No Moteto n.º 52, Giorgi escreve Capriccio momentaneo unis:no (Fig. 22), 

também para alertar da estravagância temporária da escrita, que se torna quase 

instrumental. 

 

 
Fig. 22- Moteto nº 52 P-Lf 84/54 B4 Parte Seconda p. 8 
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 No moteto nº 25 Parte Terza, Giorgi, para corrigir uma seção, colou um pedaço de 

papel acima das notas erradas (Fig. 23): 

 

 
Fig. 23- Moteto nº 25 P-Lf 84/144 - Parte Terza – p. 12 

 Na última folha do moteto nº 68 Parte Terza, Giorgi rasurou completamente uma 

seção e reescreveu-a (fig. 24): 

 

 
Fig. 24 Moteto nº 68 P-Lf 84/146- Parte Terza - p. 12 
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 No Moteto nº 126, provavelmente por erro, Giorgi inverteu a Parte Seconda com a 

Parte Terza; assim sendo informa, no início do último andamento, que este deverá ser 

copiado como Parte Segunda (Fig. 25). 

 

 
Fig. 25- Moteto nº 126 P-Lf 84/90 - p. 8 

 

 

 Através das indicações presentes no rosto do moteto nº 127, é possível adquirir 

diversas informações acerca das intenções de Giorgi na composição destes motetos90 (Fig. 

26).  

 

 
Fig. 26 - Moteto nº 127 P-Lf 84/84 - p. 1 

 

 Este conjunto de motetos foi composto para cobrir todas as festividades do ano 

litúrgico, embora Feininger tenha constatado a falta do moteto para o IV Domingo depois 

                                                
90 Neste último moteto termina a longa e muito laboriosa obra dos motetos, necessários para todas as 

solenidades, Domingos, Festas, duplas e semiduplas, e comuns. Modernamente compostos em músicas por 
D. Giovanni Giorgi véneto. Para o uso da Real Capela de Sua Majestade Fidelíssima José I Rei de Portugal 
etc., ao qual os dedica obsequiosíssimo, o seu pobre velho autor, como signo da sua humilíssima obediência 
e antiga servidão (P-Lf 84/84). 
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da Páscoa, para o I, o III e o IV Domingo de Advento, para o I, o II e o III Domingo de 

Quaresma, para o Domingo de Paixão e para o Domingo de Ramos (Feininger 1971, VIII). 
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CAPÍTULO VI 
CONSIDERAÇÕES INTERPRETATIVAS ACERCA DOS MOTETOS GRAVADOS EM 

CD 
 

 De entre os vinte motetos que constituem o corpo deste trabalho foram escolhidos 

nove para a gravação em Compact Disc: quatro de Natal compostos em 1756; três motetos 

da Páscoa compostos em 1757; e dois motetos de Páscoa compostos em 1758. 

 

Motetos de Natal de 1756: 

 Moteto nº 24, Hodie scietis, Per la Vigilia del SS. Natale di Nostro Signore Gesú 

Cristo (P-Lf B4- 84/96); 

 Moteto nº 25, Quem vidistis pastores, Per la Prima Messa del SS. Natale di Nostro 

Signore Gesú Cristo (P-Lf B4 – 84/144); 

 Moteto nº 26, Hodie nobis de caelo, Per la 2ª Messa del SS. Natale di Nostro 

Signore Gesú Cristo (P-Lf 84/95 B4); 

 Moteto n.º 27, Notum fecit Dominus, Per la 3ª Messa del SS. Natale di Nostro 

Signore Gesú Cristo (P-Lf -84/127 B4); 

 

Motetos da Páscoa de 1757 

 Moteto n.º 48, Quis tibi nunc sensus, Per la festa delli Sette Dolori di Nostra 

Signora, nel venerdí della Settimana di Passione (P-Lf 84/147 B4); 

 Moteto n.º 49, Vespere autem Sabbati, Per il Sábato Santo, ossia Sabato d’Alleluia 

(P-Lf 84/166 B4);  

 Moteto n.º 50, Haec dies, Per la festivíssima Domenica della SS. Pasqua (P-Lf 

84/89 B4); 

 

Motetos da Páscoa de 1758 

 Moteto n.º 51, Et ecce terraemotus, Per la seconda Festa di Pasqua (P-Lf 84/81 

B4); 

 Moteto n.º 52, Congratulamini mihi omnes, Per la S.ta festa della S.ta Pasqua (P-

Lf B4-84/54); 
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 Para além de seguirem uma ordem cronológica, outro critério para a escolha do 

corpus acima mencionado como objeto da gravação teve a ver com o facto dos nove 

motetos pertencerem às duas festas principais do calendário litúrgico, o Natal e a Páscoa.  

 A gravação decorreu em junho de 2014, contando com a colaboração de um coro 

de câmara composto por quinze alunos de Canto e de Direção da Universidade de Aveiro, 

propositadamente formado para participar neste projeto, sendo os naipes constituídos por 

quatro sopranos, quatro contraltos, três tenores e quatro baixos.  

 A preparação para a execução e gravação dos motetos exigiu um considerável 

esforço de investigação e pesquisa no campo da teoria da música e da prática performativa 

historicamente informada, nomeadamente em tratados sobre as práticas vocais e 

instrumentais e documentos de arquivos, no sentido de encontrar fundamentos que 

sustentassem, tanto quanto possível, a performance de acordo com a prática da época. Para 

a interpretação dos motetos foram tidos em conta diversos fatores, nomeadamente: 1) as 

indicações de interpretação do compositor nos Aut.s; 2) as partituras utilizadas na 

performance; 3) a composição do coro; 4) a escolha do instrumento para a realização do 

bc; 5) a escolha da registação; 6) a análise do bc e a sua realização; 7) o local da gravação; 

e 8) outros aspetos interpretativos.  

 

 

 

1. Indicações de interpretação de Giorgi nos autógrafos  

 

 Giovanni Giorgi preocupava-se muito com a correta interpretação das suas obras, 

deixando nas partituras diversas indicações relativas à forma de execução das mesmas. O 

compositor era extremamente meticuloso no que diz respeito às questões de articulação, à 

estrutura das obras, nomeadamente em relação às repetições, e mesmo em relação aos 

tempos e à métrica dos andamentos, deixando indicações precisas em relação à forma de 

marcar os compassos e ao tempo de duração de cada obra, mormente nos salmos. 

 Em todo o caso, nestes motetos, ao contrário dos outros, são poucas as indicações 

de interpretação encontradas nos Aut.s. Ainda assim são de realçar as seguintes: 
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1) na fol. 5r do Moteto nº 52 (P-Lf 84/54), composto para a 3ª festa da Páscoa, Giorgi 

usa uma sequência de colcheias separadas por pausas sobre a palavra Alleluia a que 

acrescenta ainda, por cima de cada nota, uma indicação de articulação constituída por um 

traço vertical, indicando a clara intenção de que estas colcheias fossem executadas em 

staccato. Por cima desta passagem deixa a seguinte nota: 

 

Nota/ Non sono interjezioni, má bensí sillabe staccate91 (Fig. 27): 

 

 Com esta indicação, Giorgi quer deixar bem claro e reforçar a ideia de que pretende 

claramente que estas notas sejam cantadas realmente em staccato, sem se exceder, de 

forma a evitar que estas se pareçam com exclamações.  

 

 
Fig. 27 – fol.  5r moteto nº 52 Parte Seconda (P-Lf 84/54) 

 

2) na fol. 6v do moteto nº 73 (P-Lf 84/129) Giorgi escreve: 

 
 qui la 3:za p:te serve di replica; / perchè le parole della 2:da parte repplicate /  dopo la 3:za 

 parte confondono il senso perio/dico, che non si può nè attacare, nè separare nel caso presente92. 

                                                
91 Nota// Não são exclamações, mas sim silabas staccate. 
92 Aqui a terceira parte serve como repetição / porque as palavras da segunda parte se repetidas / depois 

da terceira parte confundem o sentido do período / assim, que não se pode nem juntar nem separar no caso 
apresentado. 
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 Com esta anotação, o compositor indica para se repetir a 3ª parte no fim do moteto, 

sendo esta prossecução a mais adequadas para evitar incongruências semânticas no que 

concerne o texto litúrgico. 

 

 3) na fol. 3v da Parte Seconda do Moteto nº 123 (P-Lf 84/83) Giorgi escreve: per 

ripetersi ocorrendo93. Provavelmente, esta indicação pode significar que as repetições dos 

andamentos (segundo ou terceiro) eram feitas no caso de necessitar mais tempo durante a 

incensação do altar no momento do Ofertório. 

 

 

2. As partituras utilizadas para a performance 

 

 Numa performance historicamente informada, seria mais correto utilizar 

diretamente os manuscritos originais. Contudo, tendo em conta a pouca prática que hoje 

em dia os cantores têm relativamente à leitura nas claves de Dó, procedeu-se a transcrição 

dos motetos para escrita moderna. As transcrições foram realizadas respeitando o texto 

original. As únicas modificações foram o uso das claves modernas no lugar das antigas e a 

colocação das cifras em cima da linha do baixo contínuo para facilitar a realização da 

harmonização, sendo que, no original, as cifras se encontram tanto acima como abaixo da 

linha do contínuo, não respeitando nenhuma regra específica.  

 

 

3. Composição do coro 

 

 O número de efetivos, bem como o número das vozes por cada naipe, influencia 

notavelmente a qualidade do som produzido numa performance, sendo este um assunto 

bastante importante a ter em conta. Segundo os manuscritos Aut.s e as cópias conservadas 

na Fábrica do Arquivo da Sé de Lisboa, os motetos estão escritos em stile concertato, 

sendo prevista a alternância entre um ou mais solistas, indicados nos manuscritos Aut.s 

como solo/soli e nas cópias como “Soprano Concertato”, “Contralto Concertato”, Tenor 

Concertato” e/ou “Baixo Concertato”, e um coro a quatro vozes (SATB), indicados nas 
                                                
93 Para repetir-se se necessário. 
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partituras como “Soprano Repleno”, “Contralto Repleno”, “Tenore Repleno” e “Basso 

Repleno”. 

 Segundo o que consta nas cópias em partes cavas dos motetos94, para além de 

cantarem as partes virtuosísticas, os solistas cantavam também as partes do Tutti. 

As partes concertadas bem como as árias, geralmente destinadas às vozes agudas, são 

caraterizadas por passagens virtuosísticas, que requerem bastante agilidade vocal. Segundo 

a prática da Patriarcal e da Capela Real, estas partes eram destinadas a cantores 

profissionais, os mesmos que trabalhavam para o teatro. Através da correspondência 

trocada entre o Secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo e o Embaixador 

português em Roma, António Freire de Andrade Encerrabodes95 os cantores profissionais 

não se mostravam muito de acordo em assumirem ambos os cargos, porque consideravam 

o trabalho exigido nas cerimonias litúrgicas demasiado pesado (Fernandes 2010, 236 - 

237). 

 Em relação ao número exato de cantores que durante as cerimónias constituiriam o 

“Coro Repleno”, infelizmente, a partir das fontes consultadas e da bibliografia existente, 

não foi possível obter informações concretas, sabendo-se apenas a quantia total de 

elementos que, durante um determinado período, trabalhavam para a Capela Real e 

Patriarcal de Lisboa, mas não se sabendo quantos desses cantores participavam na 

execução das obras, e qual a composição de cada naipe. 

 Para compreender a constituição dos coros da Capela Real e Patriarcal de Lisboa, 

ao longo do séc. XVIII recorreu-se ao estudo de diversas fontes. De acordo com Cristina 

Fernandes (2010), aquilo que se consegue saber atualmente é que, nas décadas anteriores 

ao Terramoto, o número habitual de cantores efetivos variava entre os 70 e os 80 

elementos.  

 A lista de despesas com a Igreja Patriarcal, referente à primeira mesada de 1754, e 

publicada por João Baptista de Castro no “Mappa de Portugal Antigo e Moderno”, faz 

referência a 67 cantores, entre italianos e portugueses (1763 apud Fernandes 2010,12). 

                                                
94 Nas cópias das partes cavas do concertati, os andamentos são completos não apresentando nenhuma 

interrupção ao longo da peça, ou que não se verifica nas cópias dos ripieni, onde, no lugar das intervenções 
solísticas, há indicação de compassos de pausa.  

95 P-La, 51-XIII-2495, apud Fernandes 2010, 236, sobre a contratação do célebre castrato Gizziello,  e 
P-La, 51-XIII-2495 apud Fernandes 2010, 236, sobre a contratação de outros cantores. 
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 Depois do Terramoto, não se sabe ao certo quantos destes cantores ainda 

trabalhavam na Patriarcal, pois muitos deixaram Portugal. Os Anuais da Irmandade de 

Santa Cecília de 1763 apresentam uma lista de 72 músicos entre cantores e organistas 

(Fernandes 2010, 44).   

 Após a catástrofe, a Patriarcal e a Capela Real passaram a funcionar em dois locais 

diferentes, sendo os cantores divididos em dois grupos. A Capela Real foi anexa ao Palácio 

Real da Ajuda e a Patriarcal passou a funcionar em diversos lugares, sendo instalada 

definitivamente, em 1771, no Mosteiro de São Vicente de Fora (Fernandes 2010, 47). No 

terceiro capitulo das Osservazioni Correlative alla Reale e Patriarcale Cappella di 

Lisbona, intitulado Novero de’ Professori di Musica sì Nazionali che Esteri, di cui è 

presentemente corredata la detta Cappella, elaborado pelo cantor bolonhês D. Gasparo 

Mariani96 (P-La  54-XI-37, nº 192; apud Fernandes  2010, 95), são contidas duas listas que 

reportam os nomes dos cantores presentes nas Capela Real e Patriarcal de Lisboa em 1788: 

  

                                                
96 Gasparo Mariani (Bolonha ? – Lisboa, 1810) foi contratado em qualidade de cantor da Patriarcal em 

1765. Em 1787 assumiu o cardo de Vice-Apontador do coro da Patriarcal, passando, sucessivamente, a 
Apontador. O seu documento de 1788: Osservazioni Correlative alla Reale, e Patriarcale Cappella di Lisbona 
fatte da D. Gasparo Mariani Bolonhese per único suo profitto, e commodo (P-La, 54-XI-37, nº 192) 
representa um dos documentos mais importantes que diz respeito à organização musical interna da Patriarcal. 
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Musici che stanno nella Cappella reale di N. S. dell’Ajuda (Mariani, apud Fernandes 

2010, 95 vol. II.) 

 

  Soprani N:ro 6. cioè//   Tenori N:ro 9. cioè// 

1 Signor Giuseppe Romanini. 10 Signor Giambattista Ceccoli. 

2 Signir Carlo Reina 11 Signor Loretto Franchi. 

3 Signor Gioanni Ripa. 12 Signor Luigi Torriani. 

4 Signor Fedele Venturi. 13 

Signor Policarpo Giuseppe Antonio da 

Silva 

5 Signor Giuseppe Totti. 14 Signor Filippo Cappellani. 

6 Signor Vincenzo Marini 15 Signor Antonio Tomiati. 

    16 Signor Michele Mazziotti. 

  Contralti N:ro 3. cioè 17 Signor Vincezo Leonardi. 

7 Signor Anzano Ferracuti. 18 Signor Luigi Giglioni. 

8 Signor Giuseppe Marrocchini.     

9 Signor Vincenzo Musciolo.     

        

  Bassi N:ro 10. cioè     

19 

Maestro Reverendo Signor D. Matteo 

Urselli.     

20 Signor Giovani Leonardi.     

21 Signor Gioacchino Pecorario.     

22 Signor Taddeo Puzzi.     

23 

Signor Reverendo Padre Camillo 

Pecorario.     

24 Signor Innocenzio Schettini.     

25 Signor Luca Manna.     

26 Signor Giovanni Puzzi.     

27 Signor Antonio Puzzi     

28 Signor Reverendo Padre Francesco 

Saverio Limpo. 
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Musici, che stanno nella Reale, e Patriarcal Cappella di Sua Maestà Fedelissima or 

situata in S. Vincenzo fuori delle Mura (Mariani apud Fernandes 2010, vol. II p. 96) 

 

  Soprani N: ro 6. cioè//   Tenori N: ro 17. cioè// 

36 Signor Salvatore Carobene. 52 Signor Luca Francesco Lombardi. 

37 Signor Cosimo Bianchi. 53 D. Gasparo Mariani. 

38 Signor Luigi Bianchini. 54 Signor Gioacchino Olivieri. 

39 Signor Gioanni Gelati. 55 Signor Giam Caettano Battista Alvez. 

40 Signor Biagio Mariani 56 Signor Paolo Giuseppe Lima. 

41 Signor Antonio Bartolini. 57 Signor Giuseppe Gioacchino Durão. 

    58 Signor Gioacchino Soares Garzia. 

  Contralti N:ro 10. cioè// 59 

Signor Reverendo Padre Pietro 

Antonio da Silva. 

42 Signor Antonio Fratta. 60 Signor Francesco Saveiro D'Almeida. 

43 Signor Domenico Jazzi. 61 Signor Giuseppe de Carvalho. 

44 Signor Alessandro RomoloVivarelli. 62 Signor Vincenzo Michele. 

45 Signor Giuseppe d'Almeida 63 Signor Luigi Antonio Tavarez. 

46 Signor Giuseppe Claudi d'Almeida 64 Signor Giuseppe Lopez. 

47 Signor Giuseppe Martini. 65 Signor Gonçalo Antonio da Silveira 

48 Signor Venazio Aloisi. 66 Signor Emanuele Alvez. 

49 

Reverendo Signor Padre Jozè Nicolao 

da Silva. 67 

Signor Giuseppe Gioacchino dos 

Santos. 

50 

Reverendo Signor Padre Gioanni 

Pirez. 68 Signor Teodoro da Silva Nobre. 

51 

Reverendo Signor Padre Domenico 

Martins.     

        

  Bassi N:ro 18. cioè//     

69 Signor Costantino Vallucci.     

70 Signor Giam Antonio Pennacchioni.     

71 Signor Agostino Rocchi.     

72 Signor Bernardino Coccuccioni.     
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73 Signor Francesco Saverio Freyre.     

74 Signor Gioanni della Croce.     

75 Signor Massimo Gioacchimo Rufino.     

76 Signor Filippo Viotti.     

77 Signor Reverendo Padre Antonio 

Pietro de Lima     

78 Signor Giuseppe Vallucci.     

79 Signor Reverendo Padre Luca de 

Lima.     

80 Signor Giuseppe Ignazio Pontes.     

81 Signor Gioacchino Giuseppe Sabatter.     

82 Signor Gioacchino dos Orfãos 

Ribeyro.     

83 Signor Reverendo Padre Antonio 

Gioacchino Nuñes Freyre.     

84 Signor Reverendo Padre Stanislao 

Giuseppe da Silva.     

85 Signor Gioanni Elia Sanches.     

86 Signor Reverendo Padre Gioanni dos 

Santos. 

    

 

 

 Pelo que consta nas listas, o coro da Capela Real era constituído por 28 cantores, 

sendo 6 sopranos, 3 contraltos, 9 tenores e 10 baixos enquanto o da Patriarcal era 

constituída por 51 cantores, sendo 6 sopranos, 10 contraltos, 17 tenores e 18 baixos.  

 Pertencendo ao coro da Patriarcal, nas suas Osservazioni, Mariani dá-nos 

informações mais detalhadas acerca da organização desta instituição. O cantor informa 

que, até ao Terramoto, vigorava uma divisão dos cantores, instituída por D. João V, em 

duas turmas. A turma maior era constituída pelas vozes melhores e devia cantar nas 

funções litúrgicas mais importantes, tais como as cerimónias presididas pelo Patriarca. A 

turma mais pequena devia cantar nas Missas, ou os Salmos nas Vésperas e nas funções 
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principais e “di Basilica97”. Todos os cantores deviam participar nas funções chamadas 

“commune98” (Mariani 1788 apud Fernandes 2010, 101), podendo ser exonerados somente 

os cantores que tinham uma licença especial do Soberano ou aqueles que estivessem 

designados para outras funções noutras Igrejas, Câmara ou Teatro Real.  

 O coro maior era constituído por cantores que estavam sujeitos a regras muito 

rígidas e chamavam-se cantores “sob o puncto”. O coro mais pequeno era constituído por 

cantores “fora do puncto” e estavam sujeitos a regras menos rígidas. Depois do Terramoto 

o coro pequeno foi integrado ao maior, ficando, porém, livre do assim chamado “puncto”. 

Os cantores “sob o puncto” eram os que deviam respeitar as regras impostas pelas 

constituições da Capela, enquanto os outros, os cantores “fora do ponto”, eram quase 

totalmente exonerados destas obrigações (Mariani 1788 apud Fernandes 2010, 104). Nas 

Osservazioni Mariani apresenta a lista dos cantores “fora do puncto”: 

 

Lista de Musici Cantori fuor di puncto fino almeno al di presente 7 Genaro 1788 

(Mariani 1788 apud Fernandes 2010,  

 

 

Contralti 

1 R. Sig.Feininger P. Gioanni Pirez 

2 R. Sig.Feininger P .Domenico Martins 

 

 Tenori 

3 Sig.Feininger Gonçalo Antonio da Silveira 

4 Sig.Feininger Emanuele Alves Mosca 

5 Sig.Feininger Gioacchino Giuseppe dos Santos 

6 Sig.Feininger Teodoro Luigi da Silva Nobre 

  

 

Bassi 

7 Sig.Feininger Gioachino dos Orfeãos Ribeiro 

8 Sig.Feininger R.P. Antonio Joaquim Nuñes Freyre 

9 Sig.Feininger R. P. Stanislao Giuseppe da Silva 

                                                
97 Com o termo funções de Basílica entendia-se as funções mais festivas realizadas na Básilica. 
98 O termo “commune” refere-se às funções relativas aos santos e ao tempo ordinário (Righetti, 1969). 
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10 Sig.Feininger Gioanni Elias Sanches 

11 Sig.Feininger R.P Gioanni dos Santos 

 

 

 Os músicos “sob o puncto” eram 40, sendo 6 sopranos, 8 contraltos, 13 tenores e 13 

baixos (Mariani 1788 apud Fernandes 2010, 105). 

Como estes dois grupos, duas turmas, funcionavam de forma alternada, não é possível 

estabelecer o número exato de elementos que constituiria o coro Repleno. 

 Na Capela Real, os naipes de Soprano e Contralto eram constituídos totalmente por 

cantores italianos. Na Patriarcal, o naipe de Soprano era constituído por italianos e o naipe 

de contralto por italianos e portugueses. 

 Pelo número reduzido de coralistas nos naipes de sopranos de ambas as 

instituições, é provável que o tipo de vozes dos cantores italianos fosse mais potente, pelo 

que seria suficiente uma quantidade menor de elementos.  

 Ao longo do século XVIII em Portugal, à semelhança do que acontecia na Capela 

Papal em Roma, as partes de soprano eram executadas por castrati. Estes eram muitos 

apreciados pelas suas qualidades tímbricas e pela grande capacidade técnica, por este 

motivo foram contratados um grande número de cantores italianos, principalmente 

provenientes das principais Capelas Papais 99 . No âmbito de uma performance 

historicamente informada, para a gravação dos motetos, em lugar dos castrati, teria sido 

possível considerar a utilização de sopranistas e contraltistas ou, eventualmente, de vozes 

infantis, o que seria ainda mais difícil devido às dificuldades técnicas exigidas pelas obras. 

Contudo, decidiu-se utilizar vozes femininas, tendo sido selecionadas oitos vozes 
                                                
99 A prática da castração desenvolveu-se na Itália no fim do séc. XVI, com o fim de obter cantores com 

vozes celestiais, quase sobrenaturais, capazes de impressionar os fieis. Difundiu-se em particular modo em 
Roma, onde era seguido cuidadosamente o preceito de São Paulo, pelo qual era imposto às mulheres o 
silêncio na Igreja (Mulier taceat in ecclesia I Cor. XIV, 34). No séc. XVI, inicialmente foram utilizados 
meninos e falsetistas99 na voz de soprano, tendo sido substituídos, na metade do séc. XVI pelos castrati, 
devido ao novo estilo musical em expansão que requeria um nível técnico e uma maturidade musical mais 
elevadas (Frosch e Sowle apud Augustin 2013). A qualidade tímbrica dos castrati parecia qualquer coisa de 
ultra-humano, pois a castração fazia com que, na idade adulta, não houvesse o abaixamento da laringe e 
engrossamento das cordas vocais, que ficavam mais perto das cavidades de ressonância, reforçando ainda 
mais a voz clara e brilhante. (Ercole apud Augustin 2013). Por causa do desequilíbrio hormonal, o corpo ia 
sujeito a um crescimento anormal, sendo, contudo, mantida a flexibilidade do corpo infantil. O físico dos 
castrati era andrógeno, fascinante, forte, sendo dotado de uma incredível capacidade pulmonar (Ercole apud 
Augustin 2003). A laringe dos castrati era parecida a das mulheres, mantendo, contudo a elasticidade da 
laringe infantil (Barbier apud Augustin 2013).  
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caraterizadas pela clareza tímbrica, agilidade e parca utilização do vibrato. Considerando o 

facto de os solistas cantarem também nos Tutti, teria sido possível efetuar uma 

performance apenas com oito elementos, mas, para criar maior diversificação de volume 

entre soli e coro, achou-se relevante dispor de um coro maior, embora ainda de dimensões 

reduzidas, sendo constituído por quinze elementos: 4 Sopranos, 4 Contraltos, 3 Tenores e 4 

Baixos. A escolha do número de cantores por naipes efetuada para este registo sonoro, 

reflete em parte a proporção citada nas Osservazioni por Mariani, tendo em conta a divisão 

das turmas para o serviço litúrgico semanal.  

 

 

4. A escolha do instrumento para o acompanhamento 

 

 O acompanhamento dos motetos é representado por uma linha de baixo cifrado. 

Nos Aut.s não está especificado o instrumento que devia ser utilizado para a realização do 

baixo contínuo. Todavia, em todas as cópias encontradas, no rosto das partes cavas 

destinadas à realização do contínuo, aparece a indicação de “órgão”.  

 Segundo Peter Prelleur100, o termo “órgão” quando escrito como título de uma obra 

adquire simplesmente o significado de baixo contínuo (apud Del Sordo 1994, 52).  

Wolfgang Caspar Printz101 (1641-1717) num escrito citado por Mattheson no seu tratado 

Grosse Generalbass Schule (apud Del Sordo 1994, 14), afirma que embora o contínuo 

possa ser tocado com o órgão de câmara, o regale, o cravo, a espineta, o virginal, o alaúde, 

a tiorba, a dupla harpa, o lirone, a pandora e o cittern, o órgão é o melhor instrumento para 

acompanhar, porque foi a designação bassum pro organo a dar o nome ao baixo contínuo.  

 Segundo a maioria dos tratados do século XVIII, o órgão e o cravo são 

considerados os instrumentos mais idóneos para a realização do bc, sendo o órgão 

geralmente empregue nas composições sacras e o cravo nas composições profana, embora 

as partes cavas das Paixões de J. S. Bach demostram que o cravo podia intervir também na 

música sacra. 

Por outro lado, também o órgão e o órgão positivo eram frequentemente utilizados como 

instrumentos de acompanhamento em obras de música de câmara. Michael Praetorius 

                                                
100 P. Prelleur, Modern Musick-Master, Londres, The Printing Office, 1730 
101 FEININGER.C. Printz, Des Satyrischen Componisten, Dresda, 1696. 
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(1571-1621), no seu Syntagma musicum inicia a sua lista partindo mesmo do órgão: 

“Órgão, Cravo, ou Espineta, Tiorba, Alude, pandora, Orpharion, Cittern e Lirone”(1619, 

168). Também C. Ph. E. Bach põe o órgão em primeiro lugar como instrumento de 

acompanhamento (Del Sordo 1995, 40). Para o acompanhamento dos motetos desta 

gravação foi utilizado um órgão de tubos. De acordo com Del Sordo, numa interpretação 

historicamente informada “os instrumentos utilizados no acompanhamento devem estar em 

condições de reconstruir corretamente o diagrama sonoro da composição, na forma como 

foi concebida na época da sua génese” (1993, 41). Como bem sabemos, não é sempre 

possível ter um instrumento adequado ao contexto, devendo-se encontrar frequentemente 

compromissos entre a disponibilidade e a exigência estética, isto é, tentar emular com os 

instrumentos disponíveis o instrumento original, embora isto possa ser simplesmente o 

resultado de uma conjetura, de momento que não é possível conhecer por certo qual era o 

som produzido pelo instrumento original. Contudo, para a escolha do órgão mais adequado 

ao acompanhamento dos motetos de Giorgi foi feito um estudo a partir das diversas fontes 

disponíveis. 

 Logo após do Terramoto, a Patriarcal e a Capela Real funcionavam em condições 

precárias na Ermida de São Joaquim e Sant’Ana. Nesta altura, recorria-se ao aluguer de 

órgãos positivos que eram de propriedade de Manuel Francisco Veloso ou do Pe. D. 

Alexandre José Pereira, entre outros, os quais recebiam 9$600 por mês102. Poucos meses 

depois da catástrofe passou-se a adquirir novos instrumentos. Em 1756, para a Igreja 

Patriarcal foi comprado a João da Cunha um órgão do valor de 240$000103 e em 1758, pelo 

valor de 432$000 foi comprado a Pietro Antonio Boni um outro instrumento para a 

Patriarcal, agora instalada no novo templo no sítio da Cotovia:  

 

Compra de um órgão ao organeiro Pedro Antonio Boni Romano104 

Preço do instrumento – 432$000 

Colocação do órgão no seu lugar, 20 dias e noites – 24$000 

 

 

                                                
102  P-Lant, Patriarcal - Igreja e Fábrica, Maço 1, Docs. 88, 188, 220 e outros (Fernandes 2010, 286). 
103  P-Lant, Patriarcal Igreja e Fábrica, Maço 1, doc. nº 403 (Fernandes 2010, 286). 
104 P-Lant, Patriarcal Igreja e Fábrica, Maço 3 (1758), Nº 30-33 (Fernandes 2010, 286) 
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Ajustei mais pagar-lhe o canal tambor, e timballes, que acrescentou ao dito órgão 
estanho – 17$400 
Soma: 473$000 

 

Lisboa, 15 de Abril de 1758 

O Pe. Jozé Lopes” 

 

 A Congregação Camarária da Patriarcal em 1757 fez um requerimento para a 

construção de um grande órgão, dotado de 24 registos, entre os quais “bons flautados e 

bom cheio”, com 8ª larga, que substituía à oitava curta, pedais para a mudança rápida para 

o registo cheio, podendo esta mudança ser feita pelo mesmo organista, sem dever recorrer 

à ajuda dos meninos do coro, e de forma a manter o tempo na mudança entre pianos e 

fortes105.  

 No inicio da década de 1760, foi alugado o órgão positivo de Fr. Bernardo Baptista 

de Santa Ana por 3$200 réis para as procissões e para a Festa de São João na Igreja de São 

Roque 106.   

 Em 1761 o tesoureiro responsável pelas “despesas miúdas”, Pe. Matheus Simões, 

pediu à Congregação Camarária para comprar mais um órgão positivo, considerando 

demasiado dispendioso o contínuo aluguer do instrumento: 

 
Exmos. e Rvmos. Senhores, 
Sempre houve na Sta. Igreja de Lisboa hum órgão ou realejo para as funções de for a della, e para as 
provas de alguns papéis. Hoje, porém, do Terramoto para cá se aluga cada hua função por 3$200 reis e 
para as funções de Odivelas por 6$400 e assim temo as funçõens são muitas parecendo melhor 
comprar-se hum para uso da Igreja. Vossas Exas. mandaram o que forem servidos em 9 de Dezembro 
de 1761”. 
Pe. Matheus Simoens (apud Fernandes 2010, 287) 
 

 

 Os diversos órgãos históricos, construídos na segunda metade do séc. XVIII e 

recentemente restaurados, representam uma fonte de informação muito preciosa, no que 

                                                
105  P-Lant, Patriarcal, Igreja e Fábrica, Maço 4 (1759), doc. nº 261 (Fernandes 2010, 288). 
106  P-Lant, Patriarcal Igreja e Fábrica, Maço 6 (1761), Docs. 163 e 321. Fr. Bernardo de Santa Anna 
recebeu, por exemplo, 3$200 pelo “aluguel de um órgão para a Procissão de N. Sra. dos Mártires (a 13      

de Maio)” e 6$400 pelo “aluguel de um órgão para a função do Dezagravo de Odivelas (11 de Maio).” 
(Fernandes, 2010, 286) 
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diz respeito ao tipo de instrumento que podia ser utilizado no acompanhamento dos 

motetos de Giorgi.  

 O instrumento usado para esta gravação foi construído em 1767 por João Fontanes 

de Maqueixas, um organeiro espanhol, parente de Bento Fontanes de Maqueixa, organeiro 

que em 1780 prestou serviço na Capela Real e na Patriarcal. João Fontanes de Maqueixa é 

autor também do órgão da Igreja de São Vicente de Fora - construído em 1765 – local para 

onde foi mudada a Patriarcal em 1771. Este instrumento, embora construído numa data 

posterior à composição dos motetos gravados, apresenta características tipológicas, 

descritas em diversos documentos históricos, adequadas ao acompanhamento dos motetos. 

De facto, o órgão é dotado de 16 registos, oito em cada lado, com a divisão do teclado no 

dó central, tendo “bons flautados e um bom cheio”, sendo munido de pedais para a 

mudança rápida dos flautados ao cheio e vice-versa, tendo a afinação a 415 e o 

temperamento desigual. A disposição fónica do instrumento é a seguinte: 

 

 

Disposição dos Registos 

 

I – Manual  (Dó - mi''', Oitava curta) 

Mão esquerda (Dó - dó') 

Flautado de 12 tapado 

Flautado de 6 tapado 

Oitava Real 

Quinzena 

Dezanovena 

Cimbala III 

Cheio IV 

Baixão 

  

Mão direita (dó #Feininger - mi''') 

Flautado de 12 aberto 

Flautado de 6 tapado 

Flauta romana 

Oitava Real e 15ª 

Corneta 

Cimbala III 

Cheio IV 

Oboé 

  

 

 

 Com base na disposição fónica disponível no órgão escolhido, a registação 

utilizada no acompanhamento dos motetos foi a seguinte: 
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nos concertati: 

Flautado 12 nos pianos,  

Flautado 12 e flautado 6 tapado nos fortes;  

 

nas Árias: 

Flautado 12, flautado 6 tapado ou flautado 12 e Flauta romana; 

 

nos duetos:  

Flautado 12;  

 

nas fugas:  

Flautado 12, o Flautado 6 aberto, flautado 6 tapado, Oitava Real, e 15ª - 

Para a mudança entre piano e forte foram utilizados os pedais do cheio. 

 

 

5. A análise do baixo contínuo e a sua realização 

 

 A realização das cifras do baixo contínuo nos motetos gravados foi o resultado de 

um processo articulado nas seguintes fases: 1) análise da simbologia utilizada por Giorgi 

no bc, 2) estudo dos tratados coevos; 5) escolha do estilo de acompanhamento. 

 O ponto de partida no processo de realização do bc destes motetos foi a análise da 

simbologia utilizada por Giorgi para indicar as cifras na linha do baixo, e a análise das 

partes vocais para averiguar a exatidão das harmonias indicadas, acrescentando eventuais 

cifras em falta. 

 As cifras principais encontradas são as seguintes: 

a) 3, 5, 5-3 ou “nada” (às vezes “nada” pode indicar também um acorde na 1ª 

inversão) para indicar o acorde no estado fundamental; 

b) 6 para indicar o acorde na 1ª inversão. Muitas vezes a cifra é omitida, deixando 

ao executor a tarefa de inferir o acorde correto a utilizar;  

c) #6 ou 6# para indicar os acordes aumentados; 

d)  6b para indicar a 6ª napolitana, porém muito frequente; 
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e) 6-4 para indicar o acorde na 2ª inversão. Contudo estas cifras são utilizadas 

frequentemente para indicar o acorde de sétima na 2ª inversão, omitindo a cifra 3. 

 

 Del Sordo (1995, 112) afirma que, na harmonia tonal, o acorde na segunda inversão 

assume um valor sintático, isto é o de representar um acorde instável, sendo utilizado, na 

praxis barroca, em quatro circunstâncias: 1) sobre o V grau das escalas maiores e menores 

como dupla apojadura do acorde da dominante; 2) no I grau da escala menor (e menos 

frequentemente da maior) na passagem II-I-VII; 3) nos pedais de dominante e de tónica; 4) 

sobre o V grau da escala maior, na passagem V-IV. 

 Nos motetos analisados foram encontrados três dos casos acima citados: 

 

sobre o V grau das escalas maiores e menores como dupla apojadura do acorde da 

dominante (Ex. 67): 

 

 

 
Ex. 67 - Moteto nº 24 Parte Prima – comp. 6 -7 
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no pedal de dominante (Ex. 68): 

 
Ex. 68 - Moteto nº 25 Parte Seconda cc. 75-76 

 

sobre o V grau da escala maior na passagem V-IV (Ex. 69):  
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Ex. 69- Moteto nº 49 Parte Prima – c. 50-51 

 

 

 Nos motetos analisados não foi encontrado o caso citado do acorde de 2ª inversão 

na passagem II-I6
4-VII, isto, contudo, não excluindo a possibilidade desta sequência ser 

encontrada noutros motetos não analisados. 

 

 Para indicar o acorde de sétima, Giorgi utiliza as seguintes cifras: 

7, 7-3, 7-5 - para indicar o acorde no estado fundamental;  

6-5 / 6,5,3 - para indicar a 1ª inversão do acorde; 

6 - para indicar a 2ª inversão do acordo, omitindo as restantes cifras; 

d) 4-3 / 6-4 – para indicar a 3ª inversão do acorde, no segundo caso, omitindo a 

cifra 3  

 

 Como podemos notar, a 2ª inversão é frequentemente indicada somente com 6, 

cabendo ao acompanhador completar o acorde, partindo da análise da partitura completa e 

baseando-se na tratadística coeva. 

 Quanto aos retardos, é frequente o uso do retardo da 3ª pela 4ª, principalmente 

sobre o V grau e em proximidade de uma cadência. 
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 O segundo passo do procedimento da realização do bc dos presentes motetos foi a 

consulta de diversos tratados didáticos, nomeadamente L’Armonico pratico al cimbalo de 

Francesco Gasparini, o tratado Flores musicaes de João Vaz Barradas Muito Pam Morato, 

e o Compendio Musico ou Arte abreviada de Manoel de Moraes Pedroso.  

 Como relata Trilha (2011), no método de Gasparini L’Armonico pratico al cimbalo 

(1708), largamente difundido no século XVIIII, quer na Itália quer em Portugal, o autor 

dedica a parte introdutória ao estudo dos intervalos e às noções de gramática musical, 

seguida por uma explicação prática que tem por objetivo o de permitir a aplicação imediata 

dos intervalos corretos sobre os diferentes baixos, sem esclarecer, porém, o significado 

harmónico dos números escritos, isto é a função harmónica dos acordes assim criados. Os 

diversos métodos de acompanhamento de matriz portuguesa seguem a mesma linha de 

pensamento. O primeiro tratado publicado em Portugal e dedicado ao baixo continuo é as 

Flores musicaes de João Vaz Barradas Muito Pam Morato (1689-1763). À semelhança de 

Gasparini, Morato introduz o tratado com a explicação da teoria musical básica, do método 

da solmização e dos intervalos (9 especies). Na Flor XVI (1735, 90-98) são contidas as 

instruções para acompanhar, com sugestões de harmonização baseadas no movimento do 

baixo. Outro importante tratado da área portuguesa é o Compendio Musico ou Arte 

abreviada (1751) de Manoel de Moraes Pedroso. Também esta breve obra apresenta de 

forma sucinta as diversas regras musicais básicas e os preceitos para harmonizar um baixo 

cifrado.  

 Para a realização do acompanhamento dos motetos, a leitura dos citados manuais 

foi integrada com a consultação de outras fontes, tais como o Tratado para Flauta 

Transversal de Johann Joachim Quantz, e o tratado do acompanhamento de C. Ph. E. Bach. 

De acordo com as fontes consultadas, o volume sonoro do acompanhamento deve ser 

regulado com base no volume sonoro das partes acompanhadas. Nos andamentos dos 

motetos em stile concertato, as dinâmicas são indicadas pelo próprio compositor, podendo, 

contudo, serem deduzidas através da análise da construção da composição, caraterizada por 

ser repartida em blocos alternados entre um ou mais solistas e coro.  

 Para regular o volume do acompanhamento foram utilizados dois expedientes:  

O acrescento do número das partes no acompanhamento, como sugerido por Viadana 

(1602) (apud Del Sordo 1995, 12); 
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 Diversas combinações de registos, como sugerido por Daniel Speer (1656-1707) 

(apud Del Sordo1995, 11)  

 

 No que diz respeito à escolha do tipo de realização do baixo contínuo, um 

acompanhador tem que tomar diversas decisões relacionadas com o estilo da obra. O estilo 

consiste na forma e nas figuras com que se acompanha. De acordo com as fontes didáticas 

acima mencionadas, existem três maneiras para realizar as harmonias, nomeadamente 

realização com acordes, realização com arpejos, realização com melodias. 

 No acompanhamento dos motetos foi utilizado o acompanhamento em acorde na 

mão direita em posição fechada, pois, de acordo com C. Ph. E. Bach, a realização em 

arpejos afigura-se mais adequada para o cravo (C. Ph. E. Bach, Op. Cit. cap. XXXVIII, § 

5). A realização com acordes colocou duas questões: 

 

A densidade, que tem que a ver com o número das partes acrescentadas ao baixo; 

A posição, ou seja, a forma de posicionar o acorde no teclado em termos de extensão e 

distância das vozes. 

 No que diz respeito à densidade, de acordo com as mesmas fontes, a escolha do 

numero das partes utilizadas foi feita com base na dinâmica requerida e com base nas 

necessidades de ordem prática, isto é, passagem de quatro para três ou duas partes de 

forma a modificar a dinâmica ou para evitar eventuais erros na condução das vozes. 

 Quanto à escolha da posição dos acordes no acompanhamento dos motetos, esta 

corresponde aos diversos exemplos extraídos das fontes consultadas, que descrevem como 

sendo a mais adequada a posição da mão direita a partir do Dó4, até o Dó5 e eventualmente 

até o Mi5.   

 Um outro problema que se põe à realização do baixo contínuo, prende-se com a 

questão de as partes vocais serem ou não dobradas pelo acompanhamento. Este preceito é 

largamente discutido nas diversas fontes, não existindo, contudo, um parecer unânime, 

além do facto, como afirmam Viadana (1602) e Penna (1684() (apud Del Sordo), do 

acompanhamento não dever de forma alguma ofuscar a perceção das partes vocais. Assim 

sendo, foi escolhido um tipo de acompanhamento simples, com o máximo de quatro vozes, 

para permitir um maior controlo das partes, que no órgão deve ser mais rigorosa do que no 
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cravo. Seguindo a teoria de C. Ph. E. Bach, optou-se por realizar os acordes somente na 

mão direita: 

 
 [...] Estes redobros não devem ser tocados na parte grave do teclado, mas sim com a mão direita e 

 em posição fechada, para que as mãos possam tocar sem deixar zonas vazias, caso contrário 
 esta falta de clareza criaria algum ruído no baixo (C.P.E. Bach, Op. Cit. Cap. XXIV).  

 

 

 Foi tida também em consideração a recomendação de Gasparini de preparar e 

resolver cuidadosamente às dissonâncias: 

 

[...] Para que mantendo as partes unidas, e com as justas Consonâncias, com os acidentes e ligaduras 
bem resolvidas, segundo as situações, irá fazer com que a composição procederá bem e quem canta, quem 
opera, e quem ouve ficarão satisfeitos. (Gasparini 1708, 59)  

 

 

 Tal como expresso no exemplo apresentado no Ex. 70, no excerto da Parte Prima 

do Moteto nº 24, uma dissonância interrompe a sequência de acentuação. A ênfase da 

dissonância constitui uma hierarquia superior que predomina e quebra o esquema da 

acentuação acima mencionado que, caso contrário, se tornaria em um padrão monótono. 

Uma dissonância é sempre acentuada, devendo ser sempre ligada à sua resolução, 

executada mais piano.  
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Ex. 70- Moteto nº 24 - Parte Prima 

 

 

 Ocasionalmente foram dobradas as partes vocais para sustentar a afinação quer do 

coro quer dos solistas. Quanto ao movimento e condução das partes, foram evitadas as 

oitavas e quintas paralelas embora, de acordo com as fontes consultadas, estas eram 

proibidas somente entre as partes externas. 

 

 

6. Local da gravação 

 

 A gravação foi realizada na Igreja da Misericórdia em Aveiro. Este local teve 

bastante influência na tomada de decisões relativas à performance, nomeadamente em 

relação aos tempos usados e à articulação. Os andamentos Presto e Allegro tiveram que ser 

regulados com base no tempo de reverberação da igreja e na capacidade de resposta do 

órgão no que diz respeito à abertura das válvulas ao acionar as teclas. A nitidez e a 

pronúncia clara do discurso musical foram obtidas recorrendo a um non legato mais 

acentuado, a uma dição atenta e cuidadosa do texto por parte das vozes, dando maior 

ênfase às sílabas acentuadas, e através do recurso à messa di voce, quer no contexto da 

micro quer no contexto da macro-articulação. 
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7. Outros aspetos interpretativos 

 

 Na linguagem, com o termo articulação entendemos um processo técnico da fala, 

nomeadamente a forma de pronunciar as vogais e as consoantes. Articular é dividir, expor 

algo ponto por ponto. Em música, o termo articulação indica o ligar ou o destacar das 

notas, isto é executar o legato e/ou o staccato. Segundo os teóricos do barroco, a música 

estava fundamentalmente orientada pela linguagem. De acordo com diversos tratados 

antigos, a música barroca organiza-se segundo uma hierarquia, existindo notas “boas” e 

notas “más”, sendo, por exemplo, considerado boa e nota que está no primeiro tempo de 

um compasso e má a que está no segundo. A que está no terceiro tempo é considerada não 

tão boa como a que está no primeiro e miserável a que está no quarto. Com o termo “bom” 

ou “nobre” entende-se a acentuação dada a uma nota específica, dando origem a uma 

determinada articulação. As indicações proporcionadas pelos diversos tratados do século 

XVIII, bem como as anotações das articulações realizadas por Bach em algumas das suas 

obras didáticas, fornecem-nos modelos de articulação aplicáveis às obras escritas por 

compositores desta época, no caso de se encontrarem as partituras desprovidas de sinais de 

articulação. Nas composições vocais, a marcação das articulações é orientada também pelo 

texto. Na maioria dos casos, os acentos das palavras coincidem com os acentos principais 

da música.  

 De seguida, serão dados alguns exemplos da utilização dos princípios da 

articulação aplicados na execução para a gravação do CD. 

 O exemplo seguinte é tirado do primeiro andamento do moteto nº 24, estando 

assinalados os acentos musicais, os quais coincidem com os acentos das palavras (Ex. 71):  

 

 
Ex. 71- Moteto nº 24 - Parte Prima 

 

 Na Figura 40, o traço vertical está a indicar uma breve separação entre as primeiras 

duas notas, sendo a primeira ligeiramente prolongada com um decrescendo final e separada 

da seguinte. 
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 Para quebrar a monotonia do esquema de acentuação “boa”/“má”, foram utilizadas 

sub-hierarquias, isto é, o tempo e a ênfase. Por exemplo, no caso de uma nota curta ser 

seguida por uma mais longa, esta última foi acentuada, mesmo que se encontre no tempo 

fraco. Desta forma os ritmos sincopados foram enfatizados, como no Ex. 72, excerto da 

Parte Prima do Moteto nº 24:  

 

 
Ex.72– Excerto da Parte Prima do Moteto nº 24 

 

  

A hierarquia de acentuações foi aplicada também a grupos de colcheias ou semicolcheia. 

No Exemplo 74, excerto da Parte Prima do Moteto nº 25, a primeira e a terceira 

semicolcheias são acentuadas, a segunda e a quarta não, dando forma a uma articulação 

das notas duas a duas (Ex. 73). O acento principal cai na sílaba “a” da palavra 

“Annuntiate”, pelo que foi ligeiramente prolongada: 

 

 
Ex. 73 - Excerto do Moteto nº 25 Parte Prima 

 

 
Ex. 74- Excerto da Parte Terza do Moteto nº 24 

 

 

 No exemplo 40, as semínimas do tema da fuga da Parte Terza do Moteto nº 24, são 

cantadas separadas, sendo acentuadas as notas no tempo forte e em particular modo a 

sílaba “gna” do verbo regnabit. As colcheias são articuladas duas a duas, sendo a segunda 
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e quarta colcheias cantadas mais suavemente. A ênfase do fragmento encontra-se na 

mínima ré, a nota mais aguda da melodia, que é o ponto de chegada da frase. A sílaba 

“mun” da palavra mundi é aqui acentuada com um ligeiro prolongamento do som, seguido 

de um decrescendo dando origem ao efeito da messa di voce.  

 A ligação e a separação de notas isoladas e de pequenos grupos de notas ou figuras 

representam meios de expressão. Isto acontece também na música antiga para órgão, onde 

o emprego de articulações é o único recurso para realizar um discurso expressivo. O órgão 

é um instrumento capaz de uma execução extraordinariamente parecida com a fala, se o 

organista for capaz de soltar o som no momento exato e de forma adequada, dando a 

impressão que o som se estinga. O mesmo acontece no canto, a voz podendo, contudo, 

recorrer também às nuances da dinâmica para executar os vários acentos. 

 Para obter uma execução clara de desenhos melódicos em notas rápidas, tais como 

as semicolcheias do tema do andamento em fugato da Parte Prima do Moteto nº 51, as 

mesmas foram executadas separadas (Ex. 75): 

 

 
          Ex. 75 – Excerto da Parte Prima do Moteto nº 51 

 

 

 De acordo com a técnica vocal dos séculos XVII e XVIII, a articulação entre as 

notas rápidas era feita através da gorgia, de forma a produzir um efeito de gargalhada a 

partir do movimento da garganta. A técnica moderna abandonou esta forma de cantar, para 

evitar problemas de saúde vocal. A articulação separada de sequências de notas curtas, 

hoje em dia é produzida através da técnica do apoio do diafragma e dos músculos 

abdominais.  
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PARTE II 
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EDIÇÃO CRÍTICA DAS OBRAS SELECIONADAS 
 

1. Critérios editoriais 

 

 Na presente edição crítica houve o cuidado de apresentar o texto na forma mais fiel 

possível às intenções do compositor, reconstruíveis com base nas fontes utilizadas, à luz da 

práxis da notação contemporânea e das suas convenções de interpretação. Baseia-se em 

testemunhos autorizados, a partir de manuscritos Aut.s. Qualquer intervenção sobre o texto 

que ultrapasse a simples transliteração da notação antiga ou que não corresponda a um 

preciso sistema de conversão gráfica assinalada, foi mencionada nas notas críticas ou 

evidenciada através de sinais específicos, nomeadamente:  

 

 Parêntesis curvos - para indicar elementos ausentes nas fontes e acrescentados para 

assimilação horizontal ou vertical, para correções e acrescentos aonde nenhuma das fontes 

parece fornecer um texto correto, para a integração do texto literário incompleto ou carente 

sob a/as linha/as do canto. 

 Itálico – para as indicações de «solo» e «tutti» e número de fólio. As indicações de 

solo e tutti foram transliteradas na mesma forma do que no original, e, quando faltarem, 

foram adicionados entre parênteses. 

 

 Quanto ao texto, foi regularizado o uso da ortografia, acrescentando os sinais de 

pontuação, quando requerido. A aplicação da divisão silábica do texto segue os critérios 

modernos, as correções silábicas foram ajustadas sem comentário. Também não foram 

assinaladas as intervenções geralmente utilizadas por Giorgi, no caso de as abreviaturas 

serem soltas, quando foram acrescentadas pausas e quando uma parte do texto foi 

inadvertidamente omitida pelo compositor. 

 As claves utilizadas são as modernas, sendo a escolha determinada pelo âmbito da 

voz. São utilizadas as claves de sol, organizada para o tenor, e a clave de fá para as partes 

do baixo, secundo o uso moderno. Para o baixo contínuo foi utilizada a clave de fá como 

consta no original, ou, nalguns casos, a clave de sol ou de fá na transliteração a partir da 

clave de dó.  
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 No que diz respeito ao tratamento das alterações, as fontes da música de Giorgi 

seguem a antiga convenção segundo a qual as alterações mantêm a validade até ao 

aparecimento de outros valores melódicos, independentemente da linha de compasso. Por 

isso, na transcrição em notação moderna houve a necessidade de adicionar certas 

alterações e eliminar outras. As alterações adicionadas foram assinaladas nas partituras, 

colocando-as entre parênteses. Quando a alteração, embora contida na armação de clave, 

estava adicionada na fonte, foi eliminada na partitura, mas mencionada nas notas críticas. 

 A título de exemplo cito o moteto nº 73 P-Lf 84/129 B4 em sol menor. Giorgi 

escreve somente o si bemol na armação de clave, adicionando o mi bemol ao longo da 

peça. Na transcrição o mi bemol foi posto diretamente na armação de clave, evitando de 

acrescentá-lo na peça.  

 O baixo contínuo fornece toda a numeração presente no original. Nas fontes as 

cifras encontram-se escritas em cima ou em baixo da linha melódica, segundo o habito da 

época (Gasparini 1708:17 “Quando il diesis si trova posto sopra, o sotto alla nota [...])”. 

Na transcrição os números foram escritos em cima da linha do baixo contínuo com o 

intuito de facilitar a realização do mesmo na prática de execução, seguindo a sugestão de 

C. P. E. Bach, que refere não ser oportuno escrever os números do baixo contínuo por 

baixo das notas porque este é o espaço destinado às indicações de dinâmica (Bach 1762, 41 

- 42).  

 As indicações relativas à repetição de um andamento foram indicadas utilizando a 

simbologia moderna. 

 As ligaturas apresentadas no texto original foram usadas na transcrição, não tendo 

sido acrescentadas em casos semelhantes sem qualquer comentário no aparato crítico. 

 Os motetos têm uma forma tripartida com a repetição da segunda ou terceira parte. 

 Os andamentos não são identificados por títulos individuais, mas distribuídos em 

partes que são concebidas para serem executadas de forma contínua.  

 Os textos dos motetos foram traduzidos utilizando A Bíblia para todos da Paulinas 

Editora. Contudo, como expecificado noutra parte desta tese, Giorgi só raramente utiliza 

versões integrais das escrituras utilizadas. Quando as mesmas estão relacionadas com 

excertos bíblicos (integra ou parcialmente), é mencionada a relativa referência, de outra 

forma utilizei as indicações do catálogo de Feininger para assinalar a proveniência do texto 

no âmbito da liturgia própria da festividade ligada ao moteto. 
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  1.1 Moteto nº 24 - Hodie scietis 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/96. A composição é constituída por 10 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 23 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. No frontispício encontra-se uma descrição da obra, redigida por Giorgi: 

 

"Motetto nº 24: / Concertato à 4 voci / Per la Vigilia del Santissimo Natale di Nosso 

Signore Gesú Cristo / Ad' uso della Sacrosanta Basilica Patriarcale di Lisbona / Partitura 

Originale di D: Giovanni Giorgi. In Genova L'anno 1756"107. 

 

 

A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados de 

cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 
PARTE PRIMA 
Hodie scietis quia veniet Dominus, et mane 
videbitis gloriam eius 

1 6-10 1-4 
2 1-5, 6-10 5-9, 10-14 
3 1-5, 6-10 15-20, 20-25 
4 1-5, 6-10 26-30, 31-35 
5 1-5 36-37 

PARTE SECONDA 
Crastina die delebitur iniquitas terrae 

5 1-3, 5-7, 8-10 38-42, 43-47, 48-55 
6 1-3, 4-6, 8-10 56-63, 64-72, 73-81 
7 1-3 82-90 

PARTE TERZA 
Et regnabit super nos Salvator mundi 

7 6-10 91-96 
8 1-5, 6-10 96-102, 102-107 
9 1-5, 6-10 108-113, 114-119 
10 1-5, 6-10 119-124, 125-130 

 

 

Na folha 6, linhas 4-6, 8-10, estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter 

mais compassos. 

 

                                                
107 Tradução: «Moteto nº 24 / Concertado a 4 vozes / Para a Vigília do SS: Natal de Nosso Senhor Jesus 

Cristo / Para uso da Sacrossanta Basílica Patriarcal de Lisboa / Partitura Original de D. Giovanni Giorgi. Em 
Génova no ano de 1756». 
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Texto do moteto Tradução 

Hodie scietis quia veniet Dominus, et mane 
videbitis gloriam eius 
(Cfr. Éxodo 16:6) 

Hoje irão compreender que o Senhor virá, e 
amanhã verão a sua glória 

Crastina die delebitur iniquitas terrae Amanhã será apagado o pecado da terra  

Et regnabit super nos Salvator mundi 
(Antífona 3 ad Laudes) 

E reinará sobre nós o Salvador do mundo 

 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Hodie scietis, 9 bc Sustenido apagado (antes da nota lá) 

Hodie scietis, 12-14 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Hodie scietis, 15 bc Terceira colcheia - nota lá corrigida com 
sol 

Hodie scietis, 16-17 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Hodie scietis, 33-34 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Crastina die, fim do 
andamento 

Direita das 
linhas 1-3 

Indicação de “Segue Tutti” 

Et regnabit à esquerda das 
linhas 6-10 

Indicação de “Segno#” 

Et regnabit, 91-92 bc Notas escritas em clave de Soprano 

Et regnabit, 92-94 bc Notas escritas em clave de Alto 

Et regnabit, T Hastes das colcheias unidas 

Et regnabit, fim do 
andamento 

à direita das 
linhas 6-10 

Indicação de “D:C: al segno #” 
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1.2 Moteto nº 25 - Quem vidistis pastores 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/144. A composição é constituída por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 29,5 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, que é também a primeira página da composição, é redigido 

pela mão do próprio Giorgi: 

 

“Motetto nº 25 / Concertato à 4 voci / Per la Prima Messa del SS.mo Natale di 

N.S.G.C. / Ad' uso della Sacrosta Patriarcale Bas.ca di Lisbona / Partitura originale di D. 

Giovanni Giorgi: In Genova L'anno 1746"108-109. 

 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Quem vidistis Pastores, dicite, annuntiate 
nobis: in terris quia apparuit? 

1 6-10 1-5 

2 1-5, 6-10 5-15 

3 1-5, 6-10 16-26 

4 1-5, 6-10 27-37 

5 1-5 38-49 

PARTE SECONDA 
Natum vidimus, et choro Angelorum 
collaudantes Dominum. Quem vidistis 
Pastores, dicite, annuntiate nobis: in terris 
quia apparuit? 

6 1-5, 6-10 50-66 

7 1-5, 6-10 67-82 

8 1-5, 6-10 83-98 

9 1-5, 6-10 99-115 

                                                
108 É provável que Giorgi tenha trocado, por lapso, a data de 1756 pela de 1746. 
109 Tradução: «Moteto nº 25 / Concertado a 4 vozes / Para a primeira Missa do S. Natal de Nossos 

Senhor Jesus Cristo / Para uso da Sacrossanta Patriarcal Basílica de Lisboa / Partitura original de D. 
Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 1746». 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE TERZA 
Allelluia 

10 1-5, 6-10 116-136 

11 1-5, 6-10 137-156 

12 1-5, 6-10 157-181 

 

 Nas folhas 1, linha 10; 3, linhas 6 e 10; 4, linha 5; 6, linhas 3, 4, 5; 7, linhas 1 e 2; 

9, linhas 6-10; 10, linhas 1-5 estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter mais 

compassos do andamento. Na folha 12, linhas 6-10 está colada uma folha pautada com 

escritos dois compassos. Provavelmente faltando o espaço e para poupar papel Giorgi 

decidiu optar para não continuar numa nova folha. O texto do cântico é extraído da 

Antífona 1 para Ad Laudes. 

 

Texto do moteto Tradução 

Quem vidistis Pastores, dicite, 
annuntiate nobis: in terris quia 
apparuit? 

Quem viram pastores, dizei-nos, anunciai: 
quem é que apareceu na terra? 

Natum vidimus, et choro Angelorum 
collaudantes Dominum. Quem vidistis 
Pastores, dicite, annuntiate nobis: in 
terris quia apparuit? 

(Antífona 1 ad Laudes) 

Temos visto o novo nascido e o coro dos 
anjos que cantavam ao Senhor. Quem 
viram pastores, dizei-nos, anunciai: quem 
é que apareceu na terra? 

Alleluia. Aleluia 
 

 

Aparato crítico 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Quem vidistis, 13-16 bc Notas escritas em clave de 
Tenor 

Quem vidistis, 23 bc Notas escritas em clave de 
Tenor 

Quem vidistis, 29 (a partir da segunda 
semicolcheia)- 30 (até o terceiro 
tempo) 

bc Notas  escritas em clave de 
Tenor 
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1.3 - Moteto nº 26 - Hodie nobis de caelo  

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/95. A composição é constituída por 11 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício apresenta a seguinte epígrafe:  

 

"Partitura originale del Motetto nº 26:º / Per la Seconda Messa del Santissimo Natale 
di Nosso Signore Gesú Cristo 25 Dicembre / Concertato à 4 voci / Ad' uso della 
Sacrossanta Basilica Patriarcale di Lisbona / di D: Giovanni Giorgi. In Genova L'anno 
1756 / Secondo il mio parer questo moteto si canterá nell’una delle 3 Messe, nella 
quale si è cantata la Messa Pastorale da me composta nell’anno passato 1755, per non 
dare in tediosa seccatura per troppo continuato andamento pastorale”111. 
 

 Segue a estrutura como se encontra distribuída nas folhas (os pentagramas são 

contados de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Hodie nobis de caelo pax vera descendit 
 

1 6-10 1-4 

2 1-5, 6-10 5-9, 9-13 

3 1-5, 6-10 14-18, 18-23 

                                                
110 Tradução: “Anotação: Deixo o prosseguimento à escolha, seja a Parte 2ª seja a Parte 3ª, pois, isto não 

prejudica à disposição do moteto”. 
111 Tradução: «Partitura Original do Moteto 26º / Para a Segunda Missa do Santíssimo Natal de Nosso 

Senhor Jesus Cristo 25 dezembro / Para o uso da Sacrossanta Basílica Patriarcal de Lisboa / de D: Giovanni 
Giorgi. Em Génova no ano de 1756 / Na minha opinião este moteto se cantará numa das 3 missas, nas quais 
cantou-se a Missa Pastoral por composta no ano passado 1755, para não resultar numa tediosa maçada pelo 
demais contínuo andamento pastoral». 

Quem vidistis, fim do andamento Linha 1-5 Indicação de “Segue Parte 
Seconda”,“compasso binario” 

Alleluia, fim do andamento  Anotação: “Lascio il 
prosseguimento ad libitum / sia 
poi la P:te 2ª overo 3:za / ció 
niente pregiudica alla / 
disposizione del mottetto110 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

4 1-5, 6-10 23-27, 28-32 

5 1-5 32-37 

PARTE SECONDA 
Hodie per totum mundum melliflui facti 
sunt caeli 
 

5 6-10 38-44 

6 1-5, 6-10 45-53, 53-62 

7 1-5, 6-10 63-71, 72-80 

8 1-5, 6-10 8189, 90-98 

9 1-5 99-105 

PARTE TERZA 
Allelluia 

9 7-9 106-112 

10 1-3, 4-6, 8-10 113-121, 122-
129, 130-137 

11 1-3, 5-7 138-145, 146-
154 

 

 

 Nas folhas 2, linhas 4 e 5, estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter 

mais compassos do andamento. O texto do cântico é extraído do 2º Responsório para as 

orações matutinas de Natal. 

 

 

Texto do moteto Tradução 

Hodie nobis de caelo pax vera descendit Hoje para nós a paz verdadeira desce do 
céu 

Hodie per totum mundum melliflui facti 
sunt caeli 
(Responsório 2 Primi Nocturni) 

Hoje dos céus escorre doçura sobre toda a 
terra 

Alleluia Aleluia 
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Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Hodie nobis, 16 bc Notas escrita na clave de Tenor 

Hodie nobis, 13 -14 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Hodie nobis, 17-18 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Hodie nobis,  
fim do andamento 

 Indicação de “ Segue súbito” 

Hodie per totum mundum, 38 à esquerda 
das linhas 

6-10 

Indicação de “Segno #” 
 

Hodie per totum mundum, 41-47 bc Notas  escritas em clave de Soprano 

Hodie per totum mundum, 45 bc De acordo com a harmonia das vozes na 
primeiro mínima a cifra é 7 e não 65. 

Hodie per totum mundum, 59 bc Escrita indecifrável 

Hodie per totum mundum, 65-68 bc Notas  escritas em clave de Soprano 

Hodie per totum mundum, fim do 
andamento 

 Indicação”D:C: al segno #” 

Alleluia, 123 A Nota sol unida à nota fá 

Alleluia, 124 S Nota mi unida à nota ré 

Alleluia, 126 S Nota si unida à nota lá# 

Alleluia, 126 A Nota fá unida à nota mi 

Alleluia, 127 A Nota mi unida à nota dó 

Alleluia, 151 S Nota dó unida à nota ré 

Alleluia, fim do andamento  Indicação de: “D:C: al segno #” 

Alleluia, fim do andamento  Indicação de “D:C: Tutti al segno # / 
Hodie per totum mundum” 

 

 



410 

 

1.4 Moteto nº 27 - Notum fecit Dominus 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/127. A composição é constituída por 11 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 23 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, apresenta a seguinte descrição: 

 

“Motetto nº 27 / à 4 voci concertato per la 3:za Messa del Santissimo Natale 25 

Dicembre / Ad' uso della Sacrosta Patriarcale Basilica di Lisbona / Partitura originale di 

D. Giovanni Giorgi: In Genova L'anno 1756"112. 

 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Notum fecit Dominus salutare 
suum: ante conspectum gentium 
revelavit justitiam suam 
 

1 6-10 1-7 

2 1-5, 6-10 8-16, 17-24 

3 1-5, 6-10 25-33, 34-
42 

4 1-5, 6-10 43-50, 51-
58 

5 1-5 59-64 

PARTE SECONDA 
Alleluia 

5 6-10 65-74 

6 1-5, 6-10 75-84, 84-
94 

7 1-5, 6-10 95-104, 
105-113 

8 1-5, 6-10 114-123, 
124-133 

                                                
112 Tradução: «Moteto nº 27 /a 4 vozes para a 3ª Missa do Santíssimo Natal 25 dezembro / Para uso da 

Sacrossanta Basílica de Lisboa / Partitura original de D. Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 1756». 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

9 1-5 134-140 

PARTE TERZA 
Dominus dixit ad me: filius 
meus es tu, e hodie genui te 

9 7-9 141-147 

10 1-3, 4-6, 8-10 148-156, 
157-165, 
166-174 

11 1-3, 5-7 175-183, 
184-192 

 

 Nas folhas 1, linha 10; 3, linha 5; 9, linha 10, estão prolongadas as linhas da pauta, 

de forma a conter mais compassos do andamento. O texto do cântico é extraído da 3ª 

Antífona do 3º Noturno com todo o versículo do Salmo (do qual é tirada a mesma 

Antífona) e da 3ª Antífona do primeiro Noturno113.  

 

Texto do moteto Tradução 

Notum fecit Dominus salutare suum: ante 
conspectum gentium revelavit justitiam suam 

O Senhor anunciou a sua vitória: mostrou 
a sua justiça a todas as naçõe. 

Alleluia Aleluia 
Dominus dixit ad me: filius meus es tu, eho 
hodie genui te 
(Salmo 2:7) 

O Senhor disse-me: Tu és meu filho e 
desde hoje sou teu pai 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Notum fecit, 24 bc No primeiro fá do segundo tempo 
a cifra correta é 6,8 

Notum fecit, 51-52 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Notum fecit  Linhas 1, 3, 5 Indicação de “Segue súbito” 

Alleluia Todas as partes Indicação de “segno #” 

                                                
113 Feininger, 1970: XII 
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Alleluia,65-76 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Alleluia, 66 Acima da linha 1 Notação: ”Presto assai come fosse 
sestupla114” 

Alleluia, 108 bc No 3º fá a cifra correta é 7b 

Alleluia, 113 B Nota sol unida à nota lá 

Alleluia, fim do andamento Em baixo da linha 1, na 
linha 3 e 5 

Indicação de “Segue Soli P.te 3za” 

Dominus dixit ad me, 174 bc Sinal #. Faz referência ao 
compasso do bc posto em baixo da 
linha 6, que é a correção do 
compasso 174, parcialmente 
cancelado 

Alleluia, fim do andamento Linha 1-5 e linha 7 Indicação de “D:C: Tutti / al 
segno # / alleluia” 

 

 

1.5 - Moteto nº 48 - Quis tibis nunc sensus 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/147. A composição é constituída por 11 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 23 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. No frontispício lê-se:  

 

“Motetto nº 48 / Per la festa delli Sette Dolori di Nossa. Signora / nel Venerdí della 

Settimana di Passione / A 4 voci conertato / Ad' uso della Sacrosanta Patriarcale Basilica 

di Lisbona / Partitura Originale di D. Giovanni Giorgi. / In Genova L'anno 1757"115. 

 

 

 

 

                                                
114 Muito rápido, como se fosse sêxtupla. 
115 Tradução: «Moteto nº 48 Para a festa da Setes Dores de Nossa Senhora / na Sexta-feira da Semana 

Santa de Paixão / A 4 vozes concertado / Para uso da Sacrossanta Basílica Patriarcal de Lisboa / Partitura 
original de D. Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 1757». 
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 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Quis tibi nunc sensus, dum cernis talia, 
Virgo Mater dolorosissima 
 

1 6-10 1-5 

2 1-5, 6-10 6-10, 11-15 

3 1-5, 6-10 16-21, 21-26 

4 1-5, 6-10 27-31, 32-36 

5 1-5 37-39 

PARTE SECONDA 
Fulcite me floribus, stipate me malis: 
quia amore languoso 

5 1-3, 7-9 40-41, 41-45 

6 1-3, 4-6, 8-10 46-50, 50-54, 
55-59 

7 1-3, 5-7, 8-10 60-64, 64-68, 
69-70 

PARTE TERZA 
Ora pro nobis, Virgo dolorosissima 

8 1-5, 6-10 71-74, 75-79 

9 1-5, 6-10 80-85, 86-91 

10 1-5, 6-10 91-96, 97-102 

11 1-5, 6-10 102-107, 108-
111 

 

 Na folha 6, linhas 8 e 10 estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter 

mais compassos do andamento. O texto é extraído do Versículo do Responsório IV, para a 

Parte Prima, da Antífona 5 ad Laudes Cântico de Salomone, 2:5, para a Parte Seconda e 

do Versículo in utrisque Vesperis para a Parte Terza:  

Texto do moteto Tradução 

Quis tibi nunc sensus, dum cernis talia, 
Virgo Mater dolorosissima? 
(Responsório 4) 

Qual é agora o teu sentimento, quando vês 
tais coisas, Virgem Mãe doloridíssima? 
 

Fulcite me floribus, stipate me malis: quia 
amore languoso 
(Cântico dos Cânticos 2:5) 

Reanimem-me com passas de uva, 
confortem-me com maçãs: porque morro de 
amor   
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Ora pro nobis, Virgo dolorosíssima 
(Verso das Vésperas) 

Rogai por nós, Virgem doloridíssima  

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Quis tibi, 39 Linha 
acima 

Indicação de “P:te 2ª à 2 Soli C:A:” 

Ora pro nobis, 71-72 bc Notas escritas em clave de Soprano 

Ora pro nobis, 72-73 bc Notas  escritas em clave de Alto 

Ora pro nobis, 74-75  bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Ora pro nobis, 81-83 bc Notas  escritas em clave de Tenor  

Ora pro nobis, 103 bc Notas  escritas em clave de Tenor  

 

 

1.6 Moteto nº 49 - Vespere autem Sabbati  

 

A fonte: Aut. P-Lf 84/166. A composição é constituída por 11 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 23 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. No frontispício está escrito:  

 

“Motetto n:º 49º / Per il Santo, ò sia Sabato d' Alleluia / motetto à 4 voci / Ad' uso della 

Sacrossanta Basilica Patriarcale di Lisbona / Partitura Originale di D. Giovanni Giorgi / 

In Genova L'anno 1757”116 . 

 

 Segue a estrutura como se encontra distribuída nas folhas (os pentagramas são 

contados de cima para baixo): 

 

                                                
116 Tradução: «Para o Santo, ou seja, Sábado do Aleluia / Moteto a 4 vozes / Para o uso da Sacrossanta 

Basílica Patriarcal de Lisboa / Partitura Original de D: Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 1757». 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Vespere autem Sabbati, quae lucescit in 
prima Sabbati 

1 6-10 1-7 

2 1-5, 6-10 8-16, 17-24 

3 1-5, 6-10 25-33, 34-43 

4 1-5 44-52 

PARTE SECONDA 
Alleluia 

4 6-10 53-60 

5 1-5, 6-10 61-69, 70-78 

6 1-5, 6-10 79-86, 87-95 

7 1-5, 6-10 96-104, 105-
113 

8 1-5 114-122 

PARTE TERZA 
Venit Maria Magdalene et altera Maria 
videre sepulcrum 

8 7-9 123-126 

9 1-3, 5-7, 8-10 126-130, 131-
134, 135-138 

10 1-3, 4-6, 8-10 139-142, 142-
146, 146-151 

11 1-3 151-155 

 

 Na folha 3, linhas 5 e 7; estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter 

mais compassos do andamento. O texto do cântico é extraído da Antífona ao Magnificat, 

do Mateus 28/1. 

Texto do moteto Tradução 

Véspere autem sábbati quæ lucéscit in 
prima sábbati. 

Depois do sábado, quando já rompia a 
manhã de domingo 
 

Alleluia. Aleluia 
Venit María Magdaléne et áltera María 
vidére sepúlcrum, allelúja 
(Mateus 28:1) 

Maria Madalena e a outra Maria foram ver o 
túmulo 
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Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Vespere autem, 19 Linha 6 Acima da linha está escrito: “Segue 
sempre à 4 Soli sino alla fine di questa 
prima parte”117 

Alleluia, 53-57 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 59-62 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 79-82 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 100-102 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Venit Mariae, 123 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Venit Mariae, 138 bc Notas escritas em clave de Tenor 

 

 

1.7 Moteto nº 50 - Haec dies 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/89. A composição é constituída por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 23 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. No frontispício encontra-se a seguinte descrição da obra, redigida por Giorgi: 

 

“Motetto nº 50 / Per la festivíssima Domenica della Santa Pasqua / A quatro voci 

concertato Concertato / Ad' uso della Sacrosta Patriarcale Bas.ca di Lisbona / Partitura 

Originale di D. Giovanni Giorgi /  In Genova L'anno 1757"118. 

 

 

                                                
117 Tradução: “Segue sempre a 4 Soli até o fim desta primeira parte” 
118 Tradução: «Moteto nº 50 / Para a festa da Santa Páscoa / A quatro vozes concertado / Para uso da 

Sacrossanta Basílica Patriarcal de Lisboa / Partitura Original de D. Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 
1757». 
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 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

Parte Prima  

Haec dies quam fecit Dominus 

exsultemus et laetemur in ea. 

1 6-10 1-7 

2 1-5, 6-10 8-15, 16-22 

3 1-5, 6-10 23-30, 31-38 

4 1-5, 6-10 39-46, 47-53 

5 1-5, 6-10 54-69 

Parte seconda 

Alleluia 

6 1-5, 6-10 70-77, 78-88 

7 1-5, 6-10 89-98, 99-108 

8 1-5, 6-10 109-117, 118-127 

9 1-5, 6-10 128-137, 138-145 

Parte Terza 

Surrexit pastor bonus, qui animam 

suam posuit pro óvibus suis 

10 1-2, 3-4, 5-

6, 7-8, 9-

10 

146-149, 149-153, 

153-157, 157-161, 

162-165 

11 1-2, 3-4, 5-

6, 7-8, 9-

10 

166-169, 170-174, 

174-178, 178-180 

 

 

 Nas folhas 3, linhas 3-5; 5, linha 5; 6, linhas 6-10; 9, linha 5 estão prolongadas as 

linhas da pauta, de forma a conter mais compassos. 

 O texto da Parte Prima do moteto é extraído do Salmo 117, versículo 24 e o texto 

da Parte Terza (ària) é um excerto do Responsório das Matinas da segunda–feira de 

Páscoa. 
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Texto do moteto Tradução 

Haec dies quam fecit Dominus exsultemus et 
laetemur in ea 
(Salmo 117:24) 

Este é o dia da vitória do Senhor: 
cantemos e nele alegremo-nos  

Alleluia Aleluia 
Surréxit pastor bonus, qui ánimam suam pósuit 
pro óvibus suis 
(Cfr. João 10:8) 

O Bom Pastor ressuscitou, ele deu a sua 
vida pelas suas ovelhas  

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Haec die, 7-10 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Haec die, 48 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Haec die, 51 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Haec die, 53 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Alleluia,70 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 82 T Hastes das colcheias unidas 

Alleluia, 85 B Hastes das colcheias duas unidas e uma 
separada 

Alleluia, 103 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 113 bc Segunda colcheia mi e não fá 

Alleluia, 118 bc Notas  escritas em clave de Tenor  

Aleluia, no fim Todas as 
partes 

Há a indicação de “segue Soli P.te 3:za” 

Surrexit Pastor bone  Na linha acima compare a escrita “Canto Solo”  

Surrexit Pastor bone, 3 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Surrexit Pastor bone, 159 bc Terceiro e quarto tempos, notas escritas em 
clave de Tenor 

Surrexit Pastor bone, 172-
173 

bc Notas escritas em clave de Tenor 
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Surrexit Pastor bone, no 
fim 

Todas as 
partes 

Compare a escrita “D:C: Tutti Alleluia al 
Segno#” 

Surrexit Pastor bone, 89 Linha 9 Está escrito o número 35 – corresponde ao 
número dos compassos do andamento.  

Surrexit Pastor bone, 158 S O dó no segundo movimento é bequadro. 

 

 

1.8 Moteto nº 51 - Et ecce terraemotus 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/81. A composição é constituída por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 29,5 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, é também a primeira página da composição, e apresenta a 

seguinte epígrafe:  

 

 

“Motetto nº 51 / Nella 2ª festa della Santa Pasqua di Resurezione / à 4 voci concertato / 

Ad' uso della Santa Basilica Patriarcale, e Capela Reale di Lisbona / Partitura Originale 

di D. Giovanni Giorgi / In Genova L' anno 1758119. 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Et ecce terremotus factus est 
magnus 
 

1 6-10 1-5 

2 1-5, 6-10 6-11, 12-17 

3 1-5, 6-10 18-22, 23-27 

                                                
119 Tradução: «Moteto nº 51 / Na 2ª festa da Santa Páscoa de Ressurreição / a 4 vozes concertado / Para 

uso da Santa Basílica Patriarcal e Capela Real de Lisboa / Partitura original para o uso da Santa Basílica 
Patriarcal e Capela Real de Lisboa / Partitura original de D. Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 1758». 
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4 1-5, 6-10 28-33, 34-38 

5 1-5, 6-10 39-44, 45-49 

6 1-5, 6-10 50-56, 57-60 

PARTE SECONDA 
Alleluia 
 

6 6-10 61-62 

7 1-5, 6-10 63-70, 71-78 

8 1-5, 6-10 79-88, 87-94 

9 1-5, 6-10 95-103, 104-
111 

10 1-5, 6-10 112-119, 120-
129 

PARTE TERZA 
Angelus autem Domini descendit 
de caelo 

11 1-2, 3-4, 5-6, 7-
8, 9-10 

130-132, 133-
135, 136-139, 
140-143, 143-
145 

12 1-2 146-147 

 

 

 

 Na folha 5v, linhas 6-10, estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter os 

dois últimos compassos do andamento. O texto do cântico é extraído de Mateus 28:2, 

sendo omitida a última parte:  

 

Texto do moteto Tradução 

Et ecce terraemotus factus est magnus 
(Mateus 28:2) 

De repente houve um grande tremor de terra 

Alleluia Aleluia 
Angelus autem Domini descendit de caelo 
(Mateus 28:2) 

Um anjo do Senhor desceu do céu 
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Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Et ecce terraemotus, 1-3 bc Nos primeiros três compassos do bc as 
notas estão escritas em clave de Tenor.  

Et ecce terraemotus, 19 bc Notas escritas em clave de Tenor. 

Magnificat, 23 bc Notas  escritas em clave de Tenor. 

Et ecce terraemotus, 29 bc As notas no terceiro tempo estão 
escritas em clave de Tenor 

Alleluia,61 Todas as partes Giorgi começa este andamento na 
mesma folha.  

Alleluia, 61-68 bc As notas estão escritas em clave de 
Soprano. 

Alleluia, 69-72 bc As notas estão escritas em clave de 
Tenor120. 

Alleluia, 125 Todas as partes Há indicação de “fermata” [ponto de 
suspensão]. 

Angelus autem Domini, 130 Todas as partes Em cima da linha há a indicação “C. 
Solo” [Canto]”.  

Angelus autem Domini, no 
fim do andamento 

Todas as partes Há a indicação “D:C: Tutti Alleluia / 
al segno #”. 

Angelus autem Domini, 146 Todas as partes Claves omitidas 

 

 

1.9 Moteto nº 52 - Congratulamini mihi omnes 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/54. A composição é constituída por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 29,5 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, primeira página da composição, apresenta a a seguinte 

epígrafe: 

 
                                                
120 Quando Giorgi utiliza um “baixo seguinte”, a parte de baixo emprega geralmente a mesma clave da 

voz que está a dobrar. Nesta edição, para o baixo só são utilizadas as claves de Sol e de Fá. A clave original 
pode ser em qualquer caso inferida pela parte dobrada. 
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“Motetto nº 52 / Per la 3za festa della Santa Pasqua / Concertato à 4 voci / Ad' uso 

della Santa Basilica Patriarcale, e Capela Reale di Lisbona / Partitura Originale di D. 

Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758”121. 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Congratulamini mihi omnes qui 
diligitis Dominum, Alleluia: quia 
quem quaerebam apparuit mihi, et 
dum flerem ad monumentum vidi 
Dominum meum, alleluia 

1 6 -10 1-5 

2 1-5, 6-10 6-11, 12-17 

3 1-5, 6-10 17-22, 23-28 

4 1-5, 6-10 29-33, 34-40 

PARTE SECONDA 
Alleluia 
 

5 1-5, 6-10 41-44, 45-49 

6 1-5, 6-10 49-54, 54-59 

7 1-5, 6-10 59-64, 65-69 

8 1-5, 6-10 70-74, 75-79 

9 1-5 80-82 

PARTE TERZA 
Recedentibus discipulis non 
recedebam 

9 6-8 83-89 

10 1-3, 5-7, 
8-10 

90-97, 98-106, 107-114 

11 1-3, 4-6, 
8-10 

115-123, 124-132, 133-
140 

12 1-3 141-144 

 

 

                                                
121 Tradução: "Moteto nº 52 / Para a 2ª festa da Santa Páscoa / Concertado a 4 vozes / Para uso da Santa 

Basílica Patriarcal, e Capela Real de Lisboa / Partitura original de D. Giovanni Giorgi / Em Génova no ano 
de 1758". 
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 Nas folhas 2, linhas 1-5; 3, linhas 1-5 e 6-10; 4, linhas 1-5 e 6-10; 5, linhas 6-10; 7, 

linhas 1-5; 10, linhas 6-7 estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter mais 

compassos do andamento. O texto do cântico é extraído do Responsorium 2 feriae 5 

Paschatis122 um Responsório extraído de Mateus 28:2, sendo omitida a última parte:  

 

Texto do moteto Tradução 

Congratulamini mihi omnes qui diligitis 
Dominum. Alleluia: Quia quem quaerebam 
apparuit mihi. Et dum flerem ad 
monumentum vidi Dominum meum 
(Cfr. João 20, 11) 

Alegrem-se comigo todos os que amam o 
Senhor. Aleluia. Pois apareceu quem 
procurava. E enquanto chorava junto do 
túmulo, vi o meu Senhor 

Alleluia Aleluia 
Recedentibus discipulis non recedebant 
(Responsório 2 Feriae V Paschatis) 
 

Quando os discípulos não se desviaram 

 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Congratulamini, 11 T A primeira nota é sol, não lá 

Congratulamini, 24 bc Última semínima, nota ré, 
bequadro. 

Alleluia, 41-42 bc Notas escritas em clave de 
Soprano 

Alleluia, 43-44 bc Notas escritas em clave de 
Contralto. 

Alleluia, 45-46 bc Notas  escritas em clave de 
Tenor. 

Alleluia, 51  S, última colcheia Nota corrigida  

Alleluia,55 bc Notas  escritas em clave de 
Tenor. 

Alleluia, 64 bc As notas estão escritas em clave 
de Tenor. 

                                                
122 Feininger, 1971:XV 
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Alleluia, 79 Todas as partes Há indicação de “nota: capriccio 
momentâneo uniso:no” 

Alleluia, 81 Todas as partes Em cima da linha há a indicação 
“nota// non sono interijezioni, mà 
bensí sillabe staccate (?)”. 

Alleluia, no fim SA Há a indicação “segue soli”. 

Alleluia, no fim bc Há a indicação de “segue P.te 
3:za: Soli” 

Recedentibus discipulis non 
recedebant, 45 

bc Nota fá # 

Recedentibus discipulis non 
recedebant, 88 

bc Giorgi rescreve em baixo da 
linha do bc as notas ré. 

Recedentibus discipulis non 
recedebant, 103 

S Compasso apagado e reescrito na 
linha em cima (linha 4). 

Recedentibus discipulis non 
recedebant, no fim 

Todas as partes Há indicação de “D:C: Tutti 
Alleluia al segno “ 

 

 

1.10 Moteto nº 53 - Post dies octo 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/138. A composição é constituída por 10 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 29,5 por 22 cm. No frontispício lê-se:  

 

“Motetto nº 53 / Per la Domenica in Albis ò sia degli Apostoli / à 4 concertato: / Ad' 

uso della Santa Basilica Patriarcale, e Capela Reale di Lisbona / Partitura Originale di D. 

Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758"123 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

                                                
123"Moteto nº 53 / Para o Domingo em Álbis ou seja dos Apóstolos / A 4 concertado / Para uso da Santa 

Basílica Patriarcal, e Capela Real de Lisboa / Partitura original de D. Giovanni Giorgi / Em Génova no ano 
de 1758". 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Post dies octo, januis clausis 
Dominus, stetit in medio 
discipulorum suorum et dixit: Pax 
vobis 

1 6-8 1-5 

2 1-3, 4-6, 8-10 6-10, 10-15, 15-20 

3 1-3, 4-6, 8-10 20-25, 25-29, 30-34 

4 1-3 34-37 

PARTE SECONDA 
Alleluia 

4 5-9 38-46 

5 1-5, 6-10 47-56, 57-66 

6 1-5, 6-10 67-76, 77-86 

7 1-5, 6-10 87-95, 96-103 

PARTE TERZA 
Gavisi sunt discipuli viso Domino 

8 1-3, 5-7, 8-10 104-107, 108-112, 
113-117 

9 1-3,4-6, 8-10 118-122, 122-127, 
127-131 

10 1-3, 7-9 132-133, 134-136 

 

 Na folha 2, linha 10 e na folha 6, linhas 5-9 estão prolongadas as linhas da pauta, 

de forma a conter mais compassos do andamento. O texto é extraído da Antiphona ad 

Magnificat e do Responsorio breve ad Nona (Feininger 1971, XV). 

 

Texto do moteto Tradução 

Post dies octo, januis clausis Dominus, 
stetit in medio discipulorum suorum et dixit: 
Pax vobis 
(Cfr. João 20:19) 

Depois de oito dias, estando a porta 
fechada, Jesus pôs-se no meio dos 
discípulos e disse: a paz esteja convosco 

Alleluia Aleluia 

Gavisi sunt discipuli viso Domino 
(Cfr. João 20:19) 

Os discípulos alegraram-se por virem o 
Senhor 

 

 

 



426 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Posto octo, 12 S O ponto da mínima encontra-se acima 
da barra. O valor da nota prolonga-se no 
compasso seguinte. 

 
Posto octo, 12-37 TB Linhas apagadas. Parece que Giorgi 

inicialmente tinha pensado em escrever 
o andamento em 2/4, modificando-o 
seguidamente para 4/4. 

Posto octo, 12-13 B O ponto da semínima encontra-se acima 
da barra. O valor da nota prolonga-se no 
compasso seguinte. 

Posto octo, 21 B 4º e 5º tempo duas notas (Fá1 e fá0).  

Posto octo, 30 T Segunda colcheia duas notas (dó3 e lá2). 

Alleluia, 11 B Nota cancelada e reescrita 

Alleluia, 25 S Nota cancelada e reescrita 

Gavisi sunt, 14 bc Dois 6 na nota fá 

Gavisi sunt, 15 bc Dois 6 na nota si♮ 

Gavisi sunt, 30-32 SA e bc Os compassos foram rasurados e 
reescrito nas linhas 7-9 

 

 

1.11 Moteto nº 68 - Qui manducat meam carnem  

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/146. A composição é constituída por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 31,5 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, que é também a primeira página da composição, é redigido 

pela mão do próprio Giorgi, que assim descreve a obra:  
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“Motetto nº 68 / Per La Solennitá del Santissimo Corpo di Gesú Cristo / à 4 

concertato: / Ad' uso della Santa Basilica Patriarcale, e Capela Reale di Lisbona / 

Partitura / Originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova / L'anno 1758124. 

 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Qui manducat meam carnem et bibit 
meum sanguinem, in me manet, et ego in 
eo 

1 6-10 1-8 

2 1-5, 6-10 9-18, 19-28 

3 1-5, 6-10 29-38, 39-47 

4 1-5, 6-10 48-57, 58-70 

PARTE SECONDA 
Alleluia 
 

5 1-5, 6-10 71-75, 75-79 

6 1-5, 6-10 80-84, 84-88 

7 1-5, 6-10 89-93, 93-97 

8 1-5, 6-10 98-102, 102-106 

9 1-5 107-110 

PARTE TERZA 
Pinguis est panis Christi, et praebebit 
delicias regibus 

9 7-9 111-118 

10 1-3, 5-7, 8-10 119-126, 127-135, 
136-143 

11 1-3, 5-7, 8-10 144-151, 152-159, 
160-168 

12 1-3, 5-7 169-176, 177-184  

 

                                                
124 Tradução: "Moteto nº 68 / Per la Solenidade do Santíssimo Sacramento de Jesus Cristo / a 4 vozes 

concertado / Para uso da Santa Basílica Patriarcal e Capela Real de Lisboa / Partitura original de D. Giovanni 
Giorgi / Em Génova no ano de 1758". 
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Nas folhas 2, linha 5; 4, linha 5, 9, linhas 7-9, estão prolongadas as linhas da pauta, de 

forma a conter mais compassos. Na folha 4, linhas 6-10 Giorgi colocou uma folha em cima 

da pauta. Nesta folha são escritos 6 compassos que substituem os escritos inicialmente. O 

texto do cântico é extraído do VII Responsório e da 3ª Antífona para as Louvores. 

 

Texto do moteto Tradução 

Qui manducat meam carnem et bibit meum 
sanguinem, in me manet, et ego in eo 

Aquele que come o meu corpo e bebe o meu 
sangue permanece em mim, e eu nele 

Alleluia Aleluia 
Pinguis est panis Christi, et praebebit 
delicias regibus 

O pão de Cristo é abundante, e constitui o 
manjar dos reis 

 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Qui manducat, 2-3 bc Notas escrita na clave de Tenor 

Qui manducat, 31-32 bc Notas escritas em clave de Tenor. 

Qui manducat, 61-62 bc Notas  escritas em clave de Tenor. 

Alleluia, 1-4 bc Notas escritas na clave de Soprano 

Alleluia, 5-6 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Alleluia, 11-12 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Alleluia, 29 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Pinguis est panis, 139-141 bc Notas escrita na clave de Tenor 
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1.12 Moteto nº 73 - O lingua benedicta 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/129. A composição é constituída por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. A primeira página da composição apresenta a seguinte epígrafe: 

 

 “Motetto nº: 73º: Per La festa di S. Antonio 13 Giugno / à 4 voci concertato / Ad' uso 

della Santa Patriarcale, e Capela Reale / di Lisbona / Partitura originale di D: Giovanni 

Giorgi / In Genova L'anno 1758”125. 

 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
O lingua benedicta quae Dominum semper 
benedixisti 
 

1 6-10 1-8 

2 1-5, 6-10 9-18, 19-27 

3 1-5, 6-10 28-36, 37-45 

4 1-5, 6-10 46-55, 56-65 

5 1-5 66-67 

PARTE SECONDA 
Et alios benedicere docuisti 
 

5 1-5, 6-10 68-72, 73-80 

6 1-5, 6-10 81-88, 89-96 

7 1-5, 6-10 97-105, 106-
113 

8 1-5 114-118 

                                                
125 Tradução: «Moteto nº 73 / Para a festa de S. António 13 junho / a 4 vozes concertado / Para uso da 

Santa Patriarcal, e Capela Real / de Lisboa / Partitura original de D. Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 
1758». 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE TERZA 
Nunc manifeste apparet, quanti meriti fuisti 
apud Deum 

8 6-10 119-122 

9 1-5, 6-10 123-127, 127-
132 

10 1-5, 6-10 132-137, 137-
141 

11 1-5, 6-10 142-147, 147-
152 

12 1-5, 6-10 152-157, 157-
159 

 

 

 Nas folhas 2, linhas 5 e 10; 3, linha 10; 4, linha 10; 8, linha 10, estão prolongadas 

as linhas da pauta, de forma a conter os dois últimos compassos do andamento. Feininger 

não encontrou o texto na liturgia e assim escreve: “Non exstat in Liturgia hodierna, neque 

in ullo fonte antiquo repperi” (Feininger 1970, XVII)126.  

 O texto é tirado da uma oração em latim da autoria do franciscano São Boaventura. 

 

Texto do moteto Tradução 

O lingua benedicta quae Dominum semper 
benedixisti 

Ó língua abençoada, que sempre louvaste o 
Senhor 

Et alios benedicere docuisti E ensinaste os outros a louvá-lo 
Nunc manifeste apparet, quanti meriti fuisti 
aped Deum 
(Feininger refere que não encontrou o texto 
em nenhuma fonte litúrgica) 

Agora aparece claramente os méritos que 
ganhaste junto de Deus 

 

 

Aparato crítico 

 

 Giorgi escreve o moteto na tonalidade de sol menor, mas omite o segundo bemol da 

armação da clave acrescentando-o ao longo da peça. Na transcrição decidiu-se por de vez o 

segundo bemol na armação de clave. 
                                                
126 Sendo esta uma festa portuguesa, é provável que Feininger não tinha encontrado o texto nos livros da 

liturgia italiana.  
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Ò lingua benedicta, 3-7 
(prima colcheia) 

bc Notas escrita na clave de Tenor 

Ò lingua benedicta, 5 S Ultima semicolcheia, nota mi - no original é b, 
Mas, sendo que na transcrição o bemol referente 
à nota mi (tonalidade sol menor) se encontra na 
armação de clave, não foi reescrita na partitura. 

Ò lingua benedicta, 10 A Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 11 bc Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 15 
(terceiro tempo) – 18 
(terceiro tempo) 

bc Notas escritas em clave de Tenor. 
 

Ò lingua benedicta, 16 e 17 TB No original comparece a indicação de mi b, 
mas, como já foi dito, na transcrição esta 
alteração foi posta na armação de clave. 

Ò lingua benedicta, 18 SA A indicação Tutti, no original, encontra-se no 
compasso 16, mas para mais clareza foi 
transcrita no compasso 18, quando entram as 
vozes. 

Ò lingua benedicta, 20 e 21 bc Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 22, 23 A Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 27, 28 bc Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 27, 28 S Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 29 A Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 30 B e bc Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 31 e 33, 
36, 37 

A Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 38, 39, 
41 

A Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 37, 40, 
41 

bc Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 40 S Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 42 S e A Mi bequadro. 
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Ò lingua benedicta, 44 S No original mi b, mas, como já foi dito, na 
transcrição esta alteração foi posta na armação 
de clave. 

Ò lingua benedicta, 52 T Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 53 Bc e B Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 54 T e B Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 55, 56, 
57 

A Mi bequadro. 

Ò lingua benedicta, 58 b O primeiro mi é bequadro.  

Ò lingua benedicta, 58 e 64 bc No original comparece a indicação de mi b, 
mas, como já foi dito, na transcrição esta 
alteração foi posta na armação de clave. 

Et alios benedicere, 71, 72, 
78, 82 

bc No original comparece a indicação de mi b, 
mas, como já foi dito, na transcrição esta 
alteração foi posta na armação de clave. 

Et alios benedicere, 82 b Mi bequadro. 

Et alios benedicere, 84 a Mi bequadro. 

Et alios benedicere, 85, 86, 
87, 88, 89, 91 

S e A Mi bequadro. 

Et alios benedicere, 95, 99, 
100, 102 

A Mi bequadro. 

Et alios benedicere, 85, 88, 
89, 92, 94, 95, 96, 97 

bc e B Mi bequadro. 

Et alios benedicere, 97 T Mi bequadro.  

Et alios benedicere, 104 bc Mi bequadro. 

Et alios benedicere, 105 S Mi bequadro. 

Et alios benedicere, 109 bc Notas  escritas em clave de Tenor. 

Et alios benedicere, 106 A e bc Mi bequadro.. 

Et alios benedicere, 110, 111 S No original comparece a indicação de mi b, 
mas, como já foi dito, na transcrição esta 
alteração foi posta na armação de clave. 
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Et alios benedicere, 114 T No original comparece a indicação de mi b, 
mas, como já foi dito, na transcrição esta 
alteração foi posta na armação de clave. 

Nunc manifeste apparet, 140 bc Mi bequadro. 

Nunc manifeste apparet, 150 A e T Mi bequadro. 

Nunc manifeste apparet, 151 B Mi bequadro. 

Nunc manifeste apparet, 152 bc Mi bequadro. 

Nunc manifeste apparet, fim 
do andamento 

 Indicação de Giorgi: “ qui la 3ª parte serve di 
réplica; / perchè le parole della 2ª parte replicate 
/ doppo la 3ª parte confondono il senso perio- / 
dico, che non si può nè attaccare, nè separare / 
nel caso presente127.” 

Alleluia,71-74 bc Notas escritas na clave de Soprano 

Alleluia, 75- bc Notas escritas na clave de Tenor 

Alleluia, 81-82 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Alleluia, 98 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Alleluia, fim do andamento Todas 
as 

partes 

Indicação de “Segue Soli Parte 3ª” 

Pinguis est panis, 111 Em 
cima da 
linha 7 

Indicação de “à 2 soli” 

Pinguis est panis Acima 
da linha 

6 

Indicação de “La parte del Soprano si puó 
trasportare nel tenore”128 
 

Pinguis est panis Abaixo 
da linha 

10 

Indicação de” Questa é dupla, e non sestupla, 
giacché di sestupla non si usa più há 50, overo 
60 / anni in qua”129 

                                                
127 “aqui a 3ª parte serve de réplica; / porque as palavras da 2ª parte aplicadas / depois da 3ª parte 

confundem o sentido perió-/ dico que não se pode juntar nem separar / no caso presente”. 
128 “A parte do soprano pode ser transportada no tenor”. 
129 Tradução: "Esta é dupla, e não sêxtupla, pois sêxtupla não se usa há mais de 50, aliás 60 anos". 
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Pinguis est panis, 139-141 bc Notas escrita na clave de tenor 

Pinguis est panis, fim do 
andamento 

Todas 
as 

partes 

Indicação de “D:C: Alleluia al segno / Tutti # 

 

 

1.13 Moteto nº 79 - Elisabeth potens 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/79. O manuscrito é composto por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 29,5 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, que é também a primeira página da composição apresenta a 

seguinte epígrafe: 

 

 

“ Mottetto n.º 79º: Per La festa di Santa Elisabetta Regina di / Portogallo / 8 di luglio / 

A 4 voci concertato/ Ad' uso della Sacrossanta Basilica Patriarcale di Lisbona / e Capela 

Reale / Partitura Originale di D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1758”130. 

 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Elisabeth potens in opere et sermone, 
lenivit iracundiam Domini 

1 6-10 1-7 

2 1-5, 6-10 8-16, 17-24 

3 1-5, 6-10 25-32, 33-39 

                                                
130 Tradução: «Moteto nº 79 / Para a festa de S. Elisabete do Portugal / 8 de julho / a 4 vozes concertado 

/ Para uso da Sacrossanta Basílica Patriarcal de Lisboa / e Capela Real / Partitura original de D. Giovanni 
Giorgi / Em Génova no ano de 1758». 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

4 1-5, 6-10 40-47, 48-55 

5 1-5 56-59 

PARTE SECONDA 
Quasi arcus refulgens inter nebulas 
gloriae 
 

5 6-10 60-64 

6 1-5, 6-10 64-69, 69-74 

7 1-5, 6-10 74-79, 79-84 

8 1-5, 6-10 84-89, 89-93 

9 1-5 94-99 

126, PARTE TERZA 
Reconciliavit cor patris ad filium 

9 7-9 100-103 

10 1-3, 5-7, 8-
10 

104-108, 109-113, 114-
118 

11 1-3, 4-6, 8-
10 

118-123, 123-127, 128-
131 

12 1-3 132-135 

 

Nas folhas 2, linhas 5 e 10; 3, linhas 5 e 10; 5, linha 6-10; 8, linha 10 e 11, linha 10, 

estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter mais compassos. O texto e tirado 

da 3ª e 4ª antífonas a Laude.  

 

Texto do moteto Tradução131 

Elisabeth potens in opere et sermone, lenivit 
iracundiam Domini 
(Antífona 3 ad Laudes) 

Elisabete poderosa nas obras e nas palavras, 
acalmaste a ira do Senhor 

Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriae 
(Antífona 4 ad Laudes) 

Como o arco-íris que surge entre as nuvens 
gloriosas 

Reconciliavit cor patris ad filium 

(Antífona 3 ad Laudes) 

Reconciliaste o coração do pai com o filho 

 

                                                
131 http://Feininger.museudosterceiros.com/ver.php?cod=0O0J0L . Consultado a 5 de março de 2014. 
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Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Elisabeth potens in opere et 
sermone, lenivit iracundiam 
Domini, 3-15 

bc Notas escritas na clave de Tenor 

Elisabeth potens in opere et 
sermone, lenivit iracundiam 
Domini, 60-67 (terceiro e quarto 
tempo) 

bc Notas escritas em clave de Tenor. 
 

Elisabeth potens in opere et 
sermone, lenivit iracundiam 
Domini, 73 – 74 

bc Notas escritas em clave de Tenor. 
 

Elisabeth potens in opere et 
sermone, lenivit iracundiam 
Domini, 82-83 

bc Notas escritas na clave de Tenor 
 

Elisabeth potens in opere et 
sermone, lenivit iracundiam 
Domini,  

fim do 
andamento 

Indicação “Segue parte 2ª” 

Reconciliavit cor patris ad filium início do 
andamento 

Indicação “Parte 3ª a 3 voci C:A:” 

Reconciliavit cor patris ad 
filium, fim do andamento 

1ª e 3ª linhas Indicação:”D:C: Tutti al segno # / 
Quasi arcus" 

 

 

 

1.14 Moteto nº 80 - Sancti Angeli custodes 

 

 A fonte: Aut. P-Lf 84/156. A composição é constituída por 11 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. A primeira página da composição apresenta a seguinte epígrafe:  

 



437 

 

“Mottetto nº: 80 Per La festa del S. Angelo Custode de Regno / Luglio / A 4 voci 

concertato / Ad' uso della Sacrossanta Basilica Patriarcale di Lisbona, e Capela Reale / 

Partitura originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L' anno 1758”132. 

 

 

 A música é distribuída nas folhas da seguinte forma (os pentagramas são contados 

de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Sancti Angeli custodes nostri, 
defendite nos in proelio, ut non 
pereamus in tremendo judicio 

1 6-10 1-5 

2 1-5, 6-10 5-9, 10-16 

3 1-5, 6-10 16-21, 21-27 

4 1-5, 6-10 27-32, 32-36 

5 1-5 37-40 

PARTE SECONDA 
Alleluia 

5 1-5 41 

5 6-10 42-46 

6 1-5, 6-10 47-52, 53-57 

7 1-5, 6-10 58-63, 63-68 

9 1-5, 6-10 69-73, 74-79 

PARTE TERZA 
Bene ambulemus, et Angelus 
Domini comitetur nobiscum 

9 1-3, 4-6, 8-
10 

80-85, 86-92, 93-100 

10 1-3, 5-7, 8-
10 

101-109, 110-117, 118-125 

11 1-3, 5-7, 8-
10 

126-133, 134-141, 142-144 

 

 

                                                
132 Tradução: "Moteto nº 80 / Para a 2ª festa del S. Anjo Guardião do Reino / julho / A 4 vozes 

concertado / Para uso da Sacrossanta Basílica Patriarcal di Lisboa, e Capela Real / Partitura original de D. 
Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 1758". 
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 Nas folhas 5, linhas 6-10; 11, linhas 6 e 7; estão prolongadas as linhas da pauta. 

 O texto do cântico é extraído da Antífona Ad Magnificat e da 3ª Antífona do 

primeiro Noturno. 

 

Texto do moteto Tradução 

Sancti Angeli custodes nostri, defendite nos 
in proelio, ut non pereamus in tremendo 
judicio 
(Antífona ad Magnificat) 

Santos Anjos da Guarda, defendei-nos na 
batalha, para que não pereçamos no terrível 
juízo  

Alleluia Aleluia 
Bene ambulemus, et Angelus Domini 
comitetur nobiscum 
(Antífona 3 in I Nocturno) 

Caminhemos retamente, e o Anjo do Senhor 
nos acompanhará 

 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Sancti Angeli, 3-4 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Sancti Angeli, 7 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 43-46 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 45-46 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 55-58  bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Alleluia, 72-73 bc Notas  escritas em clave de Tenor. 

Alleluia, fim do 
andamento 

Todas as partes Indicação de “Segue Soli P.te 3:za” 

Bene ambulemus, 131 bc Giorgi rescreve o bc na linha abaixo. As 
colcheias anteriormente estavam 
separadas, na correção foram unidas. 

Bene ambulemusm fim do 
andamento  

Todas as partes Indicação de : “D:C Tutti al segno# 
Alleluia” 
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1.15 Moteto nº 86 - Osca Vincentum genuit 

 

A fonte: Aut. P-Lf 84/132. O manuscrito é composto por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 x 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta de 

10 linhas. O frontispício apresenta a seguinte indicação:  

 

“Mottetto n:º 86º: Per LaTranslazione di S. Vincenzo Martire / Setembre / à 4 voci 

concertato: / Ad' uso della Santa Basilica Patriarcale di Lisbona / e Capela Reale / 

Partitura originale di D. Giovanni Giorgi / In Genova L' anno 1758”133. 

 

 

Segue a estrutura como se encontra distribuída nas folhas (os pentagramas são 

contados de cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Osca Vincentium genuit, 
Caesaraugusta stola exornavit 

1 6-10 1-5 

2 1-5, 6-10 6-10, 10-15 

3 1-5, 6-10 15-21, 21-26 

4 1-5, 6-10 26-31, 31-36 

5 1-5 36-39 

PARTE SECONDA 
Valentia Martyrio coronavit 
 

5 7-9 40-45 

6 1-3, 5-7, 8-10 46-53, 54-6, 61-67 

7 1-3, 5-7, 8-10 68-75, 76-83, 84-90 

8 1-3, 5-7, 8-10 91-96, 97-104- 105-107 

                                                
133 Tradução: "Moteto nº 86 / Para a translação de S. Vincenzo Mártir / a 4 vozes concertado / Para uso 

da Santa Basílica Patriarcal de Lisboa / Partitura Original de D: Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 
1758". 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE TERZA 
Ulyssipo sepultura decoravit 

9 1-5, 6-10 108-116, 117-126 

10 1-5, 6-10 127-135, 136-145 

11 1-5, 6-10 146-154, 155-163 

12 1-5, 6-10 164-173, 174-179 

 

 

 Feininger, não encontrando este texto na liturgia hodierna nem nas fontes antigas 

escreve: Non extat in Liturgia hodierna, neque in ullo fonte antiquo repperi (Feininger 

1970, XVIII). 

 O texto da festa de S. Vicente134 não foi encontrado nos livros litúrgicos italianos 

provavelmente tratando-se de uma festa portuguesa. O texto é trato da Antífona para a 

procissão do Santo e se encontra no Ordo Faciendi Commemorationes Ad usum Basilicae 

Patriarchalis Sanctae Mariae. 

 

Texto do moteto Tradução 

Osca Vincentium genuit, Caesaraugusta 
stola exornavit 

Osca gerou Vicente, Zaragoza concedeu-lhe 
a estola 

Valentia Martyrio coronavit Valência coroou-o com o martírio 
Ulyssipo sepultura decoravit 
(Feininger refere que não encontrou o texto 
em nenhuma fonte litúrgica) 

Lisboa adornou o seu sepulcro 

 

 

                                                
134 S. Vicente de Zaragoza, também conhecido como São Vicente de Fora foi um mártir do inicio do séc. 

IV, que sofreu o martírio em Valência, é um dos santos padroeiros de Lisboa. Segundo a tradição nasceu em 
Huesca, perto dos Pirenéus e das cidades de Valencia e Zaragoza. Foi nominado arquidiácono e foi preso 
pelo prefeito da província espanhola porque não obstante as persecuções contra os cristianos, ele continuo a 
professar a sua fede. Foi torturado e morto. O imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, fez 
erguer em Valência uma basílica em honra de S. Vincenzo e sob o altar principal foram postas as relíquias. 
Depois da invasão dos Moros, os cristianos de Valencia trafegaram o corpo de S. Vincenzo para leva-lo em 
Portugal, numa igreja que foi construída de propósito na localidade do promontório hoje Capo de S. 
Vincenzo. Terminada a guerra contra os Moros, os restos foram embarcados numa nave que fazia rota para 
Lisboa. Junto na cidade o corpo foi posto na igreja de S. Justo e S. Rufina e a 15 de setembro de 1173 
transportado solenemente na catedral. 
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Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Osca Vincentium, 5-7 bc Notas escritas na clave de Tenor 
Osca Vincentium,23 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Osca Vincentium, 28 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Osca Vincentium, fim do 
andamento 

 Indicação. “Segue Soli” 

Valentia Martyrio coronavit, 
41 

bc Notas escritas em clave de Tenor 

Valentia Martyrio coronavit, 
52 

bc Foi acrescentado o # na nota fá. 

Valentia Martyrio coronavit, 
89-91 

bc Notas escritas em clave de Tenor 

Valentia Martyrio coronavit, 
99-100 

bc Notas escritas em clave de Tenor 

Valentia Martyrio coronavit, 
fim do andamento 

 Indicação ”Segue Tutti Parte Terza” 

Ulyssipo sepultura 
decoravit, 111 

B No original a segunda nota é sol. Foi 
corrigida por ré com base na melodia 
do S. 

Ulyssipo sepultura 
decoravit, fim do andamento 

Linhas 6, 7-8 e 
10 

Indicação “D:C: al segno” 

 

 

1.16 Moteto nº 123 - Euge serve bone 

 

 A Fonte: Aut. P-Lf 84/82. O manuscrito é composto por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 22 cm. O número de páginas (não originais) não 

está correto, sendo a página 5 numerada como 4. Cada página tem um esquema de pauta de 

10 linhas. O frontispício, também é a primeira página da composição, e apresenta a 

seguinte indicação: 
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“Motteto nº 123 Per La festa d'un Santo Confessore / non Pontefice / nel commune / à 

4 voci concertato: / Ad' uso della Sacrossanta Patriarcale, e Capela Reale / di Lisbona / 

Partitura Originale di D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759135. 

 

 

 A distribuição da música nas folhas é a seguinte (os pentagramas são contados de 

cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Euge serve bone, in modico 
fidelis 
 

1 6-10 1-4 

2 1-5, 6-10 5-9, 9-14 

3 1-5, 6-10 14-19, 19-23 

4 1-5, 6-10 24-28, 28-33 

5 1-5, 6-10 33-37, 37-38 

PARTE SECONDA 
Intra in gaudium Domini tui 
 

5 6-10 39-42 
6 1-5, 6-10 42-48, 49-54 

7 1-5, 6-10 55-60, 61-66 
8 1-5, 6-10 67-72, 73-76 

PARTE TERZA 
Quia in pauca fuisti fidelis, 
supra multa te constituam 

9 1-3, 5-7, 8-
10 

7785, 86-94, 95-103  

10 1-3, 5-7, 8-
10 

104-112, 113-120, 121-129 

11 1-3, 5-7, 8-
10 

130-139, 140-148, 149-152 

  

 

 Na folha 5, linhas 10, na folha 6, linhas 8-10, na folha 7, linhas 4-5 e 7-10, na folha 

8, linha 5, estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter mais compassos dos 

                                                
135 Tradução: "Moteto nº 123 / Para a festa de um Santo Confessor / non Papa?? / no município? / a 4 

vozes concertado / Para uso da Santa Basílica Patriarcal, e Capela Real / de Lisboa / Partitura original de D. 
Giovanni Giorgi / Em Génova no ano de 1759". 
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andamentos. O texto da Parte Prima e Seconda é extraído da 1ª Antífona para as Laudes 

matutinas e o texto da Parte Terza da Antífona do Benedictus136. 

 

Texto do moteto Tradução 

Euge serve bone, in modico fidelis  Muito bem, servo bom, foste fiel nas 
coisas pequenas 

Intra in gaudium Domini tui  Vem tomar parte na felicidade do teu 
Senhor 
 

Quia in pauca fuisti fidelis, supra multa 
te constituam 
(Cfr. Mateus 25:21) 

Já que foste fiel nas coisas poucas, eu te 
confiarei as muitas   
 

 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Euge serve bone,12 bc No original o 3 encontra-se na 
segunda colcheia 

Euge serve bone, 17-18 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Euge serve bone Linhas, 6, 7 e 10 Indicação de “ Segue subito” 

Intra in gaudium Acima da linha 5 Indicações de “ P:te 2ª: 
Tutti//compasso binário ò sia / 
tripla magg” 

Intra in gaudium, 39-42 bc Notas escritas em clave de Soprano 

Intra in gaudium, 42 S Nota apagada (ré) 

Intra in gaudium, 43  bc Notas escrita na clave de Tenor 

Intra in gaudium,66-68 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Intra in gaudium, 71-72 bc Notas escritas na clave de Tenor 

Intra in gaudium fim do linhas 6 e 10 Indicação de “Segue Soli” 

                                                
136 Feininger, 1970: XXIII. 
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

andamento Linha 8 Indicação de “ Segue P:te 3:za” 

Quia in pauca, 79-81 bc Notas  escritas em clave de Tenor 

Quia in pauca, 106 S Texto repetido em cima das notas 
aparentemente apagadas (provável 
correção de erro) 

Quia in pauca, fim do 
andamento 

linhas 8-10 Indicação de “D:C: Tutti al segno # 
Intra in gaudium” 

 

 

1.17 Moteto nº 124 - Haec est Virgo sapiens  

 

 A Fonte: Aut. P-Lf 84/92. O manuscrito é composto por 11 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, que é também a primeira página da composição, apresenta a 

seguinte epígrafe: 

 

“Motteto nº 124 Per La festa d'una Santa Vergine / nel commune / A 4 voci concertato: 

/ Ad' uso della Sacrosanta Patriarcale, e Capela Reale / di Lisbona / Partitura Originale di 

D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759”137. 

 

 

 A distribuição da música nas folhas é a seguinte (os pentagramas são contados de 

cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Haec est Virgo, sapiens, quam 
Dominus vigilantem invenit 

1 6-10 1-6 

2 1-5, 6-10 6-11,11-17 

                                                
137 Tradução: "Moteto nº 124 / Para a festa de uma Santa Virgine / no município? / a 4 vozes concertado / 

Para uso da Santa Basílica Patriarcal, e Capela Real / de Lisboa / Partitura original de D. Giovanni Giorgi / 
Em Génova no ano de 1759".  
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 3 1-5, 6-10 17-22, 23-27 

4 1-5, 6-10 28-33, 34-39 

5 1-5 39-41 

PARTE SECONDA 
Veni Sponsa Christi, accipe 
coronam 
 

5 1-3, 5-7, 8-10 42-45, 46-50, 51-59 

6 1-3, 5-7, 8-10 60-67, 68-74, 75-82 

7 1-3, 4-6, 8-10 83-91, 92-100, 101-107 

8 1-3 108-116 

PARTE TERZA 
Quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum 

8 5-9 117-121 

9 1-5, 6-10 121-126, 127-132 

10 1-5, 6-10 132-137, 138-142 

11 1-5, 6-10 143-148, 148-154 

 

 

 Nas folhas 3, linhas 1-5; 4, linhas 6-10; 7, linha 6; 9, linhas 1-3 estão prolongadas 

as linhas da pauta, de forma a conter mais compassos dos andamentos. O texto da Parte 

Prima é extraído da 2ª Antífona para as Laudes e os textos da Parte Seconda e da Parte 

Terza são extraídos das 2ª e 3ª Antífonas do Magnificat.  

 

 

Texto do moteto Tradução 

Haec est Virgo sapiens, quam Dominus 
vigilantem invenit 
(Cfr. Mateus 25:1) 

Esta é a virgem sábia, a qual o Senhor 
encontrou vigiante 

Veni Sponsa Christi accipe coronam Vem Esposa de Cristo e toma a coroa 
Quam tibi Dominus praeparavit in aeternum 
(Antífona ad Magnificat in Vesperis) 

Que o Senhor te preparou para a eternidade 
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Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Haec est Virgo, 6-7 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Haec est Virgo, 30  bc Notas escritas em clave de Soprano 

Haec est Virgo, fim do 
andamento 

Todas as partes Indicação de :”P:te 2:a a 2 soli C.T.” 

Veni Sponsa Christi, 80 - 81 bc Notas escritas em clave de Tenor 

Quam tibi Dominus, 117 – 120 bc Notas escritas em clave de Soprano 

Quam tibi Dominus, fim do 
andamento 

Todas as linhas Indicação de “D:C: al segno #” 
 

 

 

1.18 Moteto nº 125 - Fallax gratia 

 

 A Fonte: Aut. P-Lf 84/87. O manuscrito é composto por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício é também a primeira página da composição, e apresenta a 

seguinte epígrafe: 

 

“Motteto nº 125 Per La messa del commune delle Sante Vedove / à 4 voci concertato / 

Ad' uso della Sacrosanta Patriarcale, e Capela Reale / di Sua Maestà: Fedelissima: / 

Partitura originale di D: Giovanni Giorgi / In Genova L'anno 1759”138. 

 

 

 A distribuição da música nas folhas é a seguinte (os pentagramas são contados de 

cima para baixo): 

 

                                                
138 Tradução: "Moteto nº 124 / para a festa de uma santa virgine / no município? / a 4 vozes concertado / 

para uso da Santa Basílica Patriarcal, e Capela Real / de Lisboa / Partitura original de D: Giovanni Giorgi / 
em Génova no ano de 1759". 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Fallax gratia et vana est 
pulchritudo mulier timens 
Dominum ipsa laudabitur 

1 6-10 1-5 

2 1-5, 6-10 5-10, 10-15 

3 1-5, 6-10 16-21, 22-26 

4 1-5, 6-10 27-31, 32-37 

5 1-5, 6-10 38-40 

PARTE SECONDA 
Date ei de fructu manuum 
suarum 
 

5 3-5, 7-9 41-43, 44-50 

6 1-5, 6-10 51-59, 60-67, 68-74 

7 1-3, 5-7, 8-10 75-82, 83-90, 91-98 

8 1-3 99-101 

PARTE TERZA 
Et laudent eam in portis opera 
eius  

8 5-9 102-105,  

9 1-3, 5-7, 8-10 105-110, 111-115 

10 1-3, 4-6, 8-10 116-120, 121-125 

Et laudent eam in portis opera 
eius  

11 1-3, 4-6, 8-10 126-130, 131-135 

Et laudent eam in portis opera 
eius  

12 1-5 136-141 

  

 Nas folhas 5, linhas 6-10; 6, linhas 6-10; 7, linhas 4-5 e 6-10; 8, linhas 5, estão 

prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter mais compassos dos andamentos. O 

texto da Parte Prima é extraído da 2ª Antífona para as Laudes e os textos da Parte 

Seconda e da Parte Terza são extraídos das 2ª e 3ª Antífonas do Magnificat.  

 

Texto do moteto Tradução 

Fallax gratia et vana est pulchritudo mulier 
timens Dominum ipsa laudabitur 

Encantos são enganos e beleza é ilusão, 
mas uma mulher que teme o Senhor é digna 
de elogio 

Date ei de fructu manuum suarum Recompensem-na com o fruto das suas 
mãos 
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Et laudent eam in portis opera eius 
(Provérbios 31:30 e 31) 

E louvem-na diante da assembleia pelo seu 
trabalho 

 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Fallax gratia, 1 Bc Notas escritas em clave de tenor 

Fallax gratia, 16-17 Bc Notas escritas em clave de tenor 

Fallax gratia, 22 Bc Notas escritas em clave de tenor 

Fallax gratia, 23 (segundo 
tempo) 

S Semicolcheias unidas e apagadas   

Fallax gratia, 26  Bc Notas escritas em clave de tenor 

Fallax gratia, fim do andamento  Indicação: “ 2 soli a.t:” 

Date ei de fructu, 39 Bc Notas escritas em clave de tenor 

Date ei de fructu, 69 Bc Compasso reinscrito na linha em baixo 
(linha 10) 

Date ei de fructu, 70 (segundo 
tempo) 

A Colcheias unidas 

Date ei de fructu, 75-78 Bc Compassos apagados e completamente 
reinscritos na linha em baixo (linha 4) 

Date ei de fructu, fim do 
andamento 

 Indicação de : “segue tutti p:te 3:za” 

Et laudent, 77-81 Bc Notas escritas em clave de tenor 

Et laudent, 108-110 Bc Notas escritas em clave de tenor 

Et laudent, fim do andamento  Indicação de :” d:c: al segno # tutti / et et 
laudem eam" 
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1.19 Moteto nº 126 - Haec est domus Domini 

 

 A Fonte: Aut. P-Lf 84/90. O manuscrito é composto por 12 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 29,5 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, é também a primeira página da composição, e apresenta a 

seguinte epígrafe:  

 

"Motteto nº 126 / Per la Messa del comune della dedicazione D’una Chiesa / o sia per 

Anniversario / à 4 voci concertato: / Ad' uso della Sacrosanta Patriarcale, e capella 

Reale / di S:ua M:aestá Fidelissima / Partitura Originale di D: Giovanni Giorgi / In 

Genova L'anno 1759"139. 

 

 

 A distribuição da música nas folhas é a seguinte (os pentagramas são contados de 

cima para baixo): 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Haec est domus domini, firmiter 
aedificata: bene fundata est supra 
firmam petram. 

1 6-10 1-7 

2 1-5, 6-10 8-16, 17-24 

3 1-5, 6-10 25-32, 33-40  

4 1-5, 6-10 41-49, 50-57 

5 1-5, 6-10 58-65, 66-72 

PARTE SECONDA 
Vidi civitatem sanctam jerusalem 
novam descendentem de caelo a deo 
paratam sicut sponsam ornatam viro 
suo 

6 1-3, 4-6, 8-10 73-76, 77-81, 82-85 

7 1-3, 4-6, 8-10 86-90, 91-94, 95-98 

8 1-3 99-104 

                                                
139 Tradução: "Moteto nº 126 / Para a Missa do comum da Dedicação de uma Igreja /ou seja para o 

Aniversário / à 4 vozes concertado / Para uso da Santa Basílica Patriarcal, e Capela Real / de sua Majestade 
Fidelissima / Partitura original de D. Giovanni Giorgi / em Génova no ano de 1759". 
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Andamento Folhas Linhas Compassos 

8 6-10 105-108 

PARTE TERZA 
Domum tuam domine decet 
sanctitudo in longitudinem dierum 

9 1-5, 6-10 109-113, 114-118 

10 1-5, 6-10 119-124, 124-129 

11 1-5, 6-10 129-134, 134-139 

12 1-5 139-144 

 

 

 Nas folhas 4, linha10; folha 7, linhas 5-7, 8-10, estão prolongadas as linhas da 

pauta, de forma a conter mais compassos dos andamentos. Os textos provêm da liturgia 

própria do dia, respetivamente da Parte Prima o texto é extraído da 3ª Antífona, o da Parte 

Seconda da 1ª Antífona, e o da Parte Terza do Capitulum ad Laudes. 

 

Texto do moteto Tradução 

Haec est domus domini, firmiter aedificata: 
bene fundata est supra firmam petram 
(Cfr. Mateus, 7:24) 

Esta é a casa do Senhor firmemente 
edificada: está bem assente sobre sólida 
rocha 

Vidi civitatem sanctam jerusalem novam 
descendentem de caelo a deo paratam sicut 
sponsam ornatam viro suo 
(Cfr. Apocalípse, 21:4) 

Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém 
descer do céu, de junto de Deus, linda como 
uma esposa ornada para o seu noivo 

Domum tuam domine decet sanctitudo in 
longitudinem dierum 
(Salmo 93:5) 

O teu templo, Senhor, está adornado de 
santidade para sempre 

 

 

Aparato crítico 

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Haec est domus domini, 22  Bc Notas escritas em claves de tenor 

Haec est domus domini, 25  Bc Notas escritas em claves de tenor 
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Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Haec est domus domini, 38 e 
39 

Bc Notas escritas em claves de tenor 

Haec est domus domini, 54 e 
55 

Bc Notas escritas em claves de tenor 

Haec est domus domini, fim 
do andamento 

 Indicação de: “segue la parte 2ª nel fine /tutti 
domum tuam domine” 

Vidi civitatem, fim do 
andamento 

 Indicação de: “parte 3ª à 2 soli ca si copierá in 
3za luogo cioé come parte 3ª” 

Vidi civitatem, fim do 
andamento 

 Indicação de: “d.c. tutti al segno p.te 2ª domum 
tuam domine” 
“nota: p.te 2ª: si copierá in secondo luogo come 
parte 2ª" 

Domum tuam domine, fim do 
andamento 

 Indicação de: “segue p.te 3:za / soli c:a: / vidi 
civitatem #” 

 

 

1.20 Moteto nº 127 - Exaudisti Domine 

 

 A Fonte: Aut. P-Lf 84/84. O manuscrito é composto por 14 folhas dispostas 

horizontalmente, com dimensão de 30 por 22 cm. Cada página tem um esquema de pauta 

de 10 linhas. O frontispício, é também a primeira página da composição, e apresenta a 

seguinte epígrafe:  

 

"Motet:o n:o 127, et ultimo Per la consacra:zionne d' una nuova Chiesa / overo Capela 

et Altare / à 4 concer:tate / In questo ultimo Mot:etto termina La lunga e molto / Laboriosa 

Opera delli Mot:etti, occorenti per tutte Le solennità, / Domeniche, Feste, doppie 

semidoppie, e communi dell’anno. / Modernam:te composti in musica dà D: Giovanni 

Giorgi veneto. / Ad’ uso della Reale Capella di S:ua M:aestà Fedelis:sima / Giuseppe 

P:rimo Rè di Portogallo / A cui La dedica ossequiosis:simo il sud:dito povero vecchio 

Auttore / In segno della sua Umilis:sima, Obedientis:sima, antica servitù"140.  

                                                
140Moteto nº 127, e último Para a consacração de uma nova Igreja / ou seja Capela e Altar / a 4 vozes 
concertado / Neste último moteto acaba a longa e muito cansativa obra dps motetos, para ser utilizados em 
todas as Solenidades, Domingos, Festas, duplas, semiduplas e comuns do ano. / Modernamente compostos 
em música por D: Giovanni Giorgi Veneto / Para uso da Real Capela de Sua majestade Fidelissima / 
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 A distribuição da música nas folhas é a seguinte (os pentagramas são contados de 

cima para baixo): 

 

Andamento Folhas Linhas Compassos 

PARTE PRIMA 
Exaudisti domine orationem servi tui, 
ut aedificarem templum nomini tuo 

1 6-10 1-7 

2 1-5, 6-10 8-17, 18-24 

3 1-5, 6-10 25-32, 33-41  

4 1-5, 6-10 42-50, 51-57 

5 1-5, 6-10 58-66, 67-76 

PARTE SECONDA 
Benedict et sanctifica domum istam 
in sempiternum 

6 1-5, 6-10 77-84, 85-93 

7 1-5, 6-10 94-104, 105-114 

8 1-5, 6-10 115-124, 125-134 

9 1-5, 6-10 135-145, 146-157 

10 1-5 158-163 

PARTE TERZA 
Lapides pretiosi omnes muri tui, et 
turres jerusalem gemmis 
aedificabuntur 

10 6-9 164-167,  

11 1-4, 6-9 168-172, 173-177 

12 1-4, 6-9 178-182, 183-186 

13 1-4, 6-9 187-191, 192-196  

14 1-4 196-198 

 

 Nas folhas 5, linhas 9-10; estão prolongadas as linhas da pauta, de forma a conter 

mais compassos dos andamentos. Os textos da Parte Prima e Segunda são extraídos do 

                                                                                                                                              
Giuseppe Primo de Portugal, / Ao qual esta dedica ossequosissima: o seu sudito, pobre e velho autor / em 
signo da sua muito úmil e obediente, antiga escravidão". 
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Responsorium II da quarta feira e do Sabado depois da Pentecoste, e o texto da Parte 

Terza da Antífona 5 em dedicação à Igreja.  

 

Texto do moteto Tradução 

Exaudisti domine orationem servi tui, ut 
aedificarem templum nomini tuo 
(Cfr. I Reis 8:28) 

Atendeste, Senhor, a oração do teu servo, 
para edificar um templo em teu nome 

Benedict et sanctifica domum istam in 
sempiternum 
(Responsório 2 in feriis quartis post 
Pentecosten) 

Abençoa e santifica esta casa para sempre 

Lapides pretiosi omnes muri tui, et turres 
jerusalem gemmis aedificabuntur 
(Cfr. Tobias 13:17) 

Pedras preciosas são todas as tuas paredes, e 
as torres de Jerusalém são construídas com 
jóias 

 

Aparato crítico 

 

Na armação de clave comparece somente o sib, sendo acrescentado o b às notas mi ao 

longo da peça.  

 

Andamento, compasso Voz/bc Observações 

Exaudisti domine, 2-6   Bc Notas escritas em claves de tenor 
Exaudisti domine, 38-42 Bc Notas escritas em claves de tenor 
Exaudisti domine, 70 Bc Notas escritas em claves de tenor 
Benedict, 2-7 Bc Notas escritas em claves de soprano 
Benedict,  
18-24, 44-47, 82 

Bc Notas escritas em claves de tenor 

Benedict, 44-47 Bc Notas escritas em claves de tenor 
Benedict, 82 Bc Notas escritas em claves de tenor 
Benedict, fim do andamento  Indicação: “ segue p:te 3:za” 
Lapides pretiosi, 17, 22 Bc Notas escritas em claves de tenor 

Lapides pretiosi, 24-26 Bc Notas escritas em claves de tenor 

Lapides pretiosi, 31 Bc Notas escritas em claves de tenor 

Lapides pretiosi, fim do 
andamento 

 Indicação: “d:c: tutti al segno # / benedict, 
et santificat” 
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CONCLUSÕES 
 

 Giovanni Giorgi (?-1762) foi, de entre os inúmeros músicos italianos que ao longo 

do século XVIII foram contratados pela coroa portuguesa, um dos compositores que mais 

se destacou, não só pela quantidade de obras produzidas mas também pela sua qualidade, 

vindo a influenciar, através da sua atividade didática no Seminário da Patriarcal, diversos 

compositores portugueses que foram seus alunos.  

 As composições de Giorgi para a Capela Real e Patriarcal de Lisboa sobreviventes, 

com datas entre 1755 e 1761, abrangem quase todos os géneros de música sacra e as 

ocorrências do calendário litúrgico.  

 A pesquisa realizada no âmbito deste trabalho revelou alguns dados novos relativos 

ao período romano, tendo sido ainda avançadas hipóteses, à luz das informações 

encontradas pelos investigadores portugueses mais recentes, que dizem respeito à sua 

atividade junto da corte de Lisboa e acerca do último período, em Génova. 

 Apesar de, em tempos mais recentes, o interesse pela obra de Giorgi ter vindo a 

aumentar, é ainda escassa a presença de obras suas nos programas de concertos, não 

existindo mesmo edições impressas das suas composições. 

 Também ao nível da produção discográfia, para além de algumas gravações de 

obras compostas em Roma, a única obra escrita para Portugal objecto de registo era, até à 

conclusão deste trabalho, o moteto Clarifica me, Pater, incluído no CD publicado em 

1996, Holy Week at Chapel of The Dukes of Braganza, na interpretação da Capella 

Portuguesa, dirigida por Owen Rees. 

 Com a presente dissertação pretendeu-se contribuir para o estudo deste compositor 

e, assim, ajudar a colmatar algumas lacunas sobre a sua atividade e a produção destinada a 

Portugal enquanto esteve ao serviço da corte de Lisboa, entre os reinados de D. João V e 

D. José I. Este trabalho constituiu no estudo e edição crítica de 20 motetos pertencentes à 

série numerada pelo próprio compositor, obras compostas para a Basílica Patriarcal e a 

Capela Real, dos quais foram selecionados 10, os motetos para o Natal e para a Páscoa, 

para gravação em CD.  
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 Esta gravação foi realizada em Aveiro, na Igreja da Misericórdia, com o Coro de 

Câmara da Universidade de Aveiro, tendo sido utilizado o Órgão histórico do Séc. XVIII 

pertencente à referida igreja. 

 A transcrição dos 20 motetos foi realizada a partir dos manuscritos autógrafos 

encontrados no Arquivo da Fábrica da Sé de Lisboa, sendo que, nalguns casos, foi 

realizada a colação com outras cópias, quando disponíveis. Esta comparação não levantou 

problemas de maior, pois as diferentes fontes não apresentavam diferenças significativas, 

tendo-se optado, contudo, pelas fontes autógrafas sempre se verificaram discrepâncias. As 

maiores diferenças encontradas dizem respeito, essencialmente, a aspetos rítmicos ou de 

grafismo, não se tendo encontrado divergências de notas, de articulação ou de texto. Os 

materiais encontravam-se em bom estado e bastante legíveis. 

 Os vinte motetos de Giorgi selecionados para transcrição refletem as novas 

tendências de composição de música sacra em meados do século XVIII, onde se dá 

preferência ao stile concertato. Esse tipo de escrita era visto como “moderna” por oposição 

ao stile antico ou stile osservato, que continuava a usar-se em cerimónias específicas que 

pelo seu carácter e tradição exigiam uma escrita mais austera, por exemplo no âmbito da 

Semana Santa. No corpus de obras estudadas e também na produção musical em geral, 

escrita por Giorgi para Lisboa, depois do terramoto, notamos, porém, como tendência 

dominante uma atualização da linguagem que, nas partes solísticas, se aproxima por vezes 

da escrita operática.  

 A estrutura utilizada pelo compositor nos seus motetes, salvo raríssimas exceções, é 

rigorosamente tripartida, sendo os motetos constituídos em três partes com caraterísticas 

contrastantes, com a repetição da segunda ou terceira seção. No âmbito deste esquema 

geral, há uma grande variedade de estruturas e substruturas. Os modelos formais são 

condicionados pelo texto, que pode ser distribuído dentro de um único andamento ou pode 

ser repartido entre as três partes, oferecendo uma multiplicidade de combinações entre os 

efetivos utilizados. No que diz a macroestrutura, a disposição de cada moteto varia, bem 

como varia a estrutura particular de cada parte. A Prima Parte – Introdução é quase 

sempre constituída por um andamento em stile concertato, onde seções destinadas a um 

solista (S) ou dois solistas (SA) se alternam com seções corais em stile pieno. A Parte 

Seconda é, na maioria dos casos, um andamento destinado ao Tutti e a Parte Terza é 

escrita para um solista (S) ou um duo (SA ou ST ou TB). Constituem exceção os motetos 
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n.os 48 e 127 que apresentam dois andamentos em stile pieno (Parte Seconda e Terza), o 

moteto nº 49 que apresenta um quarteto solístico na Parte Prima (SATB), o moteto nº 53 

que apresenta um duo quer na Parte Prima (TB) quer na Parte Terza (SC), o moteto nº 25 

que apresenta dois andamentos em stile concertato (Parte Prima e Seconda) e o moteto nº 

73 que apresenta três andamentos em stile concertato (Parte Prima, Seconda e Terza). 

 Analisando os motetos de outros compositores portugueses setecentistas como João 

Rodrigues Esteves e António Teixeira, parece a macroestrutura dos motetos de Giorgi 

corresponder a um modelo padrão no âmbito musical litúrgico da Basílica Patriarcal. 

Embora a estrutura dos motetos se apresente de forma vinculativa, Giorgi consegue 

apresentar soluções diversificadas, demonstrando uma vontade de procurar o mais possível 

a variedade não obstante as restrições formais. 

 No que diz respeito à estrutura formal dos andamentos em stile concertato, foram 

encontrados quatro tipologias diferentes, três das quais bastante recorrentes: a tipologia de 

matriz AA1 (motetos n.os 25.1, 25.2, 26.1, 27.1, 68.1, 73.1, 79.1, 124.1, 125.1, 126.1 e 

127.1), a matriz AA1A2 (motetos n.os  24.1, 80.1, 48.1, 73.2 e 73.3) e a estrutura tripartida 

ABC (motetos n.os 86.1 e 123.1). Um só moteto apresenta a estrutura bipartida AB (moteto 

n.o 52.1). A escrita das seções corais nos andamentos em stile concertato é 

predominantemente homofónica, enriquecida com padrões texturais caraterizados por uma 

direção melódica sóbria e uniforme. As seções solísticas, pelo contrário, são caraterizadas 

por uma condução melódica rica e variada, bastante virtuosística e enriquecida por 

passagens de coloratura de influência operática. 

 Os andamentos em stile pieno são caraterizados por uma escrita imitativa designada 

stile fugato. Mas o procedimento de imitação está presente principalmente no início dos 

andamentos, passando rapidamente para texturas homofónicas e homorrítmicas. 

 Quanto à estrutura das árias, no caso dos motetos em estudo escritas para soprano 

solo, corresponde ao mesmo modelo: AA1A2, sendo constituída por três subseções, sendo 

A1 e A2 a repetição do mesmo texto com variantes melódicas. 

 Como já foi referido, os vinte motetos pertencem a uma série numerada pelo 

próprio compositor e constituída por 127 obras, de acordo com um plano que previa cobrir 

todo o calendário litúrgico, havendo porém lacunas no que diz respeito a algumas 

festividades. Estes motetos estão conservados em manuscritos autógrafos na Fábrica do 
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Arquivo da Sé de Lisboa, onde estão guardadas 302 obras de Giorgi, das quais 248 são 

autógrafas.  

 O número mais elevado de obras de Giorgi que se encontra em Portugal refere-se 

ao último período criativo do compositor (1755-1761) e a maioria delas encontra-se no 

Arquivo da Fábrica da Sé Patriarcal de Lisboa. A quantidade conspícua de cópias das 

mesmas obras existentes noutras bibliotecas e arquivos de Portugal sugerem que Giovanni 

Giorgi foi um autor de referência no âmbito litúrgico musical nacional, e que a sua música 

teve uma ampla difusão no país, a par de outros compositores tais como David Perez.  

 Gmeinweiser divide o percurso criativo de Giorgi em três fases coevas à 

localização geográfica do próprio autor. A primeira fase, decorrida em Roma, entre 1719 e 

1725, caracteriza-se por obras litúrgicas policorais no estilo do barroco colossal romano; a 

segunda, coincidente com o período da permanência em Lisboa, de 1725 a cerca de 1755, 

terá marcado a mudança estilística para as tendências da linguagem do estilo galante do 

final do Barroco europeu. Contudo, o moteto Clarifica me Pater (P-VV J. 12/A. 6, fols. 

37v-40), que com certeza pertence a este período, é escrito em estilo contrapontístico 

severo. Esta composição encontra-se incluída na antologia de música para a Semana Santa 

(Officium Majoris Hebdomadae) de 1735 entre outras composições do final do séc. XVI e 

do séc. XVII, tendo sido realizada pelo copista da Patriarcal Vicente Perez Patroch 

Valentino para o uso exclusivo da capela ducal de Vila Viçosa. A terceira fase, que 

corresponde à mudança de Giorgi para Génova, de 1755 a 1762, testemunha a aquisição 

completa da linguagem pós-barroca. Desconhecendo a existência do moteto Clarifica me 

Pater, Gmeinweiser (1995) afirma que as únicas composições chegadas até nos pertencem 

à primeira e a terceira fase, conservadas respetivamente nos arquivos italianos e 

portugueses. Na minha opinião, só uma análise aprofundada do inteiro corpus das obras do 

compositor poderá confirmar as mudanças eventualmente ocorridas no seu estilo. 

 Giorgi demostra um conhecimento contrapontístico bastante aprofundado. A escrita 

abrange diversas formas compositivas, seções em polifonia imitativa alternam com seções 

em stile fugato construídas sobre sujeitos caraterizados por valores rítmicos mais rápidos e 

contrastantes, enriquecidos por figurações barrocas e pré-clássicas. O contraponto é 

fluente, sendo típica a alternância de secções homofónicas e secções concertantes. As 

composições de Giorgi foram copiadas em Portugal ao longo de todo o séc. XVIII e 

encontram-se também cópias do séc. XIX. Os recibos dos copistas da Basílica Patriarcal e 
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da Capela Real continuam a mencionar a música de Giorgi também na época sucessiva à 

morte do compositor, junto com a crescente influência napolitana da música de Perez e 

Jommelli e dos compositores portugueses ativos a partir da segunda metade do séc. XVIII 

(Fernandes 2012, 187).  

 A música religiosa de Giorgi revela afinidade com o tipo de composição praticada 

em Portugal no segundo terço do séc. XVIII, em particular no que diz respeito ao stile 

concertato. De acordo com Fernandes (2012), pela dimensão da sua produção, a difusão e 

o uso continuado das suas obras didáticas, podemos afirmar Giorgi ter sido um modelo 

central da formação da linguagem do repertório sacro pós-barroco, executado nas 

instituições eclesiásticas portuguesas (p. 187). Junto com David Perez e Niccolò Jommelli, 

Giorgi foi o compositor mais influente no âmbito da música sacra em Portugal ao longo do 

séc. XVIII. Teve um papel fundamental em fornecer à Basílica Patriarcal e à Capela Real o 

repertório destruído no incêndio que se seguiu ao terramoto de 1755. As suas composições 

cobrem de forma quase completa todos os principais géneros litúrgicos. A sua linguagem 

contribui para uma multiplicidade de combinações no âmbito do stile concertato, bem 

como nas composições em stile pieno, parecendo acompanhar uma gradual evolução do 

estilo até levar a sua escrita para as novas orientações estilísticas do pós-barroco. Durante 

cerca de trinta anos Giorgi esteve ativo em Lisboa, onde deixou uma marca muito mais 

douradura do que a deixada por Domenico Scarlatti ou outros músicos que trabalharam de 

forma esporádica em Portugal.  

 A imensa produção de Giovanni Giorgi, quer do período italiano, quer do período 

português (o período de Génova podendo-se englobar neste último, considerando o facto 

de o autor, até prova contrária, não ter escrito nada que não fosse para a corte portuguesa) 

mereceria ser reconsiderada, no âmbito dos estudos musicológicos, para definir o caráter 

da música sacra setecentista, que ainda carece da abordagem aprofundada a correntes 

estilísticas diferentes da alemã (focada sobretudo em J. S. Bach), francesa e da que se liga 

a G. F. Haendel. Para além da reavaliação da música sacra napolitana, ocorrida nas últimas 

décadas, seria necessária a redescoberta da vertente “romana” do género, representada por 

Giuseppe Ottavio Pitoni, Alessandro e Domenico Scarlatti, Girolamo Chiti e Giovanni 

Giorgi, entre outros, para o conhecimento completo da realidade musical quer de Itália, 

quer de Portugal do séc. XVIII.  
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 Uma pesquisa mais exaustiva poderia colmatar as lacunas que ainda obscurecem 

grande parte da vida de Giovanni Giorgi, e um trabalho consistente de análise, transcrição 

e divulgação das obras deste autor poderá fazer justiça a um conjunto de obras que 

merecem ser retiradas do esquecimento, trabalho de que esta tese representa apenas um 

contributo inicial.  
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