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Resumo 

 Tendo como base a análise da cronística dos finais da Idade Média, 

nomeadamente as crónicas de Fernão Lopes, Gomes Eanes de Zurara, Rui de Pina e 

Garcia de Resende, o presente projeto de investigação tem como objetivo principal a 

procura e compreensão da presença de manifestações musicais e os seus respetivos 

contextos, através de um levantamento sistemático de dados. Este estudo procura assim 

não só demonstrar a pertinência das crónicas para uma melhor compreensão das múltiplas 

manifestações musicais presentes no quotidiano medieval, mas também oferecer uma 

base de dados sistemática que possa servir como referência para estudos subsequentes.  

A relevância do tema consiste na tentativa de explicar e compreender a presença 

de manifestações musicais, numa multiplicidade de momentos da vida medieval, que vão 

dos militares aos religiosos, das festividades régias populares. 

Palavras-chave: Idade Média, Crónicas, Música, Músicos, Instrumentos musicais 

 

Abstract 

Taking into account the analysis of the late middle ages chronistic, namely the 

Fernão Lopes’s, Gomes Eanes de Zurara’s, Rui de Pina’s and Garcia de Resende’s 

chronics, the investigation project in force, has as main objective to search for the 

comprehension of the musical manifestations presence and their contexts, respectively, 

through a systematic data collection. This study aims, therefore, not only to unfold and 

show evidence of the chronics’ pertinence to a clear understating of the multiple musical 

manifestations present in medieval everyday life, but also to offer a systematic data base 

that could possibly function as reference to subsequent studies.  

The relevance of the theme consists on the attempt to explain and comprehend the 

presence of the musical manifestations, in a multiplicity of moments of the medieval life, 

ranging from military to religious, from royal to popular festivities. 

 Keywords: Middle Ages, Chronicles, Music, Musicians, Musical instruments 
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1. Introdução 

 A presente dissertação resultou da curiosidade e do interesse no estudo da música 

medieval utilizando fontes históricas, mais especificamente textos cronísticos, para 

desenvolver esse mesmo estudo. Em torno das referências da música na cronística 

medieval portuguesa têm sido realizados alguns trabalhos quer de caráter histórico quer 

musicológico, continuando a faltar, porém, um estudo sistemático. Autores como João de 

Freitas Branco, Manuel Carlos Brito, Maria Isabel Lopes Monteiro, Hugo Filipe Teles 

Porto, entre outros, utilizam as crónicas nas suas menções à música, apresentando 

exemplos e desenvolvendo alguns comentários em relação ao assunto, demonstrando que 

as crónicas são uma fonte importante para o estudo das referências musicais.  

Partindo deste ponto, a presente investigação desenvolveu-se em torno de um 

objetivo central, a saber, a procura de referências musicais contidas nas crónicas de 

Fernão Lopes (Crónica de 1419, de D. Pedro I, de D. Fernando I e de D. João I); de 

Gomes Eanes de Zurara (Crónica da Tomada de Ceuta, Crónica dos Feitos da Guiné, de 

D. Pedro de Meneses e de D. Duarte de Meneses); de Rui de Pina (Crónicas de D. Sancho 

I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D. Afonso 

V, D. João II); e por fim de Garcia de Resende (D. João II). É necessário referir que o 

conjunto de crónicas que nos propomos analisar não é de todo homogéneo, ou seja, dentro 

deste conjunto nem todas as crónicas são régias, sendo este tipo que prevalece. Para além 

destas, dispomos também de crónicas particulares (Crónica de D. Pedro de Meneses e a 

Crónica de D.  Duarte de Meneses, Crónica dos Feitos da Guiné).  

Desde logo as crónicas levantam uma série de problemas, nomeadamente no 

estabelecimento de uma cronologia rigorosa. Mas também devido ao facto de os cronistas 

escreverem sobre reinados anteriores aos da sua vivência. Esse facto dificulta a 

interpretação e a descrição da realidade que apresentam podendo encontrar-se muito 

condicionada pela contemporaneidade dos cronistas. Para além destas questões, existe 

ainda o facto de as crónicas relatarem, sobretudo as régias, factos sobre a vivência do 

monarca, sendo que esses factos estariam à partida condicionados por aquilo que o 

próprio rei queria que fosse contado. Por isso, na sua leitura, não é difícil encontrar 

expressões ou descrições que enaltecem os feitos régios enobrecendo a figura do monarca, 

principalmente nas crónicas relacionadas com a Dinastia de Avis. Este ponto está 

associado, como é óbvio, à circunstância de os cronistas serem eles próprios desse tempo, 
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o que influencia, desde logo, a sua visão dos acontecimentos, bem como, como iremos 

ver, o número de dados encontrados.  

Desta forma, e considerando as cronologias da vida dos cronistas, podemos dizer 

que o presente projeto de investigação se enquadra no período final da Idade Média. 

Relativamente à escolha do título, gostaríamos de referir uma pequena nota acerca da 

primeira parte “Charamelas e trombetas…”, sendo que a sua escolha resulta do facto de 

estes serem os instrumentos com o maior número de referências e, para além disso, 

pertencerem igualmente ao grupo de instrumentos de sopro que nos aparece com o maior 

número de dados.  

A nossa investigação procura assim compreender a presença das manifestações 

musicais, nomeadamente no que respeita a música, músicos e instrumentos musicais, bem 

como os respetivos contextos nas narrativas cronísticas. Assim sendo, procedemos ao 

levantamento sistemático das informações respeitantes aos aspetos referidos, realizando 

sempre a sua integração em coordenadas espaciais e temporais. Em relação a estes últimos 

aspetos veremos, com particular atenção, os ambientes militares, de festividades cortesãs 

e populares, religiosas e profanas. É necessário ter presente que os dados que serão 

apresentados, na sua maioria, padecem de lacunas sistemáticas; faltando frequentemente 

informação ou sobre os instrumentos, ou sobre o que ocorreu nas festas, (com a exceção 

de um ou outro caso), ou sobre as danças, ou canto, ou até mesmo as procissões.  

Após este passo inicial para a seleção das referências musicais, foi desenvolvida 

uma tipologia que contempla seis categorias distintas articuladas com a forma como 

conjugamos as informações recolhidas: “Instrumentário”, “Festas”, “Dança”, “Canto”, 

“Hinos e Salmos” e “Outras Referências” (aqui foram colocadas referências de caráter 

genérico sem qualquer especificidade). Para estas tipologias foram estabelecidos quadros, 

síntese.  

 Comecemos pela tipologia do Instrumentário. Esta é composta por duas tabelas: a 

primeira abrange os grupos de instrumentos divididos pelo seu modo execução1, como 

instrumentos de cordas, percussão, sopro e teclas, sendo que, em cada categoria, são 

apresentados excertos de episódios ligados à respetiva tipologia; a segunda, ligada à 

 
1 O modo execução é referente à forma como é tocado o instrumento. 
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contabilização de dados, expõe todos os instrumentos que se encontram referidos na 

cronística, desde as trombetas às charamelas. 

 No que diz respeito à tipologia Festa, surge composta igualmente por duas tabelas, 

ambas apresentando os mesmos campos de análise, ou seja: Casamentos, Entradas 

Régias, Festas, Festas Religiosas e Procissões, tanto no levantamento das referências, 

como na sua contabilização. Este procedimento foi seguido nas restantes tipologias, com 

exceção de Outras Referências, alterando-se os campos conforme os dados apresentados 

e as categorias tratadas. A Dança subdividiu-se pelo Baile, Dança e Folia; o Canto, em 

Canto Secular, Religioso e Cantores; os Hinos e Salmos surgem separados em duas 

colunas diferentes.  

 Relativamente a Outras Referências, foi utilizado apenas um campo para 

apresentação dos episódios e a contabilização dos mesmos, sendo que esta tipologia, 

como anteriormente foi referido, abarca menções genéricas a termos musicais que não se 

inserem nas tipologias anteriores.  

 É necessário explanar ainda a categoria Dados Gerais. Esta foi criada com o intuito 

de apresentar os dados em termos globais, ou seja, poderemos observar o total de dados 

encontrados em cada crónica, e em cada cronista e de todas as tipologias que foram 

estabelecidas.  

Para além dos quadros foram criados gráficos para cada tipologia, sendo que os 

mesmos são divididos por tema e cronista. Existe apenas uma exceção que diz respeito 

aos gráficos do Instrumentário, que se encontram divididos por famílias de instrumentos, 

ou seja, em cordas, percussão, sopro e teclas.  

Posto isto, a presente dissertação pode sintetizar-se nos seguintes pontos: uma 

primeira parte que contempla a Apresentação e Justificação do tema, Estrutura, Fonte e 

Estado da Arte; uma segunda parte, central em relação à matéria específica do nosso 

estudo, composta pela análise dos dados apurados; e, por fim, as nossas conclusões.  
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2. A cronística dos finais da Idade Média 

Neste capítulo pretendemos enunciar alguns aspetos importantes em relação à 

cronística, as suas potencialidades, limitações, e qual o principal objetivo dos textos. 

Refira-se, primeiramente, que as crónicas selecionadas para a presente dissertação foram: 

crónicas de Fernão Lopes (Crónica de 1419, Crónica de D. Pedro I, Crónica de D. 

Fernando e a Crónica de D. João I), de Gomes Eanes de Zurara (Crónica da Tomada de 

Ceuta, Crónica dos Feitos da Guiné, Crónica de D. Pedro de Meneses e Crónica de D. 

Duarte de Meneses), de Rui de Pina (Crónica de D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, 

D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D. Afonso V e D. João II ) e de Garcia 

de Resende (Crónica de D. João II). 

A cronística medieval é considerada por Bernardo Vasconcelos e Sousa como um 

género que constitui um tipo preciso da historiografia na forma de narrativa, que era 

promovida pela coroa, sendo esta o protagonista central (representada normalmente pelo 

próprio rei). Por essa razão, o discurso apresentado centra-se sobretudo na ação do 

monarca e sobre a história da instituição real que o monarca e a sua dinastia 

representavam. Em suma, nas palavras do autor, o objetivo do texto cronístico era a 

história política, tanto nos temas predominantes, como as ações do rei, a guerra, a paz, a 

justiça, como também a nível dos seus objetivos. Aliás, o próprio cronista enfatiza a 

«bondade» do monarca, servindo esta como justificação para o registo das múltiplas ações 

do monarca e da instituição que o próprio representava. Deste modo, a crónica régia é 

também um instrumento de poder, de afirmação e de autoridade por parte da monarquia, 

demonstrando ser um importante contributo para a legitimação dessa mesma autoridade2. 

Apesar da importância da cronística como instrumento de poder, esta só veio a assumir o 

seu papel, de forma inequívoca, a partir do século XV3.  

Para Luís Krus a «cronística medieval portuguesa inicia-se sob o signo das 

traduções, devido, em grande parte, à influência da historiografia castelhana neo-

 
2 SOUSA, Bernardo Vasconcelos - Medieval Portuguese Royal Chronicles: topics in a discourse of identity 

and power.  eJournal: Portuguese History, vol.5, nº2 (2007). [Consultado a 30 de novembro de 2018]. 

Disponível em URL: https://www.brown 

edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue10/pdf/bsousa.pdf , p.1-2. 
3 SOUSA, Bernardo Vasconcelos - Medieval Portuguese Royal Chronicles: topics in a discourse of identity 

and power…p.1-2. 
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isidoriana que teve na «Primeira Crónica Geral de Espanha de Afonso X» o seu modo 

inicial»4.  

Segundo Paula Cristina Lopes, a crónica é um género literário que se desenvolve 

na Europa medieval e renascentista5.A crónica abrange a vida ou reinado de um monarca, 

falando acerca dos seus sucessos político-militares, ou da vida de corporações religiosas 

e de alguns dos seus membros mais ilustres6. Ricardo Jorge Cunha Fernandes aponta o 

facto de a cronística medieval ser um género literário que permite trabalhar com uma 

infinidade de abordagens. O trabalho de um cronista pode ser escolher uma fonte principal 

acrescentando-lhe passagens de outras, ou então decidir quando abreviar relatos e em 

outras situações quando acrescentar factos. Na realidade, para o autor, um cronista é, em 

larga medida, um compilador7. 

Posto isto, falemos um pouco sobre as crónicas selecionadas, expondo também 

alguns pontos importantes em relação aos respetivos cronistas. 

a. Fernão Lopes 

Como foi mencionado anteriormente, Fernão Lopes (1380? – 1459/1460?) foi um 

dos cronistas escolhidos para cumprir o objetivo a que nos propusemos quando partirmos 

para realização deste trabalho. Deste cronista foram escolhidas quatro crónicas – Crónica 

de 1419, Crónica de D. Pedro I, Crónica de D. Fernando, e a Crónica de D. João I. 

Comecemos por mencionar as questões relacionadas com a Crónica de 1419.  

A Crónica de 1419, segundo o autor Ricardo Jorge Cunha Fernandes, como a 

maior parte das crónicas, é redigida no contexto da corte régia, e destinada a um público 

cortesão, tendo, dessa forma, a preocupação de transmitir a visão dos interesses políticos, 

ideológicos, económicos e religiosos da dinastia de Avis, que, neste período, se 

consolidava, e, principalmente, a nova ordem que com ela se afirmava8. Esta compreende 

a narrativa dos reinados de D. Afonso I, D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. 

 
4 KRUS, L. - Crónica.  In "Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa". Coord. Giulia Lanciani 

e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p.173. 
5 LOPES, Paula Cristina – A crónica (nos jornais): o que foi? O que é?. Lisboa: Universidade Autónoma, 

[s/d], p.1. 
6 LOPES, Paula Cristina – A crónica (nos jornais): o que foi? O que é?... p.3. 
7 FERNANDES, Ricardo Jorge Cunha – A Representação da realeza e da Nobreza na Crónica de 1419. 

Lisboa: Universidade Nova, 2012, p.7. Tese de Mestrado.  
8 FERNANDES, Ricardo Jorge Cunha – FERNANDES, Ricardo Jorge Cunha – A Representação da 

realeza e da Nobreza na Crónica de 1419. Lisboa: Universidade Nova, 2012, p.7. 
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Afonso III, D. Dinis e D. Afonso IV, precedidos de notícias em relação ao governo do 

Conde D. Henrique da Borgonha9.  

A data da sua composição, 1419, leva-nos a crer que esta crónica fazia parte de 

uma produção de maior fôlego, uma suposta Crónica Geral de Portugal, que se teria 

perdido ou não teria sido concluída. Afigura-se-nos ainda que o autor que a elaborou teve 

todos os cuidados para perpetuar a lembrança de um passado glorioso que se deveria 

prolongar no presente e no futuro10.A esta crónica são atribuídos por vários historiadores 

diversos títulos, como Crónica Geral do Reino, ou Crónica do Reino, ou História Geral 

dos Feitos do Reino, ou ainda Crónica Geral dos Notáveis Feitos dos Reis de Portugal, 

e simplesmente Crónica de Portugal, tal como figura no catálogo da livraria de D. Duarte. 

Finalmente conhecida através de dois textos quinhentistas descobertos e identificados por 

Artur de Magalhães Basto (1942) e Carlos da Silva Tarouca (1945)11. 

Filipe Alves Moreira refere que a Crónica de 1419 chegou até nós em cinco 

manuscritos, dois dos quais contêm na íntegra várias partes da mesma, ao passo que os 

restantes incluem apenas um dos reinados por ela abrangidos12. Os manuscritos 

conhecidos são o «Manuscrito Casa de Cadaval», o «Manuscrito da Biblioteca Municipal 

do Porto», uma «Cópia Fragmentária T» (encontra-se num manuscrito à guarda do 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo) e outra «Cópia fragmentária L»; o «último dos 

manuscritos atualmente conhecidos que contêm porções da C1419 é o COD. 11248, da 

Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa»13. 

O primeiro manuscrito a ser divulgado conserva-se num códice proveniente da 

livraria do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, o segundo, o «Manuscrito da Biblioteca 

Municipal do Porto», é o atual 886 da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Este foi 

editado com o título Crónica dos Cinco Primeiros Reis de Portugal. Este texto inicia-se 

com um capítulo acerca do Conde D. Henrique da Borgonha, prosseguindo com o relato 

dos reinados de D. Afonso I a D. Afonso III, apresentando algumas lacunas, que aos olhos 

 
9
 KRUS, L. - Crónica de Portugal de 1419.  In "Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa". 

Coord. Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p.185. 
10 FERNANDES, Ricardo Jorge Cunha – A Representação da realeza e da Nobreza na Crónica de 1419… 

p.7-8.  
11

 KRUS, L. - Crónica de Portugal de 1419… p.185-186. 
12 MOREIRA, Filipe Alves - A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estratégias e Posteridade. Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2010, p.16. 
13 MOREIRA, Filipe Alves - A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estratégias e Posteridade…, p.16-

26. 
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do editor, são facilmente detetáveis. Segundo Luís Krus, o texto mais completo foi 

copiado no códice 965 da Biblioteca da Casa de Cadaval (Muge): não só inclui as matérias 

constantes do anterior, como procura colmatar algumas das suas lacunas com a 

transcrição de passagens extraídas das crónicas de Rui de Pina e Duarte Galvão, para além 

de desenvolver a história de outros reinados, os de D. Dinis e D. Afonso IV; tendo como 

origem provável a chancelaria de D. Manuel I, foi editado sob o título de Crónica dos 

Sete Primeiros Reis de Portugal14. 

Sobre esta crónica existem algumas questões em torno da sua autoria, que 

referiremos de seguida. É importante salientar o facto de que só vamos focar alguns 

pontos, que, no nosso entender, são importantes. Desde cedo, este texto levou a um debate 

no campo historiográfico, e logo a partir do século XVI foram apresentadas diversas 

teorias. Por um lado, existiam autores que defendem que esta foi escrita por Duarte 

Galvão e Rui de Pina, e por outro, certos investigadores, como Damião de Góis apontam 

para que esta tenha sido escrita por Fernão Lopes, sendo esta a sua obra perdida. O autor 

renascentista considera que por detrás das obras de Rui de Pina e de Duarte Galvão estaria 

uma obra de outrem, que para ele seria Fernão Lopes15.  

Nos dias de hoje a autoria da Crónica de 1419 ainda é discutida, apresentando-se 

vários argumentos favoráveis a Fernão Lopes, assunto este bem explanado por Filipe 

Alves Moreira na sua tese de doutoramento. Este investigador considera que entre os 

séculos XVI-XIX, e ainda nas primeiras décadas do século XX, o que foi dito acerca das 

crónicas dos primeiros reis de Portugal anteriores a Rui de Pina e Duarte Galvão foi 

especulativo e conjetural: «Se existiam algumas cópias dessas antigas crónicas, ninguém 

parecia ter dado conta disso»16. 

Os dois manuscritos mencionados anteriormente (886 da Biblioteca Pública 

Municipal do Porto, e o da Casa de Cadaval) descobertos, quase em simultâneo, vieram 

mudar decisivamente os dados da questão, permitindo firmá-la sobre bases mais sólidas 

e palpáveis: «Afinal, era verdade: tinha havido pelo menos uma crónica dos primeiros 

Reis de Portugal anterior às de Pina e Galvão. Seria ela a parte julgada perdida da obra 

de Fernão Lopes?»17. 

 
14 KRUS, L. - Crónica de Portugal de 1419... p.186. 
15 MOREIRA, Filipe Alves - A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estratégias e Posteridade… p.38. 
16 MOREIRA, Filipe Alves - A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estratégias e Posteridade… p.38. 
17 MOREIRA, Filipe Alves - A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estratégias e Posteridade… p.43. 
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Para os defensores desta autoria, a questão repousou em três factos de uma 

inquestionável e imediata objetividade, que, naturalmente, convidavam à identificação da 

crónica recém-descoberta com a parte perdida da obra do primeiro cronista português. O 

primeiro é que a Crónica de 1419 é uma obra contemporânea de Fernão Lopes; o segundo 

é que foi explicitamente redigida, tal como as crónicas de Lopes, num contexto de corte 

régia; e por fim, contém exatamente os reinados correspondentes à parte desconhecida da 

obra desse cronista (D. Afonso Henriques – D. Afonso IV)18: «Tão clara, que bastou a 

Magalhães Basto apresentar alguns cotejos entre personagens de cada uma dessas obras, 

bem  como, uma súmula dos pontos comuns a elas, para que ninguém ficasse com 

dúvidas». Por essa mesma razão, «se Galvão e Pina se basearam em Fernão Lopes a 

[crónica de 1419] é – deve ser… - de Fernão Lopes», concluía o investigador19. 

Também para Luís Krus e apoiado nos códices do Porto e de Muge, e de acordo 

com estudos e posições defendidas por Magalhães Basto, Silva Tarouca e Lindley Sintra, 

parece ser clara e definitiva a autoria de Fernão Lopes20. 

No que toca à crítica externa, segundo o mesmo autor tal atribuição tem dois 

importantes argumentos. O primeiro é o facto de a crónica ter explícito o ano de 1419 

como o início da sua redação, por iniciativa do Infante D. Duarte, no momento em que 

Fernão Lopes acumulava o cargo de escrivão dos livros desse príncipe com o de guarda-

mor dos arquivos do Reino; e o outro facto, não menos decisivo, passa pelas afirmações 

proferidas por Damião de Góis no sentido de Rui de Pina e Duarte Galvão terem transcrito 

nas crónicas que dedicaram aos reinados de D. Afonso Henriques a D. Afonso IV, 

materiais oriundos de uma Crónica Geral do Reino, escrita por Fernão Lopes.  

No que toca à crítica interna, a autoria de Fernão Lopes evidencia-se pela 

identidade de processos utilizados na sua redação, idênticos ao das suas obras: esquema 

de títulos iniciais dos reinados; uso da era de César; a mesma conceção no que toca ao 

«reinado» e de «estória»; modo de fazer as remissões e sua exatidão; o caso de uma e 

outras serem partes do mesmo todo; a “regra” de colocar a «bondade» de cada monarca 

 
18 MOREIRA, Filipe Alves - A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estratégias e Posteridade… p.43. 
19 MOREIRA, Filipe Alves - A Crónica de Portugal de 1419: Fontes, Estratégias e Posteridade… p.44-

45. 
20 KRUS, L. - Crónica de Portugal de 1419…p.186. 
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no início do respetivo reinado; abundância de fontes narrativas consultadas; e uma 

extensa utilização de fontes documentais21. 

Desta forma, o que hoje conhecemos como a Crónica de 1419 corresponde a um 

texto diferente do que seria a sua versão definitiva, provavelmente, como defende Lindley 

Sintra, «um seu rascunho ou trabalho preparatório a que ainda faltavam o prólogo e 

algumas notícias a copiar ou adotar da sua principal fonte, a Crónica Geral de Espanha 

de 1344»22. 

A Crónica de D. Pedro I foi escrita por Fernão Lopes, provavelmente na quarta 

década do século XV. Esta foi uma das três primeiras grandes crónicas do iniciador da 

historiografia portuguesa nas palavras de Teresa Amado, sendo também esta a primeira 

crónica régia com características próximas das que definiram o género cultivado nesse 

século e nos dois seguintes: «Existem mais de 40 manuscritos (alguns incompletos), a 

maioria dos quais quinhentistas, datando os mais antigos do início do século XVI ou 

talvez dos últimos anos do anterior, e um número menor do século XVII. Foi impressa 

pela primeira vez no ano de 1735, em Lisboa»23. 

Este texto, de acordo com João Gouveia Monteiro, narra o período de governo de 

D. Pedro I entre os anos de 1357 e 1367, existindo apenas algumas incursões para além 

do ano de 1367. Constitui um relato, não só do reinado de D. Pedro I de Portugal, como 

também de vários aspetos da história de Castela, mais precisamente do reinado de D. 

Pedro I – o Cru, e dos episódios da guerra civil sustentada por este contra seu irmão, D. 

Henrique24. 

Estes dez anos de governo de D. Pedro contêm, todavia, poucas memórias 

narrativas escritas «a julgar pelos materiais que a crónica mostra ter aproveitado». 

Segundo Teresa Amado, desse período de paz e de alguma prosperidade ela «registou 

sobretudo pequenas histórias, reais ou semilendárias de casos que ilustram o 

comportamento do rei em relação à sua teoria, como também dos seus métodos de 

administração da justiça». Outras revelações feitas por Fernão Lopes, segundo a autora, 

referem-se à sua gaguez, do gosto pela caça e pela boa mesa, como também a forma como 

 
21 KRUS, L. - Crónica de Portugal de 1419…p.186. 
22 KRUS, L. - Crónica de Portugal de 1419…p.186. 
23 AMADO, Teresa - Crónica de D. João I. In "Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa". 

Coord. Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p.182. 
24 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto. Coimbra: Minerva-História, 1988, vol. I, 

p.82. 
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o monarca enganava a sua insónia, «mandando tocar música e chamando gente para sair 

com ele pela rua a dançar»25.  

A crónica acerca do reinado de D. Fernando (1367-1383) foi escrita por Fernão 

Lopes nos finais da quarta década do século XV ou início da seguinte, em qualquer caso 

antes de 1443, como nos é referido por Teresa Amado. São conhecidos cerca de 37 

manuscritos (alguns incompletos), sendo que o mais antigo data do século XVI ou talvez 

pouco antes. A maior parte foi redigida nesse século e o restante na seguinte26. 

João Gouveia Monteiro salienta que a Crónica de D. Fernando, ocupando os anos 

de 1367 a 1383, ou seja, os do reinado, dá especial atenção às chamadas “guerras 

fernandinas”, ao casamento do rei com D. Leonor Teles e ao acordo consumado em 

Salvaterra de Magos entre Portugal e Castela27.  

De acordo com Teresa Amado, Fernão Lopes respeitou uma linha geral de 

cronologia, sucedendo-se, na narrativa, trechos que tratam dos factos da guerra e as 

minuciosas referências aos tratados de paz, episódios da vida cortesã (casamentos, 

conversas públicas e privadas, amores, intrigas, mortes) e ainda um trecho dedicado à 

eclosão do Cisma da Igreja. Entremeia-os com a descrição de medidas importantes 

tomadas pelo rei, como o amuralhamento de Lisboa, alterações da moeda e leis agrícolas 

e mercantis. «É pela sua atuação no campo da administração interna, atenta e acertada, 

que D. Fernando merece do historiador os elogios mais entusiastas, para além do que 

dedica aos seus atributos físicos o adjetivo «formoso», com que o qualifica no prólogo, 

ficou-lhe associado para sempre ao seu talento para os desportos e à sua magnanimidade 

com os fidalgos. Em contrapartida, critica severamente a fraqueza que apresenta como 

traço dominante do seu caráter que o levou a cometer erros irreparáveis cujas 

consequências explodiram imediatamente após a sua morte»28. 

É referido ainda pela mesma autora que a «crónica não termina, ao contrário do 

que é usual no género, com a morte do rei (cap. 172). Seguem-se seis capítulos que 

contam as primeiras reações à iminente passagem do reino para as mãos dos reis de 

 
25AMADO, Teresa - Crónica de D. João I…p.182. 
26 AMADO, Teresa - Crónica de D. Fernando. In "Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa". 

Coord. Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p.179. 
27 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto…p.82-83. 
28 AMADO, Teresa - Crónica de D. Fernando. In "História e Antologia da Literatura Portuguesa século 

XV". Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p.63. 
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Castela, e os primeiros sinais de sublevação popular, com os quais o autor cria a atmosfera 

que servirá de contento à morte do Andeiro, no início da crónica seguinte»29. 

São cerca de 25 os manuscritos conhecidos de cada parte da Crónica de D. João 

I, vários dos quais incompletos; os mais antigos remontam ao fim do século XV ou 

princípio do século XVI, sendo que deste século data mais de metade do total, e os 

restantes do século XVII. Ambas as partes foram impressas pela primeira vez em Lisboa, 

no ano de 164430. Esta crónica encontra-se dividida em três partes, pertencendo a Fernão 

Lopes a primeira e a segunda. A primeira refere-se ao tempo da regência do Mestre de 

Avis, que iria ser o futuro monarca; e a segunda ao governo de D. João I até 1411. 

João Gouveia Monteiro sublinha que a primeira parte situa-se num curto período 

de cerca de 16 meses que vai do assassinato do Conde de Andeiro, em dezembro de 1383, 

à aclamação do Mestre de Avis como rei de Portugal nas Cortes de Coimbra, em abril de 

138531. Teresa Amado considera que esta primeira parte procurou resolver o problema da 

simultaneidade, provocada pela grande quantidade de acontecimentos passados num 

lapso de tempo muito curto: os capítulos agrupam-se em torno de núcleos de ação e de 

sentido, sucedendo-se estes segundo uma ordem tão cronológica quanto possível. A 

fragmentação narrativa é assim compensada por uma maior coerência interna de cada 

bloco32. Nesta primeira parte podemos ver episódios da intrincada luta pelo poder que 

então se desenrolava, bem como o episódio das cortes que terminou com a “eleição” de 

D. João I33. 

De acordo com João Gouveia Monteiro a segunda parte da Crónica de D. João I 

«transporta-nos de abril de 1385 até outubro de 1411 (há apenas, na fase final, referência 

a alguns episódios posteriores a esta data) e corresponde, portanto, à história do conflito 

entre Portugal e Castela, desde as cortes de Coimbra até à assinatura do tratado de paz»34.  

É importante atendermos ao facto de Fernão Lopes ter tido como “obrigação” o elogio do 

Mestre de Avis. De sua iniciativa segundo Teresa Amado partiu a importância que 

atribuiu à participação popular no rumo dos acontecimentos. Antes de encetar a história 

do reinado era pertinente demonstrar a legitimidade de uma eleição régia que não fora 

 
29AMADO, Teresa - Crónica de D. Fernando…p.180. 
30 AMADO, Teresa - Crónica de D. João I…p.180-181. 
31 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto…p.83. 
32 AMADO, Teresa - Crónica de D. João I…p.181. 
33 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto…p.83. 
34 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto…p.83. 



22 

 

determinada pelo direito de sangue, mas pela vontade da população (povo, burguesia, 

pequena parte da nobreza). Contudo, a veracidade e a intangibilidade da história, de 

acordo com a mesma autora, são obtidas com o relevo que, contra a tradição 

historiográfica anterior, que confiava na iniciativa dos senhores, agora era dado a todas 

as forças presentes. É o povo de Lisboa que empurra o Mestre e os que hesitavam até às 

últimas consequências políticas que resultariam do assassinato do Andeiro, que ninguém 

tinha previsto, e será o povo das vilas que irá assegurar a expansão do apoio à causa dos 

“nacionalistas”35.  

Apesar do elogio obrigatório à personagem de D. João I, esta mostra-se 

contraditória, «com sinais de cobardia e de mediocridade, e gestos de grande 

generosidade, prudência e lucidez. Para além da evolução, claramente delineada, da 

inexperiência do início à serenidade com que acaba a promover as condições da paz e a 

reorganizar o reino, sendo esta uma maneira de atestar que a imperfeição do indivíduo 

não perturba o bom exercício da realeza quando a atitude é certa e Deus aprova». Aqui se 

vêm enxertar as histórias de prodígios e as alegorias e comparações com figuras bíblicas 

como testemunhos da sanção divina36.  

Antes de passarmos a Gomes Eanes de Zurara, gostaríamos de referir que a Fernão 

Lopes é ainda atribuída a autoria da Crónica do Condestável (publicada em 1526), mas 

ao que parece sem razões substantivas37. Todavia, esta questão levanta alguns problemas: 

«A simples crítica interna do texto, a sua confrontação exaustiva com as crónicas de 

Lopes, permitem, creio, afirmá-lo. O grande cronista conheceu, de facto, a Crónica do 

Condestabre, utilizou-a (largamente) nas suas narrativas – especialmente na Crónica de 

D. João I, mas não é, seguramente, o seu autor»38. 

Quanto às fontes utilizadas por Fernão Lopes centram-se sobretudo em fontes 

narrativas, mais concretamente nas Crónicas de Pero Lopez de Ayala,  a Crónica do 

Condestabre, e uma crónica latina sobre o reinado de D. João I; fontes de natureza 

diplomática e arquivística, como documentos da chancelaria, cartas, diplomas oficiais, 

tratados, capítulos de cortes, testamentos, bulas, e uma série de outros materiais; recorreu 

 
35 AMADO, Teresa - Crónica de D. João I. In "História e Antologia da Literatura Portuguesa século XV". 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p.77-78. 
36 AMADO, Teresa - Crónica de D. João I…p.78. 
37 MOISÉS, Massaud - A literatura Portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1969, p.37. 
38 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto…p.81. 
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ainda a um outro conjunto de testemunhos, como informações orais, elementos lendários 

e tradicionais, representações artísticas e até epitáfios39. 

Segundo João Gouveia Monteiro as narrativas de Fernão Lopes acerca dos 

acontecimentos que abalaram a sociedade portuguesa nos finais da época medieval são, 

ainda hoje, e provavelmente vão continuar a ser ainda por muito tempo, uma fonte 

decisiva para o conhecimento e o estudo daquele período da nossa história40.  

b. Gomes Eanes de Zurara 

Gomes Eanes de Zurara (1410/1420? – 1473/1474?) foi cronista régio, sendo que 

podemos dividir em dois grupos as crónicas que lhe são atribuídas. Por um lado, existe 

um texto que representará a sua participação na «Crónica Geral do Reino» (por ele mesmo 

referida no seguimento do trabalho de Fernão Lopes) sendo esta uma continuação da 

Crónica de D. João I, também conhecida por Crónica da Tomada de Ceuta – texto escrito 

em 1449, ou seja, cerca de 30 anos após os feitos que relata41. 

 Por outro, um conjunto de textos marcados pela sua atualidade: a denominada 

Crónica dos Feitos da Guiné (cuja versão atual datará de 1452-1453, com prováveis 

acrescentos após 1460)42,  é constituída pela junção de duas de acordo com António José 

Saraiva: um panegírico intitulado Livro dos Feitos do Infante D. Henrique e uma Crónica 

dos Feitos da Guiné, feita sobre uma crónica perdida de Afonso Cerveira43;a Crónica do 

Conde D. Pedro de Meneses (entre 1458 e 1464) e a Crónica do Conde D. Duarte de 

Meneses (entre 1464 – 1467/68)44. 

 A Crónica da Tomada de Ceuta teve o seu texto escrito em 1449, ou seja, cerca 

de 30 anos após os feitos que relata45. Quanto ao tema esta crónica fala-nos sobre os feitos 

guerreiros e nobres no processo da tomada de Ceuta. 

 Em relação à Crónica da Conquista da Guiné, também conhecida como Crónica 

dos Feitos Notáveis que se passaram na conquista da Guiné por mandado do Infante D. 

 
39 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto…p.87-88. 
40 MONTEIRO, João Gouveia - Fernão Lopes. Texto e contexto…p.13. 
41 GOMES, Rita Costa - Gomes Eanes de Zurara. In "História e Antologia da Literatura Portuguesa século 

XV - Cronistas do século XV (posteriores a Fernão Lopes)". Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, 

p.23. 
42 GOMES, Rita Costa - Gomes Eanes de Zurara…p.23. 
43

 SARAIVA, António José - Zurara, Gomes Eanes de. In "Dicionário de História de Portugal". Dir. Joel 

Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1974, vol.4, p.358. 
44 GOMES, Rita Costa - Gomes Eanes de Zurara…p.23. 
45 GOMES, Rita Costa - Gomes Eanes de Zurara…p.687. 
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Henrique, muito se fala acerca da data da sua escrita, não existindo ainda um consenso 

entre os autores, como também da sua estrutura e organização. Em relação ao primeiro 

ponto, Saúl António Gomes aponta que esta terá sido concluída em 1452. Porém, Costa 

Pimpão atribui uma data mais tardia entre os anos de 1458 e 146446. Rita Costa Gomes, 

por sua vez, considera que na versão atual desta crónica a data mais correta seria entre 

1452-1453 com prováveis acrescentos após 146047. Relativamente ao segundo, Rita Costa 

Gomes refere que devido às sucessivas edições ao longo do século XIX, houve sempre 

uma discórdia em relação à sua estrutura, porém, hoje, está praticamente assente de que 

existiu uma «fusão» de dois textos, ou seja, da designada «crónica particular» acerca do 

Infante D. Henrique e um outro relato acerca dos feitos dos portugueses na chegada à 

Guiné48. 

 São quatro os Códices que hoje se conhecem e que se encontram ligados a esta 

crónica: um está em Paris, outro em Madrid e dois em Munique, sendo o de Madrid e um 

dos de Munique simples cópias tardias do primeiro, respetivamente dos séculos XVII-

XVIII. Estas cópias conservam-se inéditas, portanto praticamente inacessíveis ao estudo 

como nos refere António Dinis. No que toca ao códice de Munique da coletânea de 

Valentim Fernandes, apenas foi integralmente publicado em 1940 e ainda não 

devidamente analisado; já o de Paris, revelado em 1839, veio a ser publicado naquela 

cidade49.  

Em suma, a Crónica da Guiné analisa os feitos dos navegadores portugueses na 

Guiné e em diversas Ilhas do Atlântico sob a direção do Infante D. Henrique50. 

 A Crónica de D. Pedro de Meneses foi escrita entre 1458 e 146451 narra os factos 

ocorridos em Ceuta durante a capitania de D. Pedro de Meneses, que se estendeu desde 

1415, data da conquista portuguesa da cidade, até à sua morte, em 1437. Constitui, dessa 

forma, temática e cronologicamente, a sequência da primeira crónica redigida por Zurara, 

a chamada Crónica da Tomada de Ceuta, como, aliás, é expressamente indicado no título 

do manuscrito mais antigo daqueles que foram conservados. É um longo texto repartido 

 
46 GOMES, Saúl António - D. Afonso V: o africano. Mem Martins: Círculo Leitores, 2006, p.147. 
47 GOMES, Rita Costa - Gomes Eanes de Zurara.  In "Dicionário da Literatura Medieval Galega e 

Portuguesa". Coord. Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p.687. 
48 GOMES, Rita Costa - Gomes Eanes de Zurara…p.687. 
49 DINIS, António J. Dias - Vidas e Obras de Gomes Eanes de Zurara. Lisboa: Divisão de publicações e 

Biblioteca Agência Geral das Colónias, 1949, vol.I, p.257. 
50 KING, Larry – Introdução. In “Crónica do Conde D. Duarte de Meneses”. Lisboa: Universidade Nova 

de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2006, p. 27  
51 GOMES, Rita Costa - Gomes Eanes de Zurara…p.687. 
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em dois livros num total de cento e vinte e dois capítulos, quase integralmente dedicado 

à narrativa dos feitos guerreiros, de maior ou menor relevância, que marcaram o 

quotidiano do início da presença portuguesa no Norte de África52. Hoje são conhecidos 6 

manuscritos e 4 códices. 

 Maria Teresa Brocardo refere que existe uma unidade temática quase absoluta no 

Livro I, que termina com um relato minucioso do grande cerco da cidade de Ceuta 

ocorrido em 1418 e 1419. Por outro lado, no Livro II essa unidade é de certa forma 

rompida, quer pelas referências, que são mais ou menos detalhadas a outros assuntos, 

como os casamentos do conde e da sua filha, como também os casamentos dos infantes 

D. Duarte e D. Pedro, quer pela sua descrição dos factos ocorridos noutros espaços, como 

a visita do Conde D. Pedro ao Conde de Vila Real, quer ainda pela mudança do próprio 

protagonista, visto que nos últimos capítulos são relatados os feitos de D. Duarte de 

Meneses, em quem D. Pedro delegara o comando das ações guerreiras nos anos finais da 

sua capitania53. 

A Crónica de D. Duarte de Meneses foi escrita entre 1464 e 1467-68 e faz parte 

do conjunto das três crónicas sobre Marrocos como refere Larry King, sendo que esta é 

uma das crónicas da época final da produção literária de Zurara.  

 Juntas, a Crónica de D. Pedro de Meneses e a Crónica de D. Duarte de Meneses 

constituem um relato único e coerente de dois dos mais fiéis súbditos do rei D. Afonso 

V. O último trabalho de Zurara representa o culminar da obra de um grande cronista, 

refletindo uma maturidade literária e uma perspetiva histórica não encontradas em 

nenhuma das suas crónicas anteriores54. 

 Estruturalmente, a crónica de D. Duarte de Meneses pode dividir-se em três partes: 

1) Prólogo ou introdução; 2) um relato da transição de D. Pedro para o seu filho D. Duarte; 

e, por fim, 3) a crónica das guerras no Norte de África de 1437 até 146455. 

c. Rui de Pina 

Chegamos agora a Rui de Pina (1440? – 1552), de quem foram utilizadas as 9 

crónicas que hoje lhe são atribuídas – Crónica de D. Sancho I, Crónica de D. Afonso II, 

 
52 BROCARDO, Maria Teresa – Introdução. In “Crónica do Conde D. Pedro de Meneses”. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p.9. 
53 BROCARDO, Maria Teresa – Introdução…p.9-10. 
54 KING, Larry – Introdução…p.28. 
55 KING, Larry – Introdução… p.29. 
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Crónica de D. Afonso III, Crónica de D. Dinis, Crónica de D. Afonso IV, Crónica de D. 

Duarte, Crónica de D. Afonso V e a Crónica de D. João II. Estas podem ser divididas em 

dois grupos principais: as crónicas dos reis da dinastia de Avis – Crónicas de D. Duarte, 

D. Afonso V e de D. João II (estas duas últimas encontravam-se prontas já em 1504); e 

um conjunto de crónicas dos reis da primeira dinastia, com a exceção de D. Afonso 

Henriques (ficou a cargo de Duarte Galvão, que a iria concluir em 1505) – as crónicas de 

D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis e D. Afonso IV56.  

 Massaud Moisés, e mais tarde Rita Costa Gomes, afirmam que estas nove crónicas 

não terão sido da inteira autoria de Rui de Pina. Para o primeiro autor, as seis primeiras 

seriam a refundição de uma obra contemporânea cujos originais foram descobertos na 

Biblioteca Pública Municipal do Porto e na Casa de Cadaval, ou ainda, decalcadas nas 

crónicas perdidas de Fernão Lopes. Levanta ainda a hipótese de que Rui de Pina se tenha 

apoiado em Gomes Eanes de Zurara para fazer a história de D. Duarte e uma parte da de 

D. Afonso V. Relativamente à segunda autora esta alude ao facto de a edição da Crónica 

de D. Afonso IV ter sido apenas impressa em 1653, enquanto as restantes crónicas dos 

primeiros reis, escritas por Pina, terem sido publicadas mais tarde, juntamente com a 

Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão57. Da sua autoria exclusiva restariam 

a última parte da Crónica de D. Afonso V e a Crónica de D. João II 58. 

É importante salientar o facto de que deste conjunto de crónicas as primeiras que 

se encontraram prontas foram as de D. Afonso V e de D. João II, decorria então o ano de 

1504, e que são também as mais longas e completas. Nelas é possível ver, de acordo com 

Rita Costa Gomes, características da narração do cronista, como a descrição dos 

monarcas, assim como algumas personagens mais importantes, como é o caso do Infante 

D. Pedro ou D. Henrique em textos voluntariamente semelhantes na forma, de modo a 

constituir um fundo narrativo como uma verdadeira «galeria de retratos; a inserção de 

longos discursos marcados pela oratória»59. 

No que respeita à Crónica de D. Duarte, segundo Joaquim Veríssimo Serrão, 

podemos aferir que quase toda é consagrada aos preparativos e à expedição de Tânger, o 

 
56 BUESCU, Ana Isabel - Antropónimos - PINA, Rui (1440?-1552). Disponível em URL: 

http://eve.fcsh.unl.pt/content.php?printconceito=1277 . Consultado em 7 de dezembro de 2018. 
57 GOMES, Rita Costa - Rui de Pina.  In "Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa". Coord. 

Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p.597. 
58 MOISÉS, Massaud - A literatura Portuguesa…p.40. 
59 GOMES, Rita Costa - Rui de Pina...p.597. 
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que prova quanto este acontecimento afetou a vida do reino, deixando marcas na história 

posterior. Depois de tratada a elevação do monarca e as primeiras medidas para dar ordem 

à administração pública, nas palavras do autor, o cronista debruça-se na participação 

portuguesa no Concílio de Basileia e na obtenção da Bula de Cruzada, como prólogo 

daquela funesta jornada. Rui de Pina constitui também a principal fonte de conhecimento 

dessa «efeméride» e da emoção que provocou naquela época no Reino, o cativeiro do 

Infante D. Fernando60. 

Luís Miguel Duarte aponta o facto de nesta crónica, Rui de Pina ter-se preocupado 

em narrar em exclusivo os cinco anos do reinado, ignorando aos olhos do autor uma das 

fases mais importantes da sua vida. Esta começa com a reação do infante à morte do pai, 

D. João I, termina com o falecimento de D. Duarte e com uma breve apreciação da sua 

efémera passagem pelo trono61. 

Quanto à Crónica de D. Afonso V e segundo Joaquim Veríssimo Serrão estamos 

perante uma grande obra pelas proporções e em termos de matéria histórica, retratando 

um reinado de 43 anos «férteis em acontecimentos». Não só são abordadas as questões 

da história interna, como o período da regência e de Alfarrobeira, como também as 

guerras que o monarca teve em África, o conflito por causa do trono de Castela e a viagem 

a França para obter a aliança de Luís XI. «A expansão ultramarina ocupa um lugar 

secundário, ainda que o Infante D. Henrique surja muitas vezes a conduzir 

acontecimentos. Deve elogiar-se em Rui de Pina a dimensão que ofereceu à obra, 

raramente cortando o fio dos acontecimentos e procurando dar sempre relevo aos de maior 

projeção»62. 

Na Crónica de D. João II, Rui de Pina atinge a maior expressão enquanto criador, 

equilibrando dessa forma a descrição com um misto de acontecimentos em que 

predominam as lutas com a nobreza, as relações externas, os descobrimentos e conquistas, 

a vida da corte e as deslocações do monarca. «Este surge como um personagem vivo, nas 

suas alegrias e tristezas, dirigindo a administração viajando pelo reino, dando ordens aos 

colaboradores, acolhendo-se a mosteiros e outras casas religiosas, numa espantosa 

atividade». Toda a sua crónica se encontra repleta de informações que abrangem os 

 
60 SERRÃO, Joaquim Veríssimo - Cronistas do Século XV posteriores a Fernão Lopes. 2ªedição.  Maia: 

Biblioteca Breve, 1989, vol.3, p.61. 
61 DUARTE, Luís Miguel – D. Duarte: requiem por um rei triste. Mem Martins: Círculo Leitores, 2005, 

p.9. 
62 SERRÃO, Joaquim Veríssimo - Cronistas do Século XV posteriores a Fernão Lopes…p.62. 



28 

 

quinze anos de reinado quase acompanhando o monarca no seu dia-a-dia. Não existe 

qualquer espaço vazio na crónica, como acontece na de D. Duarte63. 

Nesta crónica, apesar de continuar a impor-se ao cronista o intrínseco critério 

glorificativo, o mesmo conseguiu estabelecer uma certa diferenciação na matéria 

histórica. Nem todas as ações podiam ser objeto de narração, pois feitos suscetíveis de 

crítica não eram para relembrar, mas para esquecer: «O ofício historial não podia aceitar 

baixezas, nem situações medíocres. Devia o cronista trazer ao de cima a figura de um dos 

melhores reis do mundo, que fora grande pelas suas virtudes e feitos. O ideário continua 

a ser de Cícero, mas o prólogo revela já a tendência para desmistificar o personagem e 

fazer de D. João II o melhor de todos. A idealização da figura evocada cede, em muitos 

pontos, à ânsia do cronista que, sem deixar de considerar o monarca um ente régio, 

pretende humanizá-lo no tratamento histórico»64. 

d. Garcia de Resende 

Garcia de Resende (1470-1536) foi um poeta palaciano, compilador e prefaciador 

do Cancioneiro Geral, memorialista e historiador. Áulico de uma fidelidade total à corte 

foram-lhe confiados, em merecimento desse devotamento, cargos e missões de grande 

importância, que juntou aos seus dotes pessoais de indivíduo prestável e conciliador e 

outros de natureza artística, no domínio da música, do desenho e, sobretudo, da literatura. 

Tudo colocou ao serviço dos monarcas, no intuito de engrandecer o prestígio deles e do 

reino português65. 

 Como muitos homens do Renascimento, Garcia de Resende manifestou múltiplas 

aptidões: trovava, recitava, tangia, compunha música, desenhava, e julgava-se que era até 

entendido em arquitetura militar. O que o distingue de outros é sobretudo a sua produção 

literária, que para além de integrar várias composições poéticas reunidas no Cancioneiro 

Geral, conta também, tal como Rui de Pina e Damião de Góis, uma Crónica, relativa a D. 

João II, rei que admirava profundamente, terminada em 1553, mas somente publicada em 

154566. 

 
63 SERRÃO, Joaquim Veríssimo - Cronistas do Século XV posteriores a Fernão Lopes…p.63. 
64 SERRÃO, Joaquim Veríssimo - Cronistas do Século XV posteriores a Fernão Lopes…p.60. 
65

 ROCHA, A. Crabbé - Garcia de Resende.  In "Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa". 

Coord. Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p.288. 
66 MIGUEL, Maria Ângela Montenegro - Resende Garcia. In "Dicionário de História de Portugal". Dir. 

Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1974, vol.3, p.608. 
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A Crónica de D. João II de Garcia de Resende segundo Joaquim Veríssimo Serrão 

foi redigida em Évora, pelos anos de 1530 a 1533, apoiada em notas e «lembranças» que 

o autor fora compilando ao longo da sua vida. A obra que inicialmente não tinha qualquer 

indicação de que fosse uma crónica, tratando somente da vida e das virtudes e bondades 

do monarca D. João II, veio a ser considerada mais tarde como tal. Contudo, o editor 

juntou outros relatos de feitura histórica, como a entrada de D. Manuel no reino de Castela 

em 1498, e a partida da infanta D. Beatriz para a corte de Sabóia; e outros de fundo 

religioso e também compostos na derradeira fase da vida do cronista67. O Lyvro de Obras 

decerto granjeou louvor, justificando uma nova edição publicada em Évora no ano de 

1554. Segundo o mesmo autor, foi conservado o texto histórico, suprimindo-se o de 

caráter religioso, tendo surgido, como novidade literária, a “Miscelânea” com a notícia 

no verso dos grandes acontecimentos que ocorreram na vida de Garcia de Resende68. 

 A Vida e Feitos de D. João II foi considerada como um sincero panegírico69 

daquele Rei, em que o rememorar dos atos, como também dos ditos do monarca, nos 

deixa dele um retrato bem vivo70. 

 Por outro lado, a Miscelânea é um memorial rimado de acontecimentos de vulto 

que sucederam no seu tempo. Mesmo outros escritos seus, de menor «monta mas 

imbuídos do mesmo espírito», como as «reportagens» que fez acerca da “Entrada del-Rei 

D. Manuel em Castela”, da “Infanta D. Beatriz para Saboia” e da “Tresladação do corpo 

del-rei D. João II” são também «garantes duma indefetível fidelidade à coroa em 

particular ao Príncipe Perfeito»71. 

 Segundo A. Crabbé Rocha, estamos perante uma figura literária, cuja importância 

efetiva foi prejudicada pela sua natureza aparentemente jocosa e superficial, já pelos 

juízos da posteridade, que negaram, sobretudo na época romântica, o valor do seu 

testemunho de memorialista («mesquinha coleção de historietas», como dizia, 

erradamente Alexandre Herculano, acerca da Vida e Feitos de D. João II), como pelo seu 

 
67SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Prefácio. In “Crónica de D. João II e Miscelânea”. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1973, p. XXXV – XXVI. 
68 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Prefácio…p. XXXVI. 
69 «Literatura: Composição em prosa ou em verso em que se louvam e celebram virtudes de determinadas 

personalidades, ações, etc…».  – Definição retirada do Dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora. 

ISBN: 978-972-0-01564-8. 
70ROCHA, A. Crabbé - Garcia de Resende…p.288-289. 
71 ROCHA, A. Crabbé - Garcia de Resende…p.289. 
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labor de organizador de uma coletânea que, apesar de alguns defeitos graves, constitui 

um importante marco histórico da poesia portuguesa72. 

 A história de D. João II, segundo o mesmo autor, é bastante discreta na crónica 

relativamente aos factos de tamanha importância. «Na “Miscelânea”, só uma quarta parte 

«daquela extensa gazetilha se refere ao «mundo encoberto» que os portugueses 

desvendaram, e essa apenas nos dá o folclore dos Descobrimentos, mas está longe de nos 

oferecer uma síntese do seu sentido universal. O único domínio em que o autor se 

pronuncia pertence ao plano social e moral, desgostoso que está perante as mudanças de 

vidas e também costumes que o reino conheceu em tão breve espaço temporal»73. 

 Joaquim Veríssimo Serrão refere que existem duas constantes ao longo da obra 

histórica de Garcia de Resende, um culto do grande monarca que abrira novos destinos 

ao Reino e a consciência de que uma radical mudança no tempo e nos homens que alterara 

os quadros políticos, sociais, ideológicos e mentais da vida portuguesa. «A figura do 

Príncipe Perfeito recebe uma luz original, a quarenta anos da sua morte, na análise 

corporal das «feições», no retrato moral das «virtudes», no juízo humano dos «costumes» 

e apreciação das suas «manhas» - ou formas de atuação – como homem e governante. A 

convivência íntima dera ao poeta – cortesão a medida do rei dotado de altos dons»74. 

 De acordo com o mesmo autor, o cronista oferece-nos para a posteridade a 

imagem do grande monarca, que foi «legalista», que impôs com dureza os direitos da 

coroa, mesmo com o sacrifício de familiares e cortesões; «do sonhador que desejou a 

unidade ibérica sob o predomínio lusitano, mas que viu ruir o grande projeto pela morte 

do filho caríssimo; do rei que foi «curto e constante» na justiça, para impedir atropelos à 

coroa e proteger os povos; do fundador de S. Jorge da Mina e patrono de Diogo Cão e 

Bartolomeu Dias; do primeiro governante que ordenou a descoberta do caminho marítimo 

para a Índia»75. 

 Posto isto, é importante explanar as potencialidades do conjunto cronístico 

selecionado, sendo necessário elencar o conjunto de informações que foram extraídas das 

nossas fontes, demonstrando a pertinência da nossa escolha, aspeto este que veremos 

detalhadamente em capítulos que se irão seguir. Uma das principais potencialidades é o 

 
72 ROCHA, A. Crabbé - Garcia de Resende…p.289. 
73 ROCHA, A. Crabbé - Garcia de Resende…p.289. 
74 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Prefácio…p. XV. 
75 SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Prefácio…p. XXVI. 



31 

 

relato que estas apresentam da sociedade medieval, que nos permite, de certa forma, 

perceber um pouco os contextos, e entender qual a importância dada à música. 

 Contudo, é necessário ter presente que estas apresentam fragilidades, começando 

pelo facto de que, no limite, (como é referido por Luís Miguel Duarte) toda e qualquer 

fonte é “mentirosa”. Isto quer dizer que os materiais com que o investigador trabalha, 

mesmo os que são aparentemente mais fiáveis (sobretudo esses), mesmo os que produzem 

efeito do real, podem enganar, retratando uma realidade de acordo com determinados 

prismas deformados76. Esta é uma situação particularmente inerente nestas fontes. Como 

instrumentos de poder e escritas a pedido régio, normalmente possuem uma visão 

condicionada. Ainda mais, quando o cronista, contratado pelo rei, escrevia os atos que 

mais o enalteciam. 

 Desta forma, é exigido aos historiadores um trabalho técnico de interpretação, de 

hermenêutica, para que, dessa forma, seja possível aproximarmo-nos, tanto quanto 

possível, «das coisas como verdadeiramente se passaram», nas palavras do positivista 

alemão Leopold Von Ranke. Sabendo, desde logo, ser esta uma meta de difícil alcance, 

mas ainda assim podemos aproximar-nos cada vez mais, sendo legítimo encarar a verdade 

como horizonte, «com tudo o que o horizonte tem de fascinante e de fugidio»77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 DUARTE, Luís Miguel – D. Duarte: requiem por um rei triste…p.9. 
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3. Estado da Arte – Revista pela evolução da historiografia da história da música 

medieval 

Antes de iniciarmos o presente estado da arte, gostaríamos de referir que esta 

breve introdução sobre a evolução da investigação da música do período medieval será 

dividida em duas partes. A primeira encontra-se reservada às obras, tanto de cariz geral 

como específico, artigos, dicionários e monografias, que foram utilizadas neste trabalho 

e que nos prestaram um auxílio fundamental na compreensão das temáticas em torno da 

música medieval. A segunda parte, por sua vez, será dedicada à investigação que tem 

vindo a ser realizada sobre as fontes literárias e a música. 

 O começo da investigação da música medieval portuguesa, segundo Manuel Pedro 

Ferreira, foi determinado tanto pela história da Literatura como pela da Igreja78. Aliás, 

Rui Vieira Nery e Paulo Ferreira Castro afirmam que o nosso conhecimento da vida 

musical medieval portuguesa continua em grande medida a basear-se em fontes literárias 

e documentais de natureza histórica geral que nos descrevem a evolução político-

constitucional de fundo até à data da publicação da obra, «sobre a qual a música se 

desenrola e nas quais quando muito nos surgem referências esporádicas à música, bem 

como aos músicos portugueses»79. Hoje em dia, existe já uma diversidade de estudos que 

utilizaram fontes da música para o seu estudo, como é o caso de obras relacionadas com 

as Cantigas Galaico-Portuguesas. Contudo, existe ainda uma quantidade de questões e de 

facto que são descobertos através das fontes documentais, e este trabalho é a prova disso 

mesmo, através das crónicas propomo-nos avaliar um conjunto de referências musicais, 

tentando compreender um pouco do ambiente cultural da sociedade portuguesa na Idade 

Média através de fontes que eram utilizadas também como instrumentos de poder, 

fortemente controladas pela coroa, que, naturalmente, pretendiam enaltecer todos os seus 

feitos.  

Sabemos que ao longo deste último século o que tem chamado a atenção de alguns 

investigadores são as questões relacionadas com a poesia galego-portuguesa do período 

de 1200-1350, nomeadamente a forma como esta era interpretada, e também alguns 

aspetos relacionados com o canto litúrgico em latim. Contudo, tem sido lento o trabalho 

 
78 FERREIRA, Manuel Pedro – Medieval Music in Portugal within its Interdisciplinary context (1940-

2010). In “The Historiography of medieval Portugal (c. 1950-2010)”. Dir. José Mattoso. Ed. Maria Lurdes 

Rosa, Bernardo Vasconcelos e Sousa e Maria João Branco. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Instituto de Estudos Medievais, 2011, p.111. 
79 NERY, Rui Vieira; CASTRO, Paulo Ferreira Castro - História da Música. 2ª ed. Lisboa: Europália-

Portugal e Imprensa Nacional-Casa da Moeda,1991, p.11. 
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de construção de uma narrativa coerente e informada sobre a música medieval. Esta 

ausência está relacionada com o facto de, até 1980, existir uma inércia quer ao nível de 

um trabalho de investigação apropriado, seja ele institucional, eclesiástico ou até mesmo 

académico, quer no do desenvolvimento da musicologia como uma disciplina 

independente (esta caracteriza-se por ser externa aos modelos académicos como guia de 

exercícios e competências específicas desta área)80. 

Existem ainda outras razões para esta parca evolução. Uma prende-se com o facto 

de uma qualquer tentativa de síntese histórica da música medieval portuguesa se 

confrontar com dificuldades de vária ordem, quer seja a nível da escassez de fontes 

musicais, quer no que respeita à debilidade dos estudos musicológicos desenvolvidos, 

quase até aos finais do século XX81. Por outro lado, há que ter em conta também a 

inexistência de uma qualquer tradição ligada ao estudo da música medieval em Portugal82. 

Foi já a meio do século XX, que apareceram duas figuras importantes no mundo 

da música europeia: Higinio Anglés e Solange Corbin83. 

A investigadora Solange Corbin foi pioneira no que toca ao estudo sistemático, 

rigoroso e profundo das fontes musicais portuguesas mais antigas84. A autora começou 

por observar e fazer uma avaliação concisa das fontes musicais relativas ao período que 

se estende entre os séculos XI e XIV e que se encontravam conservadas em Lisboa e 

Viana do Castelo, apontando também outras fontes que, no seu entender, eram também 

relevantes, nomeadamente as preservadas em Coimbra, Braga e Aveiro85. O seu Essai 

Sur La Musique Religeuse Portugaise au Moyen Age (1100-1385), terminado, no seu 

essencial, em 1944, apresentava um primeiro inventário de manuscritos musicais, onde 

não só eram analisados os testemunhos históricos sobre a prática musical, como também 

foi desenhado pela autora um panorama das notações musicais que tinham sido 

encontradas «isolando, em consequência, uma variedade típica que designa por notação 

 
80 FERREIRA, Manuel Pedro – Medieval Music in Portugal within its Interdisciplinary contexto (1940-
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portuguesa»86, identificando e discutindo-as pelas características dos livros litúrgicos 

portugueses. Debruçou-se, igualmente, sobre as composições poéticas integradas na 

liturgia que encontrou. O panorama litúrgico traçado por Corbin, embora em alguns 

aspetos tenha sido corrigido e completado por contribuições posteriores, mantém-se até 

hoje como o ponto de partida obrigatório, quando o assunto é a investigação sobre a 

música na Igreja em Portugal até ao século XV87. 

De acordo com Manuel Pedro Ferreira, o exemplo da musicóloga francesa não 

atraiu muitos seguidores no seu imediato, a nível da investigação musicológica em 

Portugal88. Porém, é possível encontrar alguns estudos, como a continuação de trabalhos 

de investigação que haviam sido iniciados anteriormente pelo Padre Avelino Jesus da 

Costa, que prosseguiu com a sua pesquisa sistemática de pequenos fragmentos musicais 

preservados em arquivos portugueses, tendo reportado os resultados à referida autora; ou 

de Manuel Joaquim com a leitura atenta de um manuscrito cisterciense do século XIII, 

que contém polifonia e se encontra preservado no Mosteiro de Arouca89.  

Para além destes autores existiram ainda outras contribuições, nomeadamente da 

aluna de Solange Corbin, Júlia de Almendra, fundadora, em 1953, do Centro de Estudos 

Gregorianos (percursor do Instituto Gregoriano de Lisboa, tendo-lhe conferido uma 

vocação eminentemente prática e pedagógica); o cónego da Sé de Lisboa José Falcão, 

«cujo interesse no canto gregoriano, aliado a um rigoroso método comparativo, podia ter 

alimentado investigações importantes»90; ou o Cónego da Sé de Évora José Augusto 

Alegria, a quem se deve muito acerca do conhecimento da polifonia portuguesa, apesar 

de não manifestar a preparação e abertura científica necessárias para desenvolver uma 

adequada investigação sobre as fontes monódicas pré-tridentinas91. Deste autor são 

conhecidas algumas obras importantes: a Escola de Música da Sé de Évora, a Capela dos 

Santos Reis de Vila Viçosa ou o Ensino e a prática da música nas Sés portuguesas92. 

 
86 FERREIRA, Manuel Pedro – Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular…p.8-9. 
87 FERREIRA, Manuel Pedro – Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular…p.8-9. 
88 FERREIRA, Manuel Pedro – Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular…p.9-10 
89 FERREIRA, Manuel Pedro – Medieval Music in Portugal within its Interdisciplinary contexto (1940-

2010)...p.114-115. 
90 FERREIRA, Manuel Pedro – Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular…p.9-10. 
91 FERREIRA, Manuel Pedro – Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular…p.9-10. 
92 BRITO, Manuel Carlos de – Estudos de História da Música em Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 

1989, p.26. 
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Foi necessário chegar aos anos 50, e logo em 1950, para que aparecesse a primeira 

história da música portuguesa em livro, da autoria de Maria Antonieta de Lima Cruz93. 

Nessa mesma década, mas já no último ano, em 1959, era publicada em coleção de bolso, 

a História da Música Portuguesa de João de Freitas Branco, tendo sido categorizada 

como uma obra de síntese da nossa história musical, que era acessível à generalidade dos 

leitores e que rapidamente se esgotou: «De 1960-1990, nem a sua supremacia no género 

foi posta em causa por qualquer volume rival, nem se verificou qualquer reimpressão, 

apesar do o editor o desejar»94.  

Na década seguinte com as novas perspetivas históricas abertas por José Mattoso 

e o trabalho de dois sacerdotes que se especializaram como liturgistas em Paris – Joaquim 

Oliveira Bragança (dedicou-se sobretudo à análise de Missas, Rituais e Pontificais) e 

Pedro Romano Rocha (estudou com mais pormenores o ofício Divino) – foram criadas as 

bases para uma reavaliação das fontes musicais mais antigas da nossa Igreja. Porém, nada 

de significativo foi feito neste domínio até ao final dos anos oitenta95. 

Posteriormente, a conjuntura dos estudos musicológicos em Portugal alterou-se 

de forma significativa. Onde anteriormente existiam raras fontes primárias acessíveis, 

uma musicografia incipiente e um punhado de investigadores dispersos, vê-se hoje um 

corpo já respeitável de obras editadas, uma bibliografia científica em constante aumento, 

e um pequeno núcleo de musicólogos nacionais ligados à Universidade – entre os quais 

se destaca Manuel Pedro Ferreira –, e que são capazes de produzir uma revista da 

especialidade96. Mas fiquemos por aqui, até porque esta pequena introdução acerca da 

evolução da historiografia da música medieval já vai longa, e passemos então à 

apresentação dos estudos utilizados, selecionando alguns que comentaremos mais 

detalhadamente.  

Na categoria das obras gerais comecemos por citar três histórias da música, – 

História da Música Portuguesa de João de Freitas Branco97, História da Música 

 
93 FERREIRA, Manuel Pedro – Medieval Music in Portugal within its Interdisciplinary contexto (1940-
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94 FERREIRA, Manuel Pedro – Da música na História de Portugal. In “Revista Portuguesa de 

Musicologia”. Lisboa. Nº4-5 (1994-95), p.167. 
95 FERREIRA, Manuel Pedro – Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular…p.10. 
96 FERREIRA, Manuel Pedro – Da música na História de Portugal...p.168. 
97 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa. 4ªed. Mem Martins: Publicações Europa 

América, 2005. 
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Portuguesa de Rui Vieira Nery e Paulo Ferreira Castro98 e História da Música Portuguesa 

de Manuel Carlos Brito e Luísa Cymbron99. Uma outra obra sobre Instrumentos Musicais 

de Luís Henriques mereceu a nossa atenção, assim como a História de la música 

española: Desde los orígenes hasta el «ars nova» de Ismael de La Cuesta100, no que 

respeita ao entendimento dos instrumentos, como também a Iconologia do Poder Real no 

período Manuelino. A procura de uma linguagem perdida de Ana Maria Alves101. 

 Para abordar a questão da dança medieval utilizamos a História da Dança em 

Portugal de José Sasportes102 que dedica os seus capítulos iniciais ao estudo da dança 

medieval e às próprias raízes da dança em Portugal. Relativamente à questão da Festa e 

dos seus diversos momentos, e até para temas ligados tanto à religião, como a outros 

aspetos do quotidiano medieval, servimo-nos do estudo de Ana Rodrigues Oliveira, O 

Dia-a-Dia em Portugal na Idade Média103. No que respeita às entradas régias impõe-se 

o livro de Rita Costa Gomes, A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média104.  

 De caráter geral foi ainda utilizada a História de Portugal dirigida por Joel Serrão 

e A. H de Oliveira Marques, mais concretamente o volume IV que diz respeito a Portugal 

na crise dos séculos XIV e XV105. 

Referência particular merecem também outras obras de caráter coletivo como a 

História da Vida Privada na Idade Média, com o capítulo de Maria Helena Cruz Coelho 

– “A Festa e a Convivialidade”106, onde a autora aborda questões várias sobre a festa na 

idade média; Diálogo e Comunicação intercultural. A educação com as artes, com o 

artigo de Maria do Amparo Carvas Monteiro – “Da música no âmbito da Corte da Dinastia 

 
98 NERY, Rui Vieira; CASTRO, Paulo Ferreira Castro - História da Música. 2ª ed. Lisboa: Europália-

Portugal e Imprensa Nacional-Casa da Moeda,1991. 
99 BRITO, Manuel Carlos de; CYMBRON Luísa - História da Música Portuguesa. Lisboa: Universidade 

Aberta, 1994. 
100 CUESTA, Ismael Fernández de La  – História de la música española: Desde los orígenes hasta el «ars 

nova». Dir. Pablo López de Osla. Madrid: Alanza Editorial, 1983, vol. I. 
101 ALVES, Ana Maria – Iconologia do Poder Real no período Manuelino. A procura de uma linguagem 

perdida. Colec. Temas Portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985. 
102 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1970. 
103 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média. Lisboa: Esfera dos Livros, 

2015. 
104 GOMES, Rita Costa - Rui de Pina. In "História e Antologia da Literatura Portuguesa século XV - 

Cronistas do século XV (posteriores a Fernão Lopes)". Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998. 
105 MARQUES, A.H. De Oliveira – Os Valores Culturais e artísticos. In “Portugal na crise dos séculos 

XIV e XV”. Dir. Joel Serrão e A.H. De Oliveira Marques. Lisboa: Editorial Presença, 1986, vol. IV, p.458-

462. 
106 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade. In “História da Vida Privada em Portugal 

– A Idade Média”. Dir. José Mattoso; coord. Bernardo Vasconcelos e Sousa. Lisboa: Temas e Debates, 

2011, p.146-169. 
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de Avis107; D. Duarte e a sua época: Arte, Cultura, Poder e Espiritualidade, mais 

precisamente o artigo “Observações do Regimento da Capela de D. Duarte” de Manuel 

Pedro Ferreira108.Também de Manuel Pedro Ferreira foi utilizado o artigo “As raízes 

medievais dos instrumentos musicais europeus” que se encontra inserido no estudo 

Fábrica de Sons - Instrumentos de música europeus dos séculos XVI a XX 109, onde 

surgem tratados diversificados aspetos ligados aos instrumentos e respetivas famílias. 

 Falando agora acerca das histórias gerais da música portuguesa deveremos 

começar pela mais antiga da autoria de João de Freitas Branco, já mencionada, que na sua 

primeira edição surge como uma edição de bolso, apesar de ser uma obra de síntese acerca 

da história da música portuguesa110. Com o tempo o autor teve a consciência de que, para 

uma reedição que sentia ser necessária, não seria suficiente uma simples revisão, ou um 

considerável alargamento da mesma. Impunha-se uma verdadeira refundição da 

totalidade do livro, tendo em conta os avanços verificados na investigação, pelo que o 

autor abandonou a ideia de voltar a publicar no seu formato original. «Sendo já 

virtualmente impossível a um só indivíduo abarcar, com rigor e profundidade, toda a 

extensão da História da Música em Portugal, decidiu convidar Rui Vieira Nery, um 

brilhante musicólogo da nova geração para o coadjuvar na tarefa de reescrever a obra, 

vicissitudes várias, e a doença que o levaria à morte, impediram Freitas Branco de levar 

a cabo o seu propósito»111. Esta obra acabaria por ser postumamente reeditada decorria o 

ano de 1995, com organização, fixação de texto, prefácio e notas do seu filho João de 

Freitas Branco, que não só se baseou nos apontamentos deixados pelo pai, como ainda 

lhes acrescentou uma secção e notas suplementares112.  

Abordemos agora aspetos ligados à estrutura da obra em si, mais concretamente 

aos pontos que João de Freitas Branco dedicou à história da música medieval, período 

esse que é tratado pelo autor de forma mais desenvolvida do que as duas obras que vão 

 
107 MONTEIRO, Maria do Amparo Carvas – Da música no âmbito da corte na Dinastia de Avis. In 
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a sua época: Arte, Cultura, Poder e Espiritualidade”. Coord. Catarina Fernandes Barreira e Miguel Metelo 

de Seixas. Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e CLEGH – 
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ser mencionadas de seguida113.  O período medieval é dividido em dois grandes capítulos, 

sendo que o primeiro é designado como: “Os primeiros tempos da Monarquia”114, e o 

segundo “Entre Idade Média e Renascimento”115.  

No primeiro capítulo, o autor considera que a Música de Igreja foi o princípio da 

nossa história da música, se bem que recorde ao leitor, que na altura em que D. Afonso 

Henriques iniciou a fundação do reino, já existia no território uma vasta cultura musical 

com uma mistura «destrinçável» de elementos gregos, hebraicos, romanos, bizantinos, 

milaneses, gálicos, árabes e peninsulares pagãos, de diferentes e remotas origens116. 

Menciona ainda a questão dos trovadores, assim como aspetos relacionados com os 

Jograis, e as presumíveis particularidades galaico-portuguesas. Já no segundo capítulo o 

autor aborda questões relativas à música polifónica, à Universidade, entre outros. 

 O autor apresenta um estilo abrangente e acentuadamente didático, que o leva a 

suprir as lacunas documentais recorrendo a observações históricas de caráter geral, 

incorporando informação proveniente de áreas históricas conexas, ao mesmo tempo que 

sublinha com exemplos musicais a importância histórica das cantigas em galego-

português117. 

 As duas outras histórias da música, uma de Rui Vieira Nery e Paulo Ferreira 

Castro e outra de Manuel Carlos Brito e Luísa Cymbron, foram publicadas em 1991 e 

1992. Ambas se destinam a um público sem formação técnico-musical, sendo ambas fruto 

de uma encomenda118. Embora estas duas obras possam ter vários aspetos em comum, 

correspondem a propósitos diferentes.  

 A História da Música Portuguesa de Rui Vieira Nery e Paulo Ferreira Castro foi 

pensada como uma obra de divulgação. Esta desdobra-se em duas partes algo 

contrastantes correspondentes à contribuição de cada um dos autores. Publicada em 

pequeno formato, apresenta-se com densidade, evitando as notas de rodapé, mas 

incluindo bibliografia atualizada com algumas páginas de extensão. É um volume 

claramente expositivo, mas que não rejeita uma desenvolvida vertente interpretativa. Os 

autores expõem os factos relacionados com o período anterior ao século XX, um 
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panorama histórico multifacetado em que avulta a atenção ao contexto litúrgico em que 

a maior parte da música medieval originalmente se inseria, sem que, contudo, sejam 

mencionados repertórios concretos ou particularmente locais119. «Por vezes sugestões 

mais concretas poderiam ser substituídas por asserções mais definitivas. Os lapsos são 

raros e de somenos importância, consistindo sobretudo em gralhas tipográficas e 

imprecisões cronológicas»120. Existem algumas incorreções, sendo que aqui 

destacaremos apenas uma, «que diz respeito às cantigas musicadas do rei D. Dinis 

descobertas em 1990 por Harvey Sharrer, em que o autor as caracteriza como sendo de 

«amigo», quando de facto se trata de cantigas de amor»121. De acordo com Manuel Pedro 

Ferreira a exposição apresentada pelos autores é, em geral, certeira e os seus comentários 

sugestivos. Porém, a fusão no mesmo capítulo, da Idade Média e do Renascimento 

prejudica o desejável aprofundamento de cada época122. 

 A História da Música Portuguesa de Manuel Carlos Brito e Luísa Cymbron é 

considerado como um volume de apoio ao ensino universitário. Esta obra apresenta um 

texto bastante homogéneo, fruto de um trabalho de grande colaboração da parte dos dois 

autores. O texto é apresentado de forma pedagógica contando com a especificação dos 

objetivos de aprendizagem de cada capítulo, como é próprio de um manual de apoio aos 

universitários, e formulando várias sugestões de leitura e audição discográfica. Este 

volume guia-se, sempre que possível, pela prudência no delinear dos grandes ciclos 

históricos123. 

 Em relação ao período medieval, é notória a intenção de aderir mais aos factos do 

que apresentar uma síntese dos acontecimentos como vimos na obra anterior. Porém, 

numa área onde estavam a ser dados os primeiros passos e os materiais que se se 

encontravam a ser publicados tinham uma qualidade desigual, é fácil, e por vezes mesmo 

inevitável, cair numa certa superficialidade124. 

 No que toca a este capítulo, Manuel Pedro Ferreira destaca a notável abrangência 

do mesmo, bem como a atenção dada à tradição trovadoresca e às suas fontes manuscritas. 

Relativamente a este último ponto, são considerados, embora de um modo não exaustivo, 
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«o contexto europeu, os géneros poéticos cultivados no espaço da influência do galego-

português e os vários aspetos da prática musical e a eles associada tal como se espelham 

na literatura coetânea, na iconografia e na notação musical»125. Há ainda a registar o facto 

de alguns trechos exporem teses contestáveis e que há data da publicação da obra se 

encontravam ultrapassadas. Como é o caso da asserção de Ismael de La Cuesta em que 

assume que o culto da “Cantiga de Amigo” não era praticado antes do século XIII quando 

já existiam referências várias que indicam mais precocidade126. 

Num comentário geral relativo à informação exposta por estas sínteses, Manuel 

Pedro Ferreira considera que tinha sido desejável a existência de referências às diferentes 

formas e repertórios do canto litúrgico, como também a identificação dos principais tipos 

de notação musical correntes no espaço nacional, incluindo uma nota ao romanceiro velho 

e à sobrevivência de práticas musicais medievais na tradição oral portuguesa. Teria sido 

igualmente útil, na visão do autor, que tivessem sido estabelecidos os marcos 

cronológicos mais importantes ao longo deste período127. 

Relativamente à época do Renascimento tanto Rui Vieira Nery como Manuel 

Carlos Brito oferecem-nos, apesar da relativa raridade de fontes com notação musical que 

nos chegaram desse tempo, «um panorama rico e literariamente bem ilustrado da vida 

musical nos círculos cultos portugueses durante a centúria seguinte. Periodização 

histórica à parte, as perspetivas de Rui Vieira Nery e de Manuel Carlos Brito divergem 

apenas no que respeita ao estilo da canção polifónica renascentista»128.  

Quanto aos artigos, destacaremos apenas um da autoria de Gerhard Doderer e 

intitulado “As manifestações musicais em torno de um casamento real (Évora, 1490)”129. 

O autor aborda a questão do casamento do filho de D. João II, com referência a episódios 

da crónica deste monarca. Para além disso, na introdução começa por falar da sociedade 

portuguesa na primeira metade do século XVI e da importância que D. Manuel I e D. João 

II foram atribuindo à arte dos sons, assim como o acompanhamento das cerimónias 

litúrgicas.  

 
125 FERREIRA, Manuel Pedro – Da música na História de Portugal...p.175. 
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Relativamente a outros estudos gostaríamos de sublinhar a importância de duas 

dissertações de mestrado, que nos ajudaram a compreender alguns assuntos, 

nomeadamente no que respeita aos instrumentos musicais, a saber, o trabalho de Maria 

Isabel Monteiro, Instrumentos e Instrumentistas de Sopro no século XVI português130, e 

às realidades musicais e outros contextos, com a investigação de Hugo Teles Porto, Os 

cantores na administração nos reinados de D. Manuel I e de D. João III 131. 

Por fim, utilizamos de forma recorrente três dicionários: o Dicionário de Termos 

Musicais de Ernesto Veiga, o também denominado Dicionário de Termos Musicais de 

Henrique Oliveira Marques (foram a base na construção dos glossários, bem como do 

capítulo do instrumentário), e ainda o Dicionário de Literatura Galega e Portuguesa. 

Posto isto, passemos então à segunda parte do presente Estado da Arte, em que 

serão apresentados alguns pontos, sobre o que está a ser estudado ao nível de 

determinadas fontes literárias como crónicas, ou cantigas galaico-portuguesas.  

 Em relação à cronística são vários os autores que, aos poucos, vão mencionando, 

com mais ou menos incidência, episódios musicais contados pelos nossos cronistas e 

atendendo aos respetivos ambientes/contextos, que podiam ser de festa, militares, 

religiosos, etc. Como dissemos autores como Manuel Pedro Ferreira, Antologia de 

Música na Idade Média e no Renascimento, Manuel Carlos Brito e Luísa Cymbron, na 

História da Música Portuguesa, Ana Rodrigues Oliveira, em O dia-a-dia em Portugal na 

Idade Média, ao abordarem assuntos ligados à música medieval, ou ao quotidiano da 

época, utilizam muitas vezes relatos presentes nas narrativas cronísticas como exemplos. 

Veja-se um caso: Manuel Carlos Brito, ao mencionar a vida musical nos séculos XIV e 

XV, serve-se de um excerto da crónica de Rui de Pina de D. Afonso V, quando o cronista 

nos revela que o monarca gostava de ouvir música132, o que pode indiciar estarmos num 

período em que a música era já bastante valorizada e que tinha ganho espaço na sociedade. 

 É possível depararmo-nos ainda com comentários gerais acerca da cronística e da 

sua relação com a música, como é o caso da já citada monografia de Hugo Filipe Teles 
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Porto, com esta afirmação: «Embora na cronística oficial sejam abundantes as referências 

à atividade musical, quando é chamada a responder a questões fundamentais para a 

musicologia – como repertórios, utilização de instrumentos, emprego de vozes em obras 

polifónicas – as crónicas mostram-se singularmente lacónicas»133.  

 Podemos também encontrar comentários a questões mais específicas, por 

exemplo, na já referida dissertação de mestrado de Maria Isabel Lopes Monteiro, quando 

a autora menciona, entre outros aspetos, que «a posse dos instrumentos é um aspeto difícil 

de comprovar pelas ocorrências nas crónicas e relatos, uma vez que, na maioria dos casos, 

o nome do instrumento também designa o instrumentista»134. 

 Por último, existe ainda o caso do estudo de Gerhard Doderer, que se baseia em 

episódios relatados na Crónica de D. João II de Garcia de Resende, para apresentar e 

comentar os aspetos musicais ligados ao casamento real, como os instrumentos 

escolhidos, os passos que foram dados, etc.  

 Por esta pequena súmula, podemos observar que já são vários os autores que 

utilizaram as referências musicais da cronística para explicar e até mesmo apresentar um 

contexto de uma época e a sua relação com a música e como esta se encontrava tão 

inserida no quotidiano. Porém, é visível a inexistência de um estudo sistemático em 

relação aos episódios cronísticos onde são mencionados aspetos musicais, como 

instrumentos, momentos de festas e outros.  

 Chegados agora ao tema das cantigas galego-portuguesas, sabemos que estas 

foram cultivadas em Portugal, Leão e Castela, e, inicialmente, também em terras navarras. 

Todavia, as origens dessa lírica permanecem imbuídas de algum mistério. «O papel da 

Galiza, da corte de Leão e de outros círculos aristocráticos na emergência do canto 

trovadoresco que nos está mais próximo não estão inteiramente esclarecidos. Pode, 

plausivelmente, imaginar-se que no noroeste, magnetizado pelo poder de atração e 

irradiação de Compostela, se tenha desenvolvido, ao longo do século XII, uma tradição 

de composição de canções seculares na língua vernácula da região (o galego-português), 

enraizada na canção tradicional»135. Os jograis foram os que divulgaram estas cantigas, 
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circulando através das principais vias de comunicação, que atravessavam o norte da 

península136.  

 Sabe-se ainda que a primeira cantiga conhecida pertence a João Soares de Paiva, 

e está datada de 1196. Porém, será a partir do século XIII que emergem os diferentes 

géneros de cantigas, que, aos poucos, foram sendo privilegiados, quer pelo jogral galego, 

quer pelo senhor feudal, apresentando uma forte tradição lírica, com uma dupla vertente, 

por um lado a cantiga de amor (aristocrática) e, por outro, a cantiga de amigo (jogralesca). 

Esta tradição, como nos é referido por Manuel Pedro Ferreira, «viria pouco depois a 

encontrar um crescente encorajamento por parte dos reis de Leão e Castela e de Portugal, 

em cujas cortes se desenvolveria ainda a cantiga de escárnio e maldizer (canção satírica, 

por vezes obscena)»137. Mais tarde apareceram as cantigas de Santa Maria, cultivadas por 

Afonso X de Castela. 

 No que toca à cantiga de amor, sabe-se, de acordo com o mesmo autor, que este 

foi o género mais cultivado e também valorizado pelos trovadores galego-portugueses. 

«Na elegante formulação de Celso Cunha, recebiam este nome as poesias que se 

aproximavam, no fundo e na forma, da cansó occitânica e nas quais o poeta exprimia os 

sentimentos amorosos pela Dama cortejada falando em seu próprio nome…»138. 

 Deste género, temos hoje exemplo em algumas cantigas de D. Dinis. Sabe-se, 

porém, que foram mais de setenta as que o trovador (D. Dinis) escreveu, tendo-nos legado 

ainda dez corrosivas cantigas satíricas, três pastorelas e meia-centena de cantigas de 

amigo, exemplares pela sua economia e ritmo. As músicas das cantigas de amor de D. 

Dinis julgavam-se irremediavelmente perdidas até ao ano de 1990, ano em que foram 

descobertas por Harvey L. Sharrer, investigador americano, as melodias (incompletas) de 

sete canções, num fólio fragmentário escrito por volta de 1360. Este documento, em 

homenagem ao seu descobridor, ficou conhecido como o Pergaminho Sharrer, que hoje 

se encontra preservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo139.  
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 O Pergaminho Sharrer provém de um códice de grandes dimensões, que continha 

uma coletânea de cantigas trovadorescas, que teriam sido, muito provavelmente, o 

resultado de uma compilação da iniciativa de um nobre ligado à corte de D. Dinis. «A 

economia de espaço, a execução irregular e pouco cuidada, a pobreza da decoração e os 

erros na transcrição dos textos – aspetos que claramente contrastam com o Cancioneiro 

da Ajuda e com os códices alfonsinos – não parecem indicar proveniência régia»140. Por 

sua vez, o facto de o texto ter sido copiado sem ter em conta o espaçamento silábico que 

era exigido pela notação musical, e a improvável circunstância de a música ter sido escrita 

ou copiada por três mãos diferentes, testemunhavam uma deficiente organização do 

trabalho de cópia141. Porém, a descoberta deste manuscrito com notação musical, veio 

mudar, e muito, aquilo que era a reconstrução imaginária da tradição musical e da própria 

tradição aristocrática galego-portuguesa. «Onde antes se supunha simplicidade, vemos 

agora elaboração; onde antes se supunha a reprodução mecânica de modelos musicais 

provençais, constata-se uma clara autonomia estilística»142. 

 Em relação à autoria dionisina destas cantigas, podemos dizer que é hoje uma 

certeza incontestável. Os textos são-lhe atribuídos em dois cancioneiros, copiados já no 

século XVI, que por sua vez derivam de um volume compilado em Portugal em meados 

do século XVII. «A música apontada por três copistas, exibe um grau de coerência 

estilística só compatível com uma autoria única; atendendo a que no século XIII, se 

esperava de um trovador não só que inventasse o texto literário, mas também que criasse 

a melodia e controlasse a sua execução, é de assumir que o autor seja o próprio rei»143. 

 No que respeita às cantigas de amigo, pensa-se que terão, provavelmente, surgido 

no noroeste da Península no decorrer do século XII, tendo sido, ao que parece, cultivadas 

no meio trovadoresco ibérico especialmente por jograis. Antes de 1225 tudo aponta para 

que este tipo de poesia tivesse sido pouco prestigiada entre a nobreza. Todavia, a 
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produção poética de Vasques Fernandes Praga e de Paio Soares de Taveirós indicam que 

este era já um género cultivado por trovadores de «alta estripe», ainda antes dessa data144. 

 Este modelo de cantiga é reconhecido na tradição lírica galego-portuguesa, pela 

presença nos primeiros versos de um texto, de uma ou mais palavras-chave, como amigo 

(=namorado), moça (=donzela enamorada), madre (=mãe da donzela) e irmana 

(=confidente da donzela). «Estas palavras-chave remetem, por convenção, a um guião 

dramático, em que, invariavelmente, uma jovem apaixonada suspira pelo amigo ausente, 

tecendo a propósito as mais variadas fantasias. O texto consta, em geral, de um monólogo 

supostamente ingénuo posto nos lábios de uma moça enamorada, no qual é frequente a 

inovação de confidentes femininos ou de entidades impessoais de natureza vária»145.  

 Destas cantigas, do ponto vista musical, chegaram até nós somente seis das sete 

cantigas atribuídas a Martin Codax. Estas composições aparecem-nos no Pergaminho 

Vindel, uma folha volante, que foi escrita no último terço do século XIII, onde foram 

registadas em fases sucessivas através de dois copistas anónimos146. 

 Destes «poemas seculares» galaico-portugueses ao todo sobrevieram 1680, aos 

quais puderam ser acrescentadas as famosas cantigas de Santa Maria, de que falaremos 

de seguida. Para além de quatro centenas de cantigas marianas, seis cantigas de Martin 

Codax e sete cantigas de amor de D. Dinis, existe ainda o “Cancioneiro da Ajuda”, 

conservado na Biblioteca do Palácio da Ajuda. Foi escrito no tempo de D. Dinis e recolhe 

muitas cantigas de amor. Foi preparado para receber notação musical, mas permaneceu 

incompleto, apresentando espaços em branco destinados para a música. Apesar desta 

situação, é possível retirar do códice uma valiosa informação, quer sobre a relação que 

existia entre o texto e a articulação melódica, («revelando o uso judicioso que certos 

trovadores faziam do estilo neumático ou melismático»), como também da circulação de 

manuscritos de cantigas profanas com notação musical. Transmite-nos valiosos 

testemunhos em relação à presença de instrumentos musicais, não necessariamente 

relacionadas com as cantigas, mas ligados ao meio trovadoresco galego-português. Na 
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esmagadora maioria os instrumentos representados no Cancioneiro são os cordofones: a 

cítola, o saltério, a viola de arco e a harpa147.  

 Por fim, as cantigas de Santa Maria são a expressão mais visível da grande 

devoção mariana de Afonso X o Sábio, que mandou compor e compilar a grande coleção 

ao longo das duas últimas décadas da sua vida. «São mais de quatrocentas canções 

monódicas em língua galego-portuguesa que nos foram transmitidas por quatro 

manuscritos, três dos quais com notação musical»148. 

 De uma primeira fase, resta-nos um testemunho manuscrito, conhecido como o 

Códice de Toledo, que contém somente 128 cantigas. Da fase final são conhecidos três 

testemunhos, os códices provenientes de Sevilha. O primeiro é o «códice rico», um 

impressionante manuscrito ilustrado com inúmeras iluminuras que contam visualmente 

as histórias narradas pelas cantigas. Este códice corresponde essencialmente à primeira 

metade da coleção, sendo composto por 193 composições, que deviam ter provavelmente 

chegado às duzentas; sendo que a segunda metade é representada pelo Códice de 

Florença, que infelizmente se encontra incompleto devido talvez à morte do rei. O «códice 

dos músicos» que detém a coleção quase completa apresenta um espólio de 416 cantigas, 

das quais nove são repetidas; faltam algumas que estão incluídas nos apêndices do Códice 

Toledano. Cada uma das «cantigas de loor» era assinalada com uma pequena iluminura 

representando «um ou mais instrumentistas, estratégia iconográfica que de alguma forma 

insinua a semelhança entre Afonso X e o rei David, a quem se atribuía tradicionalmente 

o Livro dos Salmos no Antigo Testamento, livro que era frequentemente enriquecido, na 

época, por iluminuras com referências musicais»149. 

 Assim sendo, passemos a um breve comentário sobre o que tem vindo a ser feito 

relativamente às cantigas e à música. Segundo Manuel Pedro Ferreira, no século XX a 

música das Cantigas de Santa Maria despertaram interesse ao médico Francisco 

Fernandes Lopes (1884-1969), que estudou com grande pormenor desde meados da 

década de 20 até ao início dos anos 50, apresentando várias propostas de transcrição. 

Apesar da seriedade do seu método e da geral razoabilidade das suas opiniões, quando 
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comparadas ao subjetivismo de Julián Ribera e à aplicação cega do «ritmo modal» então 

em voga, esta via foi encerrada em 1943 por Higinio Anglés, através da publicação da 

edição completa do primeiro volume das Cantigas. Este monumental trabalho que tornou 

finalmente acessível um vasto repertório que viria a ser muito popular, desencorajou, 

durante décadas e em todo o mundo, o aprofundamento do seu estudo150. 

 Porém, foram aparecendo, neste período, alguns estudos de caráter geral que 

mencionam as cantigas, como é o caso da referida História da Música Portuguesa (1950), 

de Maria Antonieta de Lima Cruz, na qual foram dedicadas mais de 50 páginas à época 

medieval, abordando com particular atenção o período dos trovadores151. 

 Foi a redescoberta do Pergaminho de Vindel que, indiretamente, levou, a partir de 

1984, o autor Manuel Pedro Ferreira a mergulhar neste tema e nunca mais o abandonar, 

apresentando hoje um considerável grupo de estudos relacionados com esta temática152. 

É a este autor que se deve grande parte do estudo das cantigas galego-portuguesas. A 

junção de áreas como a musicologia, literatura e filologia, permite-nos ter hoje, um 

conhecimento já bastante alargado acerca desta matéria. 

 Mas regressemos a Manuel Pedro Ferreira. Em 1986 publicava o trabalho O som 

de Martin Codax, reagindo a uma série de problemas que vinham sendo apresentados no 

campo da musicologia e da filologia. A direta reavaliação do Pergaminho de Vindel 

resultou numa revolução, tanto a nível da sua posição, como na identificação de dois 

copistas musicais. Considerando tanto a parte literária, como musical, subordinada a um 

programa de retórica, concluiu-se que as cantigas encontradas no Pergaminho de Vindel 

dividiam-se em dois estados performativos, sendo um deles o «movance» - onde foi 

apontada a substituição das sete cantigas que eram atribuídas a Martin Codax, por seis. 

Quanto ao segundo está relacionado com a análise das fórmulas melódicas, das estruturas, 

onde foram analisadas as relações entre a oralidade, a memória e o ritmo da estabilidade, 

a identificação musical e o estilo ritmo rapsódico, que levaram a concluir exatamente o 

mesmo, que a Martin Codax, pertenciam seis cantigas. Neste estudo, o autor explora ainda 

a estrutura da relação entre o canto e os poemas, dando atenção às correspondências entre 

o acento verbal e o acento musical, como ainda contempla a transcrição rítmica e a sua 
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interpretação, mencionando os códigos que foram usados pelo copista, e a distinção entre 

as diferentes secções da natureza dos verbos153. 

 Com a descoberta de Harvey Sharrer em 1990 a que já aludimos, Manuel Pedro 

Ferreira pôde investigar a relação com a música trovadoresca europeia (um possível 

exemplo do “Cantus Coronatus”, que viria, mais tarde, a ser publicado), e a construção 

dos textos poéticos dionisianos, com a melodia subtil do diálogo. Num extenso 

comentário acerca da presença de música instrumental nas letras galaico-portuguesas, 

incluiu também uma proposta de interpretação das miniaturas presentes no Cancioneiro 

da Ajuda e referências poéticas em relação ao «Citolão», entre outras154. 

 Ainda deste autor, e porque é uma referência na musicologia portuguesa, 

gostaríamos de destacar: “O som de Martin Codax: sobre a dimensão da lírica galego-

portuguesa (séc. XII-XIV)”; “Cantus Coronatus: sete cantigas d’amor d’el Rei Dom 

Dinis”, e ainda a obra “Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular” dividido 

em dois volumes, sendo que o primeiro é o mais importante para esta temática, onde 

aborda não só aspetos relacionados com as cantigas em si, como também menciona 

aspetos relacionados com o Cancioneiro da Ajuda. Tem ainda diversos outros artigos que 

nos interessaram, entre eles, “Some Remarks on the Cantigas” na Revista de Musicologia, 

como também a colaboração em várias obras: “Bases for the transcription: Gregorian 

Chant and the notation of the cantigas de Santa Maria” – in José López Calo – Los  

Instrumentos del Pórtico de La Glória: su reconstrucción y la música de su tiempo, bem 

como a participação em congressos: “Spania  versus Sain in the Cantigas de Santa Maria” 

– Actas del Congreso Internacional «España en la Música de Ocidente»; e ainda 

“Relatório Perliminar sobre o conteúdo musical do Fragmento Sharrer” – Actas do 

Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval, entre muitos outros. 

 Neste universo de estudo relativamente às cantigas galaico-portuguesas, podem 

ainda ser mencionados autores como António Resende de Oliveira, Giuseppe Tavani, 

Elsa Gonçalvez e Maria Ana Ramos, Martín Soarez, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, 

Vicenç Beltrán, António José Saraiva e ainda Graça Videira Lopes. 
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 Já muito se tem feito como podemos ver, em relação à investigação em música 

tanto no estudo das suas fontes, bem como a sua ligação com outras áreas. Contudo, existe 

ainda muito por fazer. 
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4. A cronística e a música 

 Chegados ao corpo principal deste trabalho, gostaríamos de iniciá-lo com uma 

pequena apresentação de alguns episódios que ilustram o papel importante que a música 

desde sempre teve na sociedade, na sua aproximação e no convívio. Estes serão um 

complemento aos inúmeros momentos musicais que nos aparecem nas crónicas, e que 

refletem a importância da música no quotidiano da sociedade portuguesa dos finais da 

Idade Média.  

 Os acontecimentos que serão aqui expostos foram selecionados da obra de Ana 

Rodrigues Oliveira, O dia-a-dia em Portugal na Idade Média. Um dos exemplos 

encontra-se relacionado com a educação dos príncipes e dos infantes, que, para além de 

terem de saber manejar armas, iniciar o seu percurso na caça, ou brincar com cavalos de 

pau ou espadas de madeira como preparação para a sua participação na guerra, também 

tinham que aprender música, leitura e escrita. Estas requeriam um mestre próprio, papel 

que normalmente era desempenhado por um eclesiástico, cuja seleção era alvo de grande 

cuidado e atenção. Era uma aprendizagem baseada no latim, sendo utilizados alguns 

textos básicos, como orações e hinos, entre outros. Para a música recorriam ao saltério, 

sendo que era necessário saber ler, pronunciar e cantar as palavras dos salmos em latim155. 

 A educação das princesas e infantas envolvia também ela a música. Para além dos 

conhecimentos que tinham de adquirir em relação às tarefas domésticas, ou até mesmo 

do aprofundamento dos conhecimentos letrados, que eram indispensáveis ao 

desenvolvimento das vivências religiosas, tinham de aprender música. A autora menciona 

o exemplo das duas irmãs do rei D. Afonso V, as infantas Catarina e Joana, para referir 

os saberes musicais que teriam de alcançar. Estas teriam de possuir «desde meninas, para 

lá de um comum livro de orações, o seu próprio e indispensável “Livro de Gramática e 

Arte Nova”. A música, bem como a aprendizagem de como tocar um instrumento de 

cordas, eram conhecimentos também das meninas de corte. Se nobres e cortesãos 

exercitavam esta prática em ocasiões de festas e celebrações, já as damas o faziam em 

momentos mais ou menos privados. Recordemos D. Leonor de Aragão que, nos seus 

aposentos, encantava o então infante D. Duarte, seu futuro marido, a cantar, tanger 
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manicórdio e dançar segundo sua maneira nos dias que antecederam às festas do seu 

casamento»156.  

 Outro caso encontra-se relacionado com as amas das crianças. A sua escolha era 

feita através da avaliação de certas qualidades comportamentais, como, por exemplo, não 

dever ser triste, colérica, ou tagarela para a criança não adquirir esses traços, como a nível 

das suas capacidades, sendo que uma delas teria de ser o canto. As amas deviam ser 

capazes de cantar melodias que conseguissem embalar e confortar os bebés157. 

 Por fim, gostaríamos apresentar mais um exemplo relacionado com um universo 

totalmente distinto, o da prostituição móvel. Também estas mulheres executavam música, 

através do baile e do canto, normalmente acompanhadas pelos jograis. Estas seguiam o 

calendário das festas, feiras e mercados acompanhando não só os exércitos, como também 

os jograis158. 

 Como podemos observar a música era intrínseca ao quotidiano da sociedade 

medieval, sendo frequentes os relatos dessa presença. Apesar de as crónicas não nos 

apresentarem grandes descrições em relação a aspetos técnicos musicais, ostentam 

diversos episódios em diferentes contextos, quer fosse numa guerra com o uso das 

trombetas, quer fosse num ambiente de festa. Será este tipo de momentos que ao longo 

das próximas páginas iremos poder observar e analisar.  

 4.1- As referências musicais contidas nos textos cronísticos 

 Segundo Rui Vieira Nery e Paulo Ferreira Castro, o nosso conhecimento em 

relação à vida musical em Portugal à data da publicação da obra em grande medida, a 

baseia-se em fontes documentais, literárias, de natureza histórica geral, como já referimos 

igualmente no Estado da Arte. Porém, hoje em dia com a evolução da investigação na 

área, o conhecimento de caráter musical tem aumentado, apesar de em relação a outros 

países ser ainda pouco.  Estas fontes documentais, nomeadamente as crónicas, descreve-

nos a evolução político-institucional de fundo sobre a qual a Música se desenrola e nas 

qual, quando muito, nos vão surgindo referências esporádicas à música ou músicos 

portugueses159. 
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As crónicas, como sabemos, são uma fonte literária e um importante instrumento 

de poder da coroa, pois estas eram usadas pelos reis para enaltecer os seus feitos e as suas 

conquistas. Na cronística sabemos não serem frequentes, ou quase nulas, descrições 

detalhadas de questões específicas ligadas à música; Hugo Teles Porto afirma mesmo 

que, «embora na cronística oficial sejam abundantes as referências à atividade musical, 

quando é chamada a responder a questões fundamentais para a musicologia – como 

repertórios, utilização de instrumentos, emprego de vozes em obras polifónicas – as 

crónicas mostram-se singularmente lacónicas»160.  Porém, estas são a prova do que os 

autores disseram anteriormente, ou seja, que de uma fonte não musicada é possível retirar 

menções a diversos momentos musicais, transmitindo-nos notícias de festas, cerimónias, 

banquetes e bailes na corte, da música de menestréis, que incluíam, por vezes, a 

enumeração dos instrumentos utilizados, etc. Ainda assim, segundo Manuel Carlos Brito 

e Luísa Cymbron, «pareçam predominar as referências áulicas à chamada música alta: 

soadas e fanfarras de trombetas, tambores, sacabuxas, etc., associadas a desfiles e 

cerimónias públicas»161. 

 Posto isto, passemos então à análise dos dados, sendo que estes serão apresentados 

primeiramente de uma forma geral, para, de seguida, serem expostos de acordo com o 

que foi recolhido em cada cronista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 PORTO, Hugo Filipe Teles – Os cantores na administração dos reinados de D. Manuel I e de D. João 

III. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2014, p.4. 
161 BRITO, Manuel Carlos De; CYMBRON Luísa - História da Música Portuguesa. Lisboa: Universidade 

Aberta, 1994, p.30.  
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 Tabela 1 - Número de referências musicais encontradas na 

cronística 1 

 

 

É possível enunciarmos que das 18 crónicas estudadas (4 de Fernão Lopes, 4 de 

Gomes Eanes de Zurara, 9 de Rui de Pina e 1 de Garcia de Resende), foi possível levantar 

635 dados, sendo que estes se encontram divididos por diversas categorias – 

instrumentário, festa, dança, canto, música religiosa – hinos e salmos e outras referências. 

Como podemos observar na tabela é em Rui de Pina que foi encontrado o maior número 

de dados, 188, o que corresponde a uma percentagem de 29%, sendo também o cronista 

com o maior número de crónicas. De seguida, com 176, temos Garcia de Resende, 

apresentando uma percentagem de 28%, sendo que este é um cronista a destacar, visto 

que o volume de dados apresentados corresponde apenas a uma crónica, a do seu estimado 

rei D. João II.  

Seguidos destes dois cronistas, dispomos de Fernão Lopes o primeiro cronista 

régio “oficial” que apresenta um número total de dados de 163 (corresponde a 26%), 

seguido por Gomes Eanes de Zurara com 109 dados (17%), sendo o cronista com o menor 

número de dados. Passemos então à análise com algum detalhe dos dados encontrados 

nas crónicas, de cada cronista. Comecemos por Fernão Lopes. 

 

 

 

 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 163 

Gomes Eanes Zurara 108 

Rui de Pina 188 

Garcia de Resende 176 

Total 635 

Gráfico 1 – Número de referências musicais encontradas na 

cronística  1 
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a. Fernão Lopes 

 

Como foi já mencionado anteriormente Fernão Lopes apresenta um total de 163 

referências, sendo que 120 respeitam à Crónica D. João I. A seguir vem a Crónica de 

1419 que patenteia um total de 17 referências, sucedendo as crónicas de D. Pedro I e D. 

Fernando I com 11 referências cada. Esta diferenciação de dados tão expressiva, deve-se, 

segundo cremos, ao facto de a Crónica de D. João I ser mais extensa e ter merecido um 

empenho maior da parte do cronista na sua elaboração, e talvez também por tratar de uma 

nova dinastia que deveria ver na música, à imagem de outras cortes europeias, um 

instrumento de poder e ostentação162. Para além disso, Fernão Lopes era um cronista da 

dinastia de Avis o que leva a crer que este escritor pretende-se destacar o reinado de D. 

João I, e talvez porque o conhecesse melhor.  

É importante relembrar que, em todos os dados, procedeu-se à atribuição de data 

e local, sempre que possível, como foi mencionado na metodologia. Trataremos de 

explorar melhor este aspeto.  

Na maioria das 163 referências foi possível atribuir-lhes uma data, bem como uma 

localização, como foi no caso do episódio ocorrido no tempo de D. João I, mais 

precisamente na sua boda, que foi realizada no Porto no ano de 1387, ou numa outra vinda 

ao Porto, ocorrida também no mesmo ano163.  Contudo, casos houve em que foi possível 

 
162 PORTO, Hugo Filipe Teles – Os cantores na administração dos reinados de D. Manuel I e de D. João 

III...p.5. 
163 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I. Introd. Humberto Baquero Moreno. Pref. António Sérgio. Porto: 

Livraria Civilização-Editora, 1945-1949, vol. II, p.213. 

Gráfico 2 – Número de referências musicais para as várias crónicas de Fernão Lopes 2  
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datar e não localizar o episódio, e vice-versa. Um exemplo desta situação acontece na 

Crónica de 1419, no reinado de D. Afonso IV, num episódio ocorrido em Valladollid 

quando o rei mandou fazer uma festa, pelos embaixadores estarem presentes. Aqui foi 

possível atribuir-lhe uma localização, todavia não conseguimos estabelecer uma data pelo 

que se balizou o acontecimento no período de governação do monarca164. Tanto neste 

caso, como em outros, foi seguido sempre o mesmo processo. 

b. Gomes Eanes de Zurara 

Nas crónicas de Gomes Eanes de Zurara como foi referido encontraram-se um 

total de 109 dados, sendo que desses 47 correspondem à Crónica da Tomada de Ceuta, 

também conhecida por ser a terceira parte da Crónica de D. João I, e provavelmente será 

por isso também a existência de um grande número de dados. Esta é seguida pela Crónica 

de D. Duarte de Meneses com 27 dados, 19 para a Crónica de D. Pedro de Meneses e, 

por fim, 15 para a Crónica dos Feitos da Guiné. 

Tal como aconteceu anteriormente, procedemos à identificação do tempo e do 

espaço, sempre que a fonte nos permitiu. Numa parte dos dados foi possível datá-los e 

localizá-los devidamente, como no episódio contado pelo cronista na Crónica de D. 

Pedro de Meneses, que ocorreu em 1420 em Ceuta, com a vinda de mouros a cavalo e 

como D. Duarte sendo capitão mandou travar uma luta com eles, e a forma como eles 

 
164 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419. Ed. Crítica: Adelino de Almeida Calado. Aveiro: 

Universidade de Aveiro, 1998, p.227. 

Gráfico 3 - Número de referências musicais para as várias crónicas de Gomes Eanes de Zurara 3 
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foram derrotados165. Em outros casos só conseguimos datar ou localizar o episódio, como, 

por exemplo, no que ocorreu no tempo de D. Pedro de Meneses, em Vale Laranja, e cuja 

data concreta se desconhece. Consequentemente atribuiu-se como limites cronológicos o 

governo deste senhor que foi o 1º conde de Viana e o 1º governador de Ceuta. Existe 

ainda um outro relato presente na Crónica da Tomada de Ceuta ocorrido no Algarve, em 

que os «meninos parvos» receberam os homens vindos do mar, contudo desconhece-se a 

data, por isso balizou-se o episódio entre os anos de 1383-1385 (tempo de governação do 

Mestre de Avis). 

c. Rui de Pina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegados a Rui de Pina, podemos observar no gráfico que do total dos 188 dados 

encontrados, é em relação ao período de D. João II que encontramos a maior 

representação: 101. Uma das razões prende-se com o facto de ser já uma época em que a 

música estava enraizada, e que era utilizada pela coroa recorrentemente, encontrando-se 

já instituída a Capela Real, existindo também uma grande preocupação quanto ao 

revestimento musical das cerimónias litúrgicas166. Tudo isto fazia parte de um aparato 

cerimonial que foi instituído pela dinastia de Avis, servindo como função propagandística 

e de representação da imagem real, à semelhança das restantes cortes europeias167. Isto 

 
165 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Pedro de Meneses. Ed. Maria Teresa Brocardo. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p.664. 
166

 DODERER, Gerhard – As manifestações musicais em torno de um casamento real (Évora 1490). In 

“Actas Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua época”. Porto: Comissão Nacional dos 

Descobrimentos Portugueses, 1989, vol. IV, p.225. 
167 PORTO, Hugo Filipe Teles – Os cantores na administração dos reinados de D. Manuel I e de D. João 

III...p.1. 

Gráfico 4 - Número de referências musicais para as várias crónicas de Rui de Pina  4 
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será outra das razões para o número de dados ser tão elevado, circunstância esta válida 

para a maioria dos reis da dinastia de Avis. A seguir à Crónica de D. João II, temos a de 

D. Afonso V com 41 dados, seguida por D. Afonso IV com 20, 11 para D. Duarte, 6 para 

D. Dinis, 4 para D. Afonso II, 3 para D. Sancho I, e 1 para D. Sancho II e D. Afonso III. 

Ao contrário do que aconteceu nos cronistas anteriores, em Rui de Pina foi 

possível datar todos os dados, razão esta que se deve ao facto de o cronista, ou copista, 

terem inserido o ano no relato dos acontecimentos. Porém, em vários casos não foi 

possível atribuir-lhes uma localização, como no episódio em que o rei de Castela mandou 

chamar D. João Manuel, o qual recebeu com festas desconhecendo-se o local exato168.  

d. Garcia de Resende 

Por último, em Garcia de Resende foi possível encontrar 176 dados, como já 

mencionámos. Estes dividem-se pelas várias tipologias estabelecidas, sendo as festas, 

como iremos ver, que apresentam o maior número de dados. É importante salientar o facto 

de apenas um reinado dispor de um número de dados tão elevado. Garcia de Resende 

conviveu na corte com D. João II, numa época já de sumptuosidade, onde a música fazia 

parte dos “hábitos” quer ligados à Igreja, quer ao quotidiano da realeza. Ora, o nosso 

cronista não só viveu neste tempo, como era um homem do Renascimento, ligado à 

escrita, às artes, à música, num ambiente onde a música era já uma forma de sublinhar o 

poder. Neste contexto, e como veremos, não é de admirar o facto de as festas terem tanta 

relevância169. 

Tal como aconteceu em Rui de Pina, Garcia de Resende teve também o cuidado 

de nos indicar as datas referentes aos momentos, e aos episódios que podem ser lidos na 

crónica. Por outro lado, nem sempre nos foi possível atribuir uma localização aos dados, 

como no caso do episódio que ocorreu em 1481, envolvendo Nuno Pereira, fidalgo da 

casa do rei, e bom trovador170.  

 4.2- Instrumentário 

O presente subcapítulo será divido em duas partes. A primeira será composta pela 

análise dos contextos e a segunda pela análise dos dados respeitantes a cada um dos 

 
168 PINA, Rui de - D. Afonso IV. In "Crónicas de Rui de Pina". Introd. M. Lopes de Almeida. Porto: Lello 

& Irmão, 1977, p.360. 
169 MIGUEL, Maria Ângela Montenegro - Resende, Garcia. In "Dicionário de História de Portugal". Dir. 

Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, 1974, vol.3, p.608. 
170 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea. Pref. Joaquim Veríssimo Serrão. Lisboa: 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1973, p.29. 
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grupos estabelecidos (instrumentário de sopro, percussão, cordas, teclas, instrumentos e 

instrumentistas), sempre acompanhados pelos necessários comentários. 

O estudo dos instrumentos musicais como nos conta Ismael de la Cuesta 

Fernandéz é uma das vias mais importante que o historiador tem para se conseguir 

aproximar da realidade musical durante períodos mais distantes e mais primitivos da 

história da humanidade171. 

 Como iremos ver, os instrumentos musicais podiam fazer parte de várias 

festividades, momentos militares, religiosos. A maioria, nesta época, pertencia à chamada 

«música alta», contudo, existia igualmente a chamada «música baixa», sendo que esta era 

tocada em lugares mais reservados. João de Freitas Branco aquando da publicação da sua 

obra, referiu que a música alta «… funcionava mesmo como música…» onde se cantava, 

tocava e dançava172. Esta era um tipo de música «coerente em todas as cortes europeias 

da época e também em Portugal ela coexistiu com a música de instrumentos baixos, como 

as flautas, os cromornes ou as cornamusas. A evolução para uma expressão musical mais 

subtil, mais elegante, mais civilizada, fez-se em termos dum progressivo refinamento da 

escrita, que, em teoria, não implicava uma redução do sonoro dos meios instrumentais. 

Só que, na prática, a falta de aperfeiçoamentos técnicos que vieram mais tarde, tornava 

em geral impossível dar aos novos requintes da composição uma amplitude acústica 

relativamente grande»173. Todavia, é importante referir que a música considerada como 

«baixa» não era inferior à «música alta», nem sequer tinha menos elegância, era sim uma 

música mais recatada, tocada em locais privados, para um reduzido público.  

  Os instrumentos podiam ser utilizados por trovadores, que os utilizavam como um 

acompanhamento para a sua arte lírica, onde cantavam versos na língua galaico-

portuguesa174. 

 Este tipo de arte trovadoresca era caracterizada por linhas vocais monódicas 

«…dobradas por instrumentos, cujos desenhos derivam umas vezes de maneira nítida do 

canto, outras menos claramente, mas a ele ligadas pelo seu modalismo, outras ainda 

 
171 CUESTA, Ismael Fernández de La  – História de la música española: Desde los orígenes hasta el «ars 

nova». Dir. Pablo López de Osla. Madrid: Alanza Editorial, 1983, vol. I, p.347. 
172 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa… p.70. 
173 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa… p.75. 
174 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa…p.59. 
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revelando origem popular muito tendentes para o modo maior moderno e demarcado 

sabor castelhano. Todos estes caracteres pertencem à arte trovadores»175. 

 Os jograis por sua vez eram um tipo de instrumentistas que acompanhavam os 

senhores nas suas trovas, tocando desde o alaúde à guitarra mourisca ou latina, assim 

como a trompa, a flauta, entre muitos outros, para além de que executavam outro tipo de 

atividades, como a dança, faziam sortes de malabarismos, etc176.  

 Avançando um pouco no tempo, sabe-se que foi no Renascimento que a música 

instrumental teve uma das épocas com maior protagonismo. «Se anteriormente a 

preponderância era da música vocal, a partir do século XV verifica-se uma crescente 

presença dos instrumentos, os quais, paulatinamente, se vão tornando indispensáveis. O 

aperfeiçoamento cada vez maior, de onde nascerá também a necessidade de uma escrita 

cada vez mais idiomática»177. 

 Como será possível observar, este é um facto que se comprova com os dados 

recolhidos na nossa cronística, visto que uma grande parte das referências a instrumentos 

ocorre a partir do século XV.  

 

 

Numa primeira análise e considerando o gráfico e a tabela presentes, podemos 

afirmar que foram encontrados um total de 286 referências. Tendo em conta os dados 

recolhidos, podemos referir que é em Fernão Lopes onde se localiza o maior número de 

 
175 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa… p.60. 
176 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa… p.62. 
177 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI português. 

Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2010, p.3. 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 87 

Gomes Eanes de Zurara 59 

Rui de Pina 56 

Garcia de Resende 84 

Total 286 

Tabela 2 – Total de referências encontradas nos cronistas em relação 

aos diversos grupos de instrumentos 1 Gráfico 5 - Número de referências em percentagem nos 

cronistas em relação ao instrumentário1 
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dados, apresentando um total de 87, o que corresponde a uma percentagem de 30%. A 

este cronista segue-se Garcia de Resende com os seus 84 dados, representado, assim, uma 

percentagem de 29%. Com 59 referências temos Gomes Eanes Zurara, o que corresponde 

a 21%. Por fim, com 56, sendo este o cronista com o menor número de dados, dispomos 

de Rui de Pina, obtendo dessa forma uma percentagem de 20%.  

 Os dados supracitados encontram-se repartidos por grupos de instrumentos, que 

anteriormente foram enunciados – instrumentos de sopro, percussão, cordas e teclas, 

existindo um grupo à parte para os instrumentos e instrumentistas. Manuel Pedro Ferreira 

refere que estas famílias podem ser «definidas de várias maneiras, consoante a perspetiva 

adotada ou o fim em vista». Para o autor, a sua definição pode estar relacionada com o 

modo de produção do som, como sendo um critério básico «caso em que o órgão de tubos, 

definido como aerofone, pertencia ao mesmo grupo da flauta de bisel». Outro dos critérios 

pode também ser o modo de execução «caso em que a flauta de bisel e o trombone 

pertenceriam ambos à categoria de instrumentos de sopro, ou variadíssimos outros 

critérios, como o material em que são feitos os instrumentos (caso em que o trombone e 

os ferrinhos seriam ambos da classe dos metais). Embora cientificamente seja 

problemática, a classificação que parte do modo de execução (juntando-lhe algumas 

considerações morfológicas) tem algumas vantagens empíricas: assim, se quisermos 

identificar e agrupar os instrumentos que estão no cerne da moderna música europeia, 

bastar-nos-á nomear três famílias: instrumentos de tecla de diversos tipos (piano, órgão, 

sintetizador), instrumentos de tecla de corda dedilhada com braço central (violinos, 

violetas, violoncelos e contrabaixos)»178. No presente projeto de investigação utilizamos 

o modo de execução para estabelecer as nossas categorias. 

 Antes de ser efetuada a análise dos dados, convirá atender aos contextos em que 

os instrumentos apareceram. 

a. Contextos 

Os 286 dados com que nos depararmos podem ser situados em diversos contextos, 

como militares, festivos, religiosos, e um conjunto de outros contextos (inserem-se aqui 

episódios cuja leitura não permitiu percecionar claramente o momento retratado). Tal 

como os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, tecla, corda, aparecem 

 
178 FERREIRA, Manuel Pedro – As raízes medievais dos instrumentos musicais europeus. In “Fábrica de 

Sons - Instrumentos de música europeus dos séculos XVI a XX”. Lisboa: Eleta-94, 1994, p.32. 
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numa infinidade de situações e contextos na sociedade quer do século XVI, como de 

épocas anteriores. Os instrumentos de sopro no século XVI, por exemplo, estão presentes 

numa multiplicidade de atividades religiosas e devocionais, com particulares funções na 

guerra e na vigilância das populações, como também nas festas e solenidades de corte. 

«Estes eventos tanto decorrem ao ar livre como em espaços interiores, em terra, no mar 

ou no rio, na esfera privada e no espaço público, são de âmbito cívico e religioso, tanto 

provêm música como apenas produzem sinais sonoros»179. 

Assim sendo, analisemos os contextos encontrados nos episódios recolhidos na 

nossa cronística, iniciando esse processo pelo contexto militar.  

 - Contexto Militar 

No que toca ao contexto militar foram encontrados 137 dados. Estes dividem-se 

pelos instrumentos de sopro com 96 dados, e pelos instrumentos de percussão com 8. Por 

fim, para os instrumentistas foram levantados 27 dados e 6 para a palavra instrumentos.  

É importante, em nosso entender, realçar o facto de que a maioria dos dados em 

relação aos instrumentos de sopro são referentes a trombetas, podendo ser identificadas 

na maior parte das vezes através da expressão «mandou dar as trombetas» ou «dando as 

trombetas». Vejamos este exemplo: «… e forom per hum valle acima acerca das temdas 

dos emmiigos; os castellaãos quamdo os virom comssigo, começarom de braadar Armas! 

Armas! Damdo aas trõbetas muito rrijamente»180. Pode aparecer ainda outra designação 

de trombeta, a trompeta, como neste episódio que decorreu em Badajoz, em 1382, 

referindo Fernão Lopes: «Joham Furtado tevelho em grande merçee, elevamtouha logo; 

e começarõ de dar as trompetas dizemdo a grandes vozes Arreal! arreal! por elRei dõ 

Joham de Castella e de Portugal! e assi levarom a bamdeira ataa fora da See»181. E 

também como outro tipo de instrumentos, como os anafis «… e mandou loguo dar às 

trombetas e atabaques e anafis e forom todos alevantados e comesarom-se de memfestar 

e ouvyr misas e comungar todos com grande devoção»182.  

Para além destes aspetos, é de sublinhar o facto da maior parte destes dados se 

concentrarem entre os reinados de D. Afonso Henriques a D. João I, existindo apenas 

 
179 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.39. 
180 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I. Introd. Humberto Baquero Moreno. Pref. António Sérgio.  Porto: 

Livraria Civilização-Editora, 1945-1949, vol. I, p.283. 
181 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I...p.109, (vol.I). 
182 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.21. 
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alguns episódios onde ocorrem relatos de batalhas em reinados posteriores como o de D. 

Duarte, com a conquista de Tânger, ou de D. Afonso V, com a Conquista de Alcácer 

Quibir, ou em D. João II com a descrição da Batalha de Toro. 

Por sua vez, os episódios em que se encontram os instrumentos de percussão 

referem-se a atabaques integrados normalmente em grupos de instrumentos como neste 

episódio que ocorreu em Ourique «… e mandou loguo dar às trombetas e 

atabaques…»183, ou este que decorreu em Toro, em 1476, em que Rui de Pina refere as 

trombetas e atabales num conjunto, «...porque a este tempo a noite era já casy çarrada, e 

todo o mal que de huma parte e da outra se fazia, era soomente de gritas e tocar de 

trombetas e atabalues que nunca cesavam»184. 

Na categoria dos instrumentistas, como foi referido, encontraram-se 27 dados, 

sendo que deste total, 26 dizem respeito ao trombeta, como neste exemplo: «Com elRei 

viinham ataa çemto e oitemta de cavallo todos armados, e lamças levamtadas e trombetas 

comssigo, mas logo aa tarde veherom muitos»185; restando apenas 1 para o trompeta, o 

que acaba por estar ligado ao trombeta, visto que é outra designação utilizada pelo 

cronistas ao referirem-se aos trombetas, «… fazendo logo trigoso sinal aaquelles 

officyaaes que muy trigosamente comprissem sua ordenança mandando a seus trompetas 

que fezessem outra vez sinal de batalha…»186. 

 - Contexto Festivo 

Relativamente ao contexto festivo foram selecionados 132 dados, que se dividem 

pelos instrumentos de sopro com 79 resultados, pelos instrumentos de percussão com 29, 

pelos instrumentos de cordas com 1 dado, pela referência só à palavra instrumento com 

11 ocorrências, pelos “menistres” com 10 e, por fim, pelos instrumentistas com 2 

referências.  Uma das características principais nos relatos de instrumentos em contexto 

festivo é o aparecimento de grupos de instrumentos, algo que caracteriza o relato de 

Garcia de Resende, mas que também aparecem noutros cronistas, como Rui de Pina. 

Observemos um relato de Garcia de Resende: «E o estrondo das trombetas, atambores, 

charamelas e sacabuxas, e de todolos menistres era tamanho…»187. Os relatos relativos a 

 
183 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.21. 
184 PINA, Rui de - D. Afonso V… p.847. 
185 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.124, (vol. I). 
186 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses. Edição diplomática de Larry 

King. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2006, p.288. 
187 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.173-174. 
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este contexto apareceram essencialmente em Garcia de Resende, talvez por abordar um 

dos reinados com maior volume de informações no que respeita a episódios de Festas, 

como iremos ver, mas também pelo facto do cronista destacar muito os instrumentos em 

ambientes festivos.  

Para além destes dois aspetos, existe um outro que merece ser destacado, ou seja, 

o facto dos menestréis aparecerem apenas em contexto festivo: «Muytos, e bons 

cosinheyros, muytos menistres altos, e bayxos, cuja vinda, e auiamento destas cousas 

custou muyto dinheyro»188.  

No que aos instrumentistas em geral diz respeito, ao contrário do que aconteceu 

anteriormente, foram encontrados menos dados, sendo que ambos os resultados se 

referem a atabaleiros: «… e muyto bem feytos, e ordenados com muytas e ricas 

bandeyras, todos cheos databaleuros com os atabales pollas bordas dos dafalsos da parte 

da fora…»189; e «… que fazião tamanho roído por serem tantos, que se naõ ouvia 

ninguém, e os atabaleyros vinhaõ todos sem figuras de homens»190. 

Ainda neste ambiente festivo, mas agora relativamente aos instrumentos de sopro, 

gostaríamos de mencionar alguns aspetos relativos ao casamento do filho de D. João II. 

De acordo com Gerhard Doderer, os instrumentos de «música alta» foram os que mais se 

destacaram, particularmente no aparecimento da família real e da alta nobreza, sendo que 

a maioria dos instrumentos utilizados seriam as trombetas, atabales, charamelas e 

sacabuxas, como constatámos na nossa análise191. Outro ponto que deveremos sublinhar, 

segundo o mesmo autor, é o facto de terem começado a «ser constituídas determinadas 

combinações de instrumentos «altos». «Trombetas e atabales, a pé e a cavalo, foram 

rapidamente um conjunto autónomo que, a miúde, tem complemento na junção com as 

charamelas e sacabuxas. Significado especial obtém a combinação fixa de trombetas – 

atabales dentro e fora dos alojamentos reais, como atributo do soberano que reclama para 

si o direito exclusivo de se fazer representar desta forma em qualquer altura da vida 

diária»192. 

 
188 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.158. 
189 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.181. 
190 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.181. 
191 DODERER, Gerhard – As manifestações musicais em torno de um casamento real (Évora 1490)…p.231. 
192 DODERER, Gerhard – As manifestações musicais em torno de um casamento real (Évora 

1490)…p.231-232. 
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 - Contexto Religioso 

No contexto religioso foram encontrados apenas 11 dados, dos quais 7 

correspondem a instrumentos de sopro, 1 a instrumento de percussão, 2 a instrumentos de 

teclas, e 1 menção à palavra instrumento.  

Em relação aos instrumentos de sopro gostaríamos de destacar este episódio 

ocorrido em Ceuta: «E isto assim acabado, começaram todos os clérigos em alta vos: «Te 

Deum Laudamus» mui bem contraponteado, em fim do qual fizeram todas trombetas uma 

sonada»193. Pela particular referência à forma como as trombetas tocavam logo após os 

clérigos terem cantado um Te Deum Laudamus, o que demonstra que o cronista tinha 

sensibilidade para este assunto e encontrava-se dentro do tema.  

Os dados relativos aos instrumentos de tecla dizem respeito ao órgão (tão 

característico do contexto religioso, embora no início não tenha sido bem aceite pela 

Igreja): «… e esteve ele a ellas muy pronto, e foram cantadas, e com órgãos, de que lhe 

muito gostou, especialmente porque via que os Christãos estavam a ellas muy 

devotos»194; e «… com todalas outras aderências de sinos, campainhas, tochas, vellas, e 

órgãos, e tudo em tanta perfeiçam…»195. 

Por fim, noutros contextos, foram encontrados 8 dados, que se distribuíram pelos 

instrumentos de sopro com 2 relatos, pelos instrumentos de teclas com 1, pelos 

instrumentos com 3 e 2 para os instrumentistas. 

Desta forma, e conhecendo um pouco dos contextos em que os instrumentos se 

inserem, comentaremos de seguida os dados encontrados, que serão analisados por 

cronista.  

b. Instrumentos de Sopro 

Os instrumentos de sopro nas fontes portuguesas não musicais, «uma vez que não 

se conhece documentação desta época referente a instrumentos», encontram-se referidos 

com mais frequência no conjunto de trombetas, como podemos constatar na análise do 

contexto militar. Eram normalmente acompanhadas ou não de atabales, a que se juntavam 

muitas vezes charamelas em especial nos séculos XV e XVI. A sacabuxa poderia aparecer 

neste conjunto, contudo era muito raro. A identificação destes instrumentos nas fontes é 

 
193 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta. Ed. Francisco Lyon de Castro. Mem 

Martins: Europa-América, 1992, p.273. 
194 PINA, Rui de - D. João II…p.1002. 
195 PINA, Rui de - D. João II… p.1002. 
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feita através da sua denominação, que, no século XVI, estava longe de se encontrar 

uniformizada»196. 

Maria Isabel Lopes Monteiro considera que as «conclusões dessas fontes 

“generalistas” devem ser extremamente cautelosas, nomeadamente quando o mesmo 

evento é narrado de forma idêntica em diferentes documentos, mas dando informações 

divergentes quanto aos instrumentos que nele participam»197.  Um outro aspeto acerca da 

presença de instrumentos musicais nas fontes cronísticas, encontra-se relacionado com «a 

questão da propriedade destes, que não coincide necessariamente com o tangedor. A 

posse dos instrumentos é um aspeto difícil de comprovar pelas ocorrências nas crónicas 

e relatos, onde na maioria dos casos, o nome do instrumento designa também o 

instrumentista»198. Ponto este que foi possível comprovar no contexto militar, por 

exemplo, quando encontramos diversas referências a trombetas que retratam claramente 

a intervenção do instrumentista. 

Após esta pequena introdução, vejamos agora algumas características acerca dos 

instrumentos de sopro que encontramos na cronística. 

Anafil199 

Conhecido também como Anafir ou Anafil, é uma trombeta reta. O anafir é um 

instrumento islâmico de origem persa documentado a partir do século XI, frequentemente 

usado numa conjunção com nácares e também associado à música cerimonial e militar. 

Foi introduzido na Europa através da Península Ibérica, onde começou a ser conhecido 

pelo menos a partir do século XIII. Este instrumento continua a aparecer invariavelmente 

aos pares, acompanhado frequentemente pelos nácares e em associação com a alta 

nobreza e ocasiões cerimoniais. Como refere Manuel Pedro Ferreira «as suas funções são 

sobretudo anunciar e conferir pompa e brilho às aparições públicas dos grandes senhores, 

sendo completamente excecional a sua conexão com a música de dança»200. 

 
196 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.4. 
197 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.4. 
198 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.38. 
199 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.141. 
200 FERREIRA, Manuel Pedro – Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda e Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, vol.I, p.312-313. 
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Bombardas201 

Instrumento antigo de madeira, constituindo o baixo na família das charamelas. 

Tinha grandes dimensões e produzia um som muito áspero e forte. A própria charamela 

era também incluída no número das bombardas. Havia diversas espécies: o contrabaixo 

de bombarda, denominado em italiano bombardone, sendo composto por quatro chaves 

e um tudel como o do fagote. A segunda espécie era a bombarda média, afinada uma 

quinta mais alta do que aquela, abrangendo igualmente duas oitavas de dó a dó3. Havia 

ainda o tenor das bombardas que se estendia de sol a sol2. Os instrumentos agudos desta 

família eram constituídos pela charamela bastarda, denominada Nicolo em italiano, pela 

charamela média e pela charamelinha. Assim como as charamelas eram contadas às 

vezes no número das bombardas, também sucedia o contrário, dando-se a estas o nome 

das bombardas.  

A bombarda era um dos instrumentos mais antigos na Europa e conhecido dos 

bardos gauleses; atribuiu-se mesmo a origem do nome a duas palavras do antigo idioma 

bretão: bom, som, e barz, bardo. No princípio do século XVIII caiu em desuso202. 

Buzinas203 

Instrumento medieval francês, que era utilizado em torneios e festas, muitas vezes 

com tambores ou flautas usando os tons naturais. Era inicialmente uma trompa, utilizada 

para indicar horários e transmitir outros sinais204. 

Charamela205 

É um instrumento de tubo cónico, que termina num pavilhão muito largo. O som 

que é produzido é o mais claro, estridente e penetrante de qualquer dos instrumentos do 

Renascimento. «As charamelas são construídas em famílias do soprano ao contrabaixo, e 

os modelos maiores têm um tudel onde é inserida a palheta». 

A charamela foi durante o período Medieval e do Renascimento um dos 

instrumentos altos mais característicos. Por exemplo, durante as cruzadas nas bandas 

militares, este instrumento foi utilizado a par dos trompetes e tambores. Foi também 

 
201 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.141. 
202 VIEIRA, Ernesto – Bombarda. In “Diccionario Musical”. 2ª ed. Lisboa: J. G. Pacini, 1899, p.100-101. 
203 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.141. 
204 GÓMEZ, Jesús Rodriguez – Instrumentos musicales a través de la historia. Alicante: Editorial Club 

Universitario, [s/d], p.15,17. 
205 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.141. 
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durante o período medieval que a charamela passou a ser construída em diversos 

tamanhos206. 

De acordo com Maria Isabel Lopes Monteiro, «a citação deste instrumento nas 

fontes é frequente, sendo quase sempre referido em conjuntos». É importante salientar o 

facto de que a charamela tanto pode indicar o instrumento, como o próprio instrumentista 

que toca, tal como no caso da trombeta, ou da sacabuxa, pode ainda significar uma 

designação genérica para instrumentista de sopro ou de menestrel207. 

Corno208 

Instrumento de metal utilizado pelos romanos, sendo originário da Etrúria. A sua 

forma era de um círculo incompleto ou de semicírculo, atravessado por uma haste que lhe 

servia de reforço, servia igualmente para o instrumentista o segurar. O cornu é 

considerado como predecessor da moderna trompa. Os romanos também lhe davam o 

nome de «buccina»209. 

O corno podia ser utilizado num contexto de uma caçada, somente para 

sinalização. Este é um dos instrumentos de sopro conhecidos na Idade Média. Manuel 

Pedro Ferreira refere que «do corno animal derivaria, por um lado, uma variedade tardia 

pouco conhecida da flauta de bisel», e por outro, usando-se o extremo mais estreito como 

embocadura, poderia representar uma trompa mais arcaica, que a partir do século X, se 

não antes, podia ser constituída por orifícios que a transformavam num instrumento 

melódico. «Esta trompa arcaica é o antepassado da trompa metálica renascentista, de cuja 

evolução resultou a atual trompa de orquestra. O corno serviu ainda de modelo a um 

instrumento melódico com a mesma forma, a corneta, fabricada em madeira, cujas 

primeiras representações que são conhecidas, datam dos séculos XIII e XIV; a corneta 

cairia em desuso no fim do século XVIII»210. 

 

 

 
206 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais. 3ªed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, 

p.303-304. 
207 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.11-12. 
208 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.141. 
209 VIEIRA, Ernesto – Corno… p.190. 
210 FERREIRA, Manuel Pedro – As raízes medievais dos instrumentos musicais europeus…p.39-40. 
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Sacabuxa211 

Este instrumento é o percursor do moderno trombone. Provavelmente a sacabuxa 

foi um dos metais que melhor sobreviveu à passagem do tempo, uma vez que não sofreu 

significativas alterações – nomeadamente na aquisição de pistões, válvulas ou chaves. O 

seu sucessor atualmente é tocado de uma forma similar ao que se tocava no século XVI. 

Possivelmente a sacabuxa era o instrumento que assegurava a parte mais grave da 

polifonia nos conjuntos com as charamelas. 

Nas fontes portuguesas de acordo com Maria Isabel Lopes Monteiro «a presença 

da sacabuxa não é muito frequente ao longo deste período» embora seja possível 

encontrar algumas referências na crónica escrita por Garcia de Resende acerca do reinado 

de D. João II212. Um outro aspeto acerca deste instrumento é que não é muito referenciado 

ao longo dos séculos XV e XVI nas fontes portuguesas. Porém, Garcia de Resende inclui 

o instrumento em diversos acontecimentos que ocorreram no reinado de D. João II (1481-

1495), como iremos observar213. 

Trombetas214 

O mesmo que clarim. Na Idade Média foi designado com o nome de tromba ou 

trompa e com o diminutivo trombeta, o instrumento de música marcial que os romanos 

denominaram como tuba. Este nome conservou-se em italiano (tromba), em francês 

(trompette) e em alemão (trompete), para designar o clarim; porém na nossa linguagem 

técnica tal designação não é utilizada e o nome trombeta só se aplica aos instrumentos da 

antiguidade215. Este instrumento é o antepassado da trompeta, e da sacabuxa 

renascentista. Nos séculos XIV-XV, as trombetas tinham uma função essencialmente 

heráldica, isto é, de representação cerimonial do poder e militar216. 

No século XVI este instrumento encontrava-se numa grande variedade de 

situações, algumas das quais idênticas às que teve desde tempos imemoriais. É um 

instrumento de caráter militar e de aparato por excelência, continuando a sustentar 

importantes funções bélicas no acometimento das forças inimigas ou a dar sinais de 

 
211 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.142. 
212 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.12-13. 
213 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.13. 
214 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.142. 
215 VIEIRA, Ernesto – Trombeta… p.507. 
216 FERREIRA, Manuel Pedro – As raízes medievais dos instrumentos musicais europeus… p.40. 
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comando e de alerta, mas não perde a sua reputação de arauto pela sua forma, símbolo de 

poder e de triunfo – de inspiração greco-romana – como se pode constatar em incontáveis 

ocorrências nos relatos que chegaram até nós. 

Apesar de normalmente aparecer tocada em grupos, podia ocasionalmente 

aparecer também referência à função de uma só trombeta como instrumento de sinais, 

com funções militares, de vigia e alerta, ou mesmo para caçadas217. Nas fontes 

portuguesas, nomeadamente nas crónicas, raramente é especificado o tipo de instrumento 

em causa sendo possível que pelo menos dois modelos pudessem ser usados entre nós: a 

trombeta dita «comum»(?) e a bastarda. É muito raro encontrarem-se os «termos trombeta 

de guerra, italiana ou real, não sendo possível afirmar com exatidão se seriam 

instrumentos de diferentes características ou se a terminologia apenas indicava a função 

e o contexto em que se usava o instrumento»218. 

Bastarda: Maria Isabel Lopes Monteiro aponta que a trombeta bastarda 

em Castela é conhecida também por trombeta espanhola, subsistindo 

algumas dúvidas em torno das suas características. Sabe-se, contudo, que 

o termo “bastarda” parecer ser exclusivamente ibérico e a designação de 

espanhola nunca aparece nas fontes portuguesas. Se por um lado existe um 

consenso de que este instrumento teria uma secção fixa e outra deslizante 

(telescopia), sendo por isso apto a produzir uma maior gama de notas, já 

não é seguro se esta se trataria da trombeta em forma de ‘S’ que refere 

Virdung, ou um outro modelo igualmente de sistema deslizante. Em 

qualquer dos casos esta seria uma trombeta tocada fixando o bocal nos 

lábios, com uma mão, para dar firmeza na secção fixa do tubo, sobre a qual 

o músico faz deslizar todo o corpo do instrumento, afastando-o ou 

aproximando-o de si, de modo a alterar o seu comprimento acústico219. 

Assim sendo passemos agora à análise dos dados. Estes serão divididos por 

cronistas, como foi mencionado anteriormente, para que seja mais simples a sua 

observação. Comecemos por Fernão Lopes.  

 
217 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.8. 
218 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.8. 
219 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.8-9. 
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- Fernão Lopes 

 

Em termos globais foram encontrados 62 dados, sendo que estes se repartem pela 

Crónica de D. João I com 51 dados, ou seja, 48 pertencem às trombetas, 2 a trombas, e 1 

para as bombardas e trompetas. A esta segue-se a Crónica de 1419 na qual foram apuradas 

apenas 3 referências, 2 para as trombetas e 1 para os anafis. Quanto às Crónicas de D. 

Pedro I e D. Fernando I, de acordo com o gráfico, podemos afirmar que se descobriram 

três dados no total, sendo que 2 pertencem às trombas referidas na primeira crónica, e 1 

para trombetas, na segunda.  

 Como podemos constatar, de acordo com os dados as trombetas são o instrumento 

que prevalece, sendo que o reinado de D. João I é o que apresenta o maior destaque. 

Provavelmente uma das razões do sucedido prende-se com o facto de este ser um 

instrumento de contexto essencialmente militar, como observamos na categoria anterior, 

o que corresponde à maior parte dos dados relativos ao período de D. João I são referentes 

à guerra. 

 Entre os instrumentos referenciados centremo-nos nas trombetas. Estas são 

mencionadas pelo autor de diversas formas, podendo tanto aparecer a palavra trombeta, 

isolada, como a designação associada a outros instrumentos. Olhemos para alguns 

exemplos. Um deles é o episódio ocorrido em Santarém, na época da sua conquista: 

«…...segundo conta a cronica dos feitos del.rey dom Afonso que foy achada em Coinbra, 

que, tanto que ele hy chegou e soube que o iffante o aguardava naquel palanque, fez loguo 

Tabela 3 Número total das referências a instrumentos de sopro 

encontradas nas crónicas de Fernão Lopes 1 

Instrumentos de Sopro – Fernão Lopes 

Instrumentos Totais 

Anafis 2 

Bombardas 1 

Trombas 4 

Trombetas 54 

Trompeta 1 

Total 62 

Gráfico 6 - Número de referências de instrumentos de sopro encontradas em Fernão 

Lopes 1  
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dar às trombetas e atabaques e mandou mover toda sua jente»220; ou ainda: «…derom 

volta pera os seus e entom vyerom todos jumtos erom tamtos que se escondiom a terra, 

com tantos brados e alaridos e arroydos de trombetas que não avya coração de homem 

que não fosse torvado e fizessem aver medo»221. 

 Refira-se que é recorrente aparecer a expressão que mencionamos anteriormente, 

«mandar dar logo às trombetas», ou «dar às trombetas» tal como podemos observar nestes 

dois exemplos: «…e que o Conde dom Pedro que pera esto avia de estar prestes, avia de 

mamdar dar aa trombeta e mostrar que sahia ao Comde pera comtradizer tall 

vimda;…»222, ou «NunAlvarez mostrou que de taaes novas era muito ledo, e mamdou 

logo dar aa trombeta; …»223. 

 - Gomes Eanes de Zurara 

 

 

Em Gomes Eanes de Zurara foram apuradas 41 referências a instrumentos de 

sopro. Estas encontram-se distribuídas pelas crónicas do autor, tendo as trombetas a 

prevalência em relação aos restantes instrumentos, com um total de 35 dados, seguidas, 

pelas charamelas com 2 dados, e com 1 dado pelas bombardas, cornos, trompeta e buzina.  

 
220 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419… p.81. 
221 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.81. 
222 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…, p.156 (vol.I). 
223 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.171 (vol.I). 

Instrumentos de Sopro – Gomes de Eanes 

Zurara 

Instrumentos Totais 

Bombardas 1 

Buzina 1 

Cornos 1 

Charamelas 2 

Trombetas 35 

Trompeta 1 

Total 41 

Tabela 4 Número total das referências encontradas a instrumentos 

de sopro nas crónicas de Gomes Eanes de Zurara 2 
Gráfico 7 – Número de referências de instrumentos de sopro encontradas nas 

crónicas de Gomes Eanes de Zurara 2 
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 Tal como ocorreu com o cronista anterior, servir-nos-emos das trombetas, para 

exemplificar a forma como os instrumentos de sopro podiam aparecer na cronística. Em 

Zurara constatamos uma variação nas expressões referentes às trombetas, como: «… duas 

mui ricas trombetas, cujo som alegrava os corações daqueles que estavam olhando»224; 

ou «… ca todos os navios eram acompanhados de trombetas e outros estromentos cujo 

som espertava seus corações para serem alegres»225; ou ainda «… ouviram o som das 

trombetas de que tinham, por então, pequena esperança. Ficaram entre si mesmos, muito 

maravilhados»226. 

 As expressões «mandou dar às trombetas» ou «deram as trombetas» continuam a 

ser ainda muito utilizadas, como acontece neste episódio ocorrido em Alhos Vedros/ 

Restelo, em que o Rei, mandou dar às trombetas, «Mas, no outro dia, que era dia de 

Santiago mandou dar às trombetas da sua galé, porque tanto que dora em Restelo, se saíra 

da outra»227; ou então neste episódio ocorrido em Ceuta, em que «Ally vio o Conde a ora 

que elle em tall dia desejava e fez logo dar as trombetas, a cujo som as outras çilladas 

sayrom domde estavã»228. 

 É ainda recorrente a utilização das trombetas como sinal de partida, ou então o 

uso da expressão «…mandaram logo soar as trombetas…»229. É de destacar um episódio 

que ocorreu em Ceuta, ainda no tempo de D. João I, pelo facto do cronista referir que as 

trombetas fizeram todas uma “sonada”: «… em fim do qual fizeram todas trombetas uma 

sonada»230. Evidenciamos o presente episódio, pela curiosidade que este desperta, mas 

também pela sua importância, pelo facto de ser possível encontrar este tipo de 

particularidades musicais na cronística, o que demonstra, de certa forma, que o cronista 

poderia ter alguma formação, ou conhecimento, ou até uma maior sensibilidade para este 

tipo de assuntos.  

 
224 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.83. 
225 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.140. 
226 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.175. 
227 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.177. 
228 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…p.300. 
229 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. Henrique. Dir. Luís Albuquerque. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1978-

1981, vol. II, p.309. 
230 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.273. 
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 - Rui de Pina 

 

Em Rui de Pina foram encontrados um total de 29 dados, sendo que estes se 

distribuem pela Crónica de D. João II com um conjunto de 13 dados, pela Crónica de D. 

Afonso V com a referência a 7 trombetas, pela Crónica de D. Duarte com 4 trombetas, 

seguida pela Crónica de D. Dinis com 2 menções a instrumentos, uma a anafis e outra a 

trombetas. Por fim, como é possível observar no gráfico, foi encontrada 1 referência a 

trombas na Crónica de D. Sancho I, outra a trombetas na Crónica de D. Afonso II, e uma 

outra a trombetas na Crónica de D. Afonso IV. As trombetas continuam a ser o 

instrumento com mais evidência, sendo que no total foram recolhidos como podemos 

observar na tabela, 24 referências ao mesmo.  

 As trombetas em Rui de Pina podem aparecer mencionadas de diferentes formas, 

como por exemplo: «…e pera esso jaa toquadas trombetas, e anafis, que traziam em se 

começando alguma rotura antre os homens bayxos…»231; ou «… de todos os exércitos 

dos christãos, & dos Mouros sahiraõ tãtas gritas con tantos estrondos de Trombetas…»232, 

ou ainda «Onde depois de comer mandou concertar hu rico estrado, em que se assentou, 

acompanhado de muy honrados homens, e com suas trombetas,…»233, entre muitas 

outras. Porém, continuam a ser comuns expressões como «mandar às trombetas fazer 

 
231 PINA, Rui de - D. Dinis. In "Crónicas de Rui de Pina". Introd. M. Lopes de Almeida. Porto: Lello & 

Irmão, 1977, p.305. 
232 PINA, Rui de - D. Afonso IV…p.448. 
233 PINA, Rui de - D. João II…p.896. 

Instrumentos de Sopro – Rui de Pina 

Instrumentos Totais 

Anafis 1 

Bombardas 1 

Charamelas  1 

Cornos 1 

Trombas 1 

Trombetas 24 

Total 29 

Tabela 5 - Número total das referências encontradas a 

instrumentos de sopro nas crónicas de Rui de Pina 3 Gráfico 8 – Número de referências de instrumentos de sopro encontradas nas crónicas de 

Rui de Pina 3 
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sinal», como neste episódio ocorrido em Alcácer Ceguer (1457), em que o Rei e o Infante 

D. Fernando «…sentindo na jente do arrayal o mesmo fervor e argulho, que de vitoria 

lhes davam muy grande esperaça, mandaram aas trombetas fazer synal de combate,…»234, 

ainda assim, não é com a mesma frequência que registamos anteriormente.  

 Para além destas referências, é possível encontrar ainda menções à palavra 

trombeta inserida num conjunto de outros instrumentos como no exemplo anterior, ou 

como neste caso, «… sinos, trombetas, bombardas…»235, como também a identificação 

deste mesmo instrumento como trombeta bastarda: «E ho Marquez entrou na salla 

acompanhado de suas pousadas com muita, e nobre gente da corte, com grande estrondo 

de trombetas bastardas…»236; ou em trombeta de marfim «E pera isso se ajuntou logo 

muita gente com arcos, frechas, e com atabaques, e trombetas de marfim,…»237. Estes são 

aspetos curiosos e que merecem o seu destaque, visto que, de acordo com Maria Isabel 

Lopes Monteiro, «as fontes portuguesas raramente especificam o tipo de instrumento em 

causa…»238. 

 - Garcia de Resende 

 

 
234 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.777. 
235 PINA, Rui de - D. João II…p.967. 
236 PINA, Rui de - D. João II…p.956. 
237 PINA, Rui de - D. João II…p.998. 
238 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.6. 

Instrumentos de Sopro – Garcia de 

Resende 

Instrumentos Totais 

Bombardas 1 

Charamelas 13 

Trombetas 25 

Sacabuxas 13 

Total 52 

Tabela 6 – Número total das referências encontradas 

a instrumentos de sopro em Garcia de Resende 4 
Gráfico 9 – Número de referências de instrumentos de sopro encontrados em Garcia de 

Resede 4 
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Em Garcia de Resende encontraram-se um total de 52 referências a instrumentos 

de sopro. Este número reparte-se pelas bombardas que têm apenas um dado, as 

charamelas e as sacabuxas com 13, e as trombetas com 25, detendo novamente o destaque 

em relação aos restantes instrumentos. Este total, como podemos observar, diz respeito 

apenas ao reinado de D. João II, um rei ligado às artes, que dava especial atenção à 

música, e um cronista que conviveu de perto com essa realidade. Gostaríamos também de 

salientar o facto de ser só em Garcia de Resende que aparece a referência a sacabuxa. 

Qual será a razão? Este instrumento só apareceu nesta época? Ou só a partir do século 

XV é que se conheceu a existência do mesmo? Maria Isabel Lopes Monteiro também 

aponta para o facto de este instrumento não ser muito referenciado durante os séculos XV 

e XVI, apesar da existência de algumas menções por parte de Garcia de Resende como 

podemos observar239. Qual será a razão? Será pelo facto de a polifonia ter aparecido mais 

tarde em Portugal? 

As trombetas, por sua vez, continuam a ser o instrumento mais referenciado, à 

semelhança do que aconteceu anteriormente. Contudo, ao contrário dos anteriores 

cronistas que utilizavam muitas vezes expressões como «mandou fazer sinal; ou mandar 

às trombetas», aqui a forma recorrente é a referência deste instrumento, inserido num 

conjunto de outros instrumentos, quer fossem de sopro, ou de percussão. Veja-se este 

exemplo: «E acabado de comer, e el Rey recolhido, o Marquez, com muyta honra, e muito 

acompanhado de senhores, e nobre gente, e muytas trombetas e atambores, charamelas, e 

sacabuxas…»240. Pode igualmente aparecer citado das seguintes formas: «e vogar, com 

suas bandeyras tendidas, e trombetas, e atabales à Cidade de Touro, onde entrou, …»241; 

ou ainda a identificação deste como sendo trombeta bastarda «… donde tangião a sua 

vontade e hum muyto grande cadafalso à entrada da porta a mão esquerdas pera trombetas 

bastardas, e atambores…»242. 

Posto isto, passemos agora ao comentário acerca dos instrumentos de percussão, 

que, a seguir aos de sopro, são aqueles que nos aparecem mais vezes referenciados pelos 

cronistas.  

 
239 MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI 

português…p.13. 
240 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.119. 
241 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.15. 
242 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.162. 
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c. Instrumentos de Percussão 

Na categoria dos instrumentos de percussão foi possível encontrar dados em cada 

um dos cronistas, tal como os instrumentos de sopro, sendo estes igualmente um tipo de 

instrumento bastante referenciado, porém em menor número. Aqui os instrumentos 

variam entre atabaques ou atabales, sinos, tambores e pandeiro. Antes de passarmos à 

análise dos dados falemos um pouco acerca de cada um deles.  

Atabaques243 

Também conhecido como Atabale, é a denominação que tinham antigamente os 

timbales e que alguns escritores tornaram extensiva ao tambor e ao tamboril. Deriva do 

árabe tabil, precedido do artigo al com supressão. No século XV dizia-se Altabal244.  

Pandeiro245 

O pandeiro é um instrumento de percussão formado através de um arco, cuja 

circunferência é coberta por uma pele, guarnecido de soalhas e cascavéis246. 

Sinos247 

Instrumento de percussão, monótono, com som determinado, o mais antigo que 

existe desta espécie e um dos raros que conserva pouca diferença da forma primitiva. A 

sua origem parece ser oriental, e desde tempos remotos é utilizado na Índia e na China 

para anunciar ao povo as festas religiosas e para levar longe diferentes sinais. O 

cristianismo, ao adotar este instrumento, não fez mais do que seguir o seu uso anterior. 

A tradição refere que os sinos foram inventados nas cidades italianas de Nola e 

Campânia, pelo facto de se lhes dar em latim os nomes de noloe e campanoe, porém, isto 

é completamente destituído de fundamento. O nome latino mais comum do sino era 

signum – sinal. Os sinos, algumas vezes, são utilizados na orquestra e principalmente no 

teatro; mas o seu caráter próprio é nas torres das igrejas, onde produzem ao longe um 

efeito verdadeiramente belo quando reunidos numa coleção afinada e bem colocada248. 

 
243 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.143. 
244 VIEIRA, Ernesto – Atabaque… p.71.  
245 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.143. 
246 VIEIRA, Ernesto – Pandeiro…p.404-405. 
247 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.143. 
248 VIEIRA, Ernesto – Sino…p.462-463. 
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Tambores249 

Tambor é o nome genérico que é dado a um instrumento de percussão cujas 

espécies são a caixa clara, a caixa tarola e, por fim, a caixa de rufo ou timbalão. O tambor 

tem como partes principais o «fuste» (cilindro de madeira ou de metal que constitui o 

corpo do instrumentos); as «peles» (cobrem os dois lados do fuste, podendo ser peles de 

animal lanígero, que são convenientemente preparadas); os «arcos» (estes sobrepõem-se 

às peles que serviam de apoio à corda ou aos parafusos); os «arquilhos» (sobre os quais 

estão estendidas e enroladas as peles); a «corda ou cordagem» (passa por diversos 

orifícios abertos nos arcos ou ganchos neles cravados, apertando-os contra os arquilhos, 

obrigando as peles a estenderem-se o mais possível); o «bordão» (é uma corda de tripa 

que é colocada debaixo da pele inferior para vibrar juntamente com ela). O tambor é um 

instrumento com um som indeterminado, sendo que o seu papel na música é apenas 

marcar o ritmo250.  

Tamborim251 

Este instrumento é também conhecido como tamboril ou tamborino. Consiste num 

pequeno tambor que é usado pelos músicos ambulantes de alguns países. O tamborileiro 

serve-se de uma só baqueta com a mão direita, enquanto com a esquerda toca uma flauta 

pastoril252. 

Assim sendo, passemos agora à observação dos dados, que seguirá a mesma linha 

da categoria dos instrumentos de sopro.  

 

 
249 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.143. 
250 VIEIRA, Ernesto – Tambor…p.484-485. 
251 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.143. 
252 VIEIRA, Ernesto – Tamborim. …p.485. 
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 - Fernão Lopes 

 

 

 

 

 

 

  

 

O atabaque aparece-nos referido pelo cronista da seguinte forma: «…e mandou 

logo dar às trombetas e atabaques e anafis e forom todos alevantados e comesarom-se de 

memfestar e ouvyr misas e comungar todos de grande devoção»253, ou «… e fez loguo 

dar às trombetas e atabaques e mandou mover toda sua gente»254. Como é notório, Fernão 

Lopes mencionou os atabaques num conjunto de instrumentos, neste caso trombetas e 

anafis, o que é um dado importante a sublinhar, visto que, em Fernão Lopes, é raro 

aparecer referências deste género. Outro ponto importante é o facto de nestes dois 

episódios os atabaques aparecerem associados com outros instrumentos, o que leva a 

acreditar que estes normalmente eram tocados em grupo, sendo possivelmente raras as 

vezes em que os mesmos apareciam sozinhos.  

 Em relação aos sinos estes aparecem mencionados por Fernão Lopes da seguinte 

forma: «E amdamdo assi pella çidade, foromsse aa See, omde gramdes tempos avia, que 

era posto interdito, e nom soterravom nehum, e começarom de tamger os sinos, …»255. 

 - Gomes Eanes de Zurara 

Em Gomes Eanes de Zurara foi possível encontrar apenas 2 referências a 

atabaques, ambas na Crónica de D. Duarte de Meneses. Porém, qual será a razão para 

este facto? Será que o instrumento não era muito utilizado? Ou porque o cronista não deu 

grande importância, para os assuntos que foram sendo relatados? As informações 

 
253 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.21. 
254 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.81. 
255 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.93, (vol. I). 

Gráfico 10 – Número de referências de instrumentos de percussão encontradas nas crónicas 

de Fernão Lopes 1  
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fornecidas pelos relatos e pela bibliografia não nos permitem tirar grandes conclusões. O 

que sabemos é que este instrumento era conhecido naquela época.  

 Zurara face a Fernão Lopes apresenta diferenças na forma de mencionar o 

atabaque, pois já não o insere em grupos instrumentais, aparecendo sempre sozinho. 

Atentemos às duas referências encontradas: «… onde hya per huum valle acima com 

huum tropel de gente de cavallo e huum atabaque ante sy e huma bandeyra afastandosse 

de dom Henrique quanto podya…»256, ou «… decyam do cabeço outros muytos de 

cavallo e de pee, mas a bandeyra e o atabaque sstavam quedos sobre aquelle 

ribeyro…»257. 

 - Rui de Pina 

 

 

Ao contrário de Fernão Lopes e Gomes Eanes de Zurara, em Rui de Pina 

constatamos que existe uma maior variedade de instrumentos de percussão, que podem ir 

desde os já mencionados atabaques, aos tambores, tamborins, entre outros, como é 

possível observar no gráfio e na tabela. Este conjunto de instrumentos perfaz assim um 

total de 10 dados, que se dividem pela Crónica de D. João II com 5 menções a atabaques, 

e uma para sinos, tambores e tamborins, sendo esta a que nos apresenta o maior número 

de dados; pela Crónica de D. Afonso IV  e a Crónica de D. Afonso  V com 1 episódio onde 

é referido o atabaque.  

 
256 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses…p.315. 
257 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses…p.315. 

Instrumentos de Percussão – Rui 

de Pina 

Instrumentos Totais 

Atabaques 7 

Tambores 1 

Tamborins 1 

Sinos 1 

Total 10 

Tabela 7 – Número total das referências encontradas a 

instrumentos de Percussão nas crónicas de Rui de Pina 1 

Gráfico 11 – Número de referências de instrumentos de percussão encontradas nas crónicas 

de Rui de Pina 2 
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Desta forma, podemos afirmar que os atabaques continuam em maior número com 

7 dados, seguido de 1 dado para os tambores, tamborins e sinos.  

Quanto aos atabaques ou atabales é importante salientar o facto de que são o 

mesmo instrumento, podendo aparecer tanto de uma forma como de outra, na nossa 

cronística. Vejamos estes dois exemplos: «…& de todos estes exércitos dos Christãos, & 

dos Mouros sahiraõ tãtas gritas cõ tantos estrondos de trombetas, & Atabaques, & e de 

outros desvairados instromentos, que claramente os montes, & valles tremiam…»258; ou 

«… porque a este tempo a noite era já casy çarrada, e todo o mal que de huma parte e da 

outra se fazia, era somente de gritas e tocar de trombetas e atabalues que nunca 

cessavam»259. Como é possível atentar nestes exemplos, voltam a aparecer as menções 

dos atabaques em conjunto com outros instrumentos, o que não deixa de ser curioso, 

porque já em Fernão Lopes acontecia o mesmo.  

 Quanto aos restantes instrumentos, tambores, tamborins e sinos, podem aparecer 

mencionados da seguinte forma: «...tamborins, e tambores, e todos em auto de paz, pera 

nelle receber per concerto ho Senhor do lugar, que se dezia Caramansa, a que os negros 

chamavam Rey, e lhe fallar»260, e «..., e tambores, e todos em auto de paz,…»261; ou ainda 

«...que despois de ouvida, foy a ella logo respondido com gritas, e alegrias de todos, a 

que continoaram, e ajudaram as cousas que na esperança daquella ora eram ja pera ella 

percebidas, .s. sinos, trombetas, bombardas, fogareeos, emramamentos de ruas, e 

bandeiras indiadas per os muros, torres, e lugares vistozos da Cidade,...»262.  Como é 

possível constatar, uma vez mais os instrumentos de percussão aparecem agrupados com 

outros instrumentos, neste caso dois instrumentos de percussão são mencionados em 

conjunto os tambores e tamborins, enquanto os sinos são referidos juntamente com as 

trombetas. Uma vez mais este é um aspeto curioso, a junção de instrumentos de percussão 

com outros, como também o agrupamento de dois instrumentos do mesmo grupo, o que 

leva a supor que talvez fosse para dar um maior impacto, dependendo do contexto em que 

estes se encontravam. 

 

 
258 PINA, Rui de - D. Afonso IV…p.448. 
259 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.847. 
260 PINA, Rui de - D. João II…p.896. 
261 PINA, Rui de - D. João II…p.896. 
262 PINA, Rui de - D. João II…p.967. 
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 - Garcia de Resende 

 

 

Garcia de Resende como podemos observar em relação aos instrumentos de 

percussão no gráfico e na tabela, é o cronista que nos apresenta mais dados, um total de 

22. Estes repartem-se por 12 menções a tambores, 9 atabaques e 1 ao pandeiro.   

 Normalmente os tambores aparecem citados em grupos de instrumentos, como 

aconteceu em Rui de Pina, porém aqui inserem-se em conjuntos de outro tipo de 

instrumentos, como neste exemplo: «E diante do Principe muytas trombetas, atambores, 

charamelas, e sacabuxas, e outros muytos instrumentos, …»263. Por outro lado, os 

atabaques (ou atabales, podendo aparecer de uma forma ou de outra na cronística) são 

mencionados juntamente com as trombetas, «…e seus officiaes mores com reis darmas, 

e porteiros demaça, e muytos ministros, e danças, trombetas, e atabales…»264, ou 

inseridos em conjuntos de instrumentos, «… e diante della muytas trombetas, e atabales, 

charamelas, sacabuxas, muitos porteiros de mala…»265.  É importante sublinhar o facto 

de ser comum em Garcia de Resende aparecer este conjunto de instrumentos, 

essencialmente juntando instrumentos de sopro ou percussão, elemento esse também 

recorrente em Fernão Lopes e Rui de Pina.  

 
263 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.2. 
264 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.116. 
265 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.170. 

Instrumentos de Percussão – Garcia de 

Resende 

Instrumentos Totais 

Atabaques 9 

Pandeiro 1 

Tambores 12 

Total 22 

Tabela 8 – Número total das referências encontradas de 

instrumentos de Percussão em Garcia de Resende 2 

Gráfico 12 – Número de referências de instrumentos de percussão encontradas em 

Garcia de Resende 3 
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 Quanto ao pandeiro aparece mencionado por Garcia de Resende da seguinte 

forma: «…lhe sahio a rua cantando com hum pandeiro na mão Dona Briolanja 

Anriquez,…»266. 

d. Instrumentos de Cordas 

Ao contrário do que aconteceu com os anteriores grupos de instrumentos de sopro 

e percussão, neste caso foram encontrados dados apenas em Rui de Pina. O instrumento 

com que nos deparamos foi a viola, antes do comentário aos dados, expressemos alguns 

aspetos acerca deste. 

Viola267 

Ismael Fernandez de La Cuesta considera que a viola punteada não é mais do que 

uma fídula ou viola de arco ponteada por um plectro. Na realidade, estas só se distinguem 

pelas diversas técnicas do instrumentista tocar, que era idêntico organologicamente no 

período medieval268.   

Viola, fídula ou viola de arco: É um instrumento muito característico 

produzido na época medieval, sendo este o ponto de arranque das 

posteriores violas e violinos e dos demais instrumentos relacionados. 

Discutem muito os filólogos sobre a sua etimologia. Provavelmente, a 

origem desta palavra é uma simples onomatopeia que expressa o “apito” 

do vento. Sabe-se que viola em occitano passaria a designar-se como 

fídula, deixando de ter uma relação direta com o instrumento do vento, 

para referir-se à corda frutada que emitia um som continuado e penetrante 

como a viola de arco. 

São variadíssimas as formas que revestem na época medieval este 

instrumento, desde serem constituídas por corpo e manga. O corpo ou a 

caixa era formado por duas tapas, a harmónica, ou superior, fina, e a do 

fundo, um pouco mais grossa, unidas ambas por aros ou «clisas». A manga 

de uma peça apenas, se encaixava no corpo. As cravelhas estavam 

dispostas de frente. As cordas, entre três a cinco, encontravam-se 

 
266 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.153. 
267 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.144. 
268 CUESTA, Ismael Fernández de La  – História de la música española: Desde los orígenes hasta el «ars 

nova»…p.354. 
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estendidas entre as cravelhas e as cordas, passando por um ponto reto ou 

em arco269. 

 - Rui de Pina 

Em Rui de Pina foi levantado apenas 1 dado relativo a instrumentos de cordas, 

mais concretamente a violas, tendo esta referência sido encontrada no reinado de D. João 

II. O episódio com a referida menção ocorreu no Congo, em 1491, quando Rui de Pina 

conta a intenção do Rei querer fazer uma festa: «… se ajuntou muita gente com arcos, e 

frechas, e com atabaques, e trombetas de marfim, e com violas, …»270. 

 Seguimos agora com breves comentários acerca dos instrumentos de tecla.  

e. Instrumentos de Tecla 

No que aos instrumentos de teclas diz respeito, apenas foram encontradas 

referências ao órgão, sendo este um instrumento de eleição, como veremos.  

Órgão271 

O órgão medieval segundo Luís Henriques era constituído apenas por tubos 

flautados, com o mesmo diâmetro, variando apenas o seu comprimento. A sua extensão 

não ultrapassava as três oitavas. «O aumento do número de tubos e as exigências 

crescentes do estilo musical levaram à invenção de um sistema mais eficiente que o das 

linguetas e réguas»272. Desta forma, no século XIII procedeu-se à substituição destas por 

teclas semelhantes às dos carrilhões e acionadas através dos punhos, pois exigiam muita 

força. No século XIV surgiram na Alemanha os primeiros órgãos com pedaleira.  

O órgão é considerado pelo mesmo autor como instrumento de som penetrante, 

tendo sido associado inicialmente ao culto pagão de origem grega, o que levou a Igreja a 

não o aceitar muito bem. Porém, com o tempo, foi o primeiro instrumento a ser usado 

sistematicamente pela Igreja, à qual ficaria para sempre associado273.  

O órgão veio para a Europa durante a época dos carolíngios, através de Bizâncio, 

sendo este um instrumento associado à figura do imperador bizantino.  

 
269

 CUESTA, Ismael Fernández de La – História de la música española: Desde los orígenes hasta el «ars 

nova». p.355. 
270 PINA, Rui de - D. João II…p.998. 
271 Para ver um exemplo deste instrumento veja-se p.144. 
272 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais...p.352-353. 
273 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais...p.352-353. 
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As primeiras utilizações deste instrumento na Igreja eram provavelmente de apoio 

às notas mais longas do tenor no organum melismático, que se tornavam muito difíceis 

de fazer sem respirar. O aumento do seu tamanho e complexidade levou ao aparecimento 

e desenvolvimento, no século XIV, de um órgão mais pequeno e mais prático, que se 

podia movimentar como peça de mobília: o «órgão positivo» (que se pousa para tocar). 

«Tinha um só teclado, não possuía pedaleira e não incluía tubos muito grandes nem muito 

pesados. Os foles eram acionados por um ajudante, podendo assim o executante usar 

ambas as mãos»274. Inicialmente o «órgão positivo» foi colocado no coro da igreja, para 

conseguir apoiar os cantores no cantochão. Com o tempo, alguns organistas começaram 

a colocá-lo perto do grande órgão, que nesse tempo estava normalmente na galeria da 

retaguarda, ou até mesmo na lateral275.  

Sabe-se que no século XIV também foi desenvolvido um outro tipo de 

instrumento: o «órgão portátil ou organetto». Este era um instrumento de pequenas 

dimensões, composto por tubos, um por cada nota, distribuídos em duas filas, sendo que 

a sua extensão podia ir até duas oitavas. «Atrás do instrumento encontrava-se o fole, que 

era atuado pela mão esquerda do músico enquanto a direita tocava no teclado (era, 

portanto, um instrumento essencialmente melódico). Como era pequeno, este órgão podia 

ser transportado, como acontecia nas procissões»276.  

Entre os séculos XV e XVI surge um novo tipo de órgão, também de pequenas 

dimensões, portátil, conhecido como «realejo». Provavelmente, foi utilizado durante os 

séculos XVI e XVII. Não apresenta tubos, mas sim palhetas livres (é apontado como o 

antepassado do harmónio)277. 

 - Rui de Pina 

Quanto aos dados foram recolhidos apenas 3, todos respeitantes a órgãos e 

somente na Crónica de D. João II de Rui de Pina. Nas três referências ao órgão Pina varia 

na sua forma de expô-las, ora enumera, ora liga a referência deste instrumento ao canto. 

Vejamos: «… e com eles mandou muitos, muy ricos ornamentos d’altares, de cruzes, 

galhetas, castiçaes, sinos, campaynhas, capas, vestimentas, órgãos, …»278; ou «… e 

esteve a ella muy pronto, e foram cantadas, e com órgãos, de que lhe muito gostou, 

 
274 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais...p.352-353. 
275 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais...p.352-353. 
276 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais...p.352-353. 
277 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais...p.352-353. 
278 PINA, Rui de - D. João II…p.997. 
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especialmente porque via que os Christãos estavam a ella muy devotos279; e ainda «E ao 

outro dia nesta maneira lhe disseram Missa com toda a cerimonia, e estado d’oferta, 

ençonço, e paz, e Avangelho, e com todalas outras aderências de sinos, campainhas, 

tochas, vella, e órgãos, e tudo em tanta perfeiçom…»280. 

 Passemos de seguida à apresentação dos dados relativos aos instrumentos e 

instrumentistas, que foram encontrados na cronística. 

f. Instrumentos  

 

Nesta categoria foram recolhidos dados em todos os cronistas. Estes repartem-se 

pelas diversas crónicas, sendo que todas as referências presentes nesta categoria dizem 

respeito à palavra instrumentos, recolhida na leitura da fonte. Existe igualmente uma 

pequena alteração em relação às restantes categorias, ou seja, iremos proceder a uma 

análise dos dados não por cada cronista, mas no seu global. 

Considerando os dados que nos são fornecidos pelo gráfico, verifica-se que a 

Crónica da Tomada de Ceuta obtém o maior número de dados, 6. A esta segue-se a 

Crónica de D. Pedro de Meneses e a Crónica de D. João II de Garcia de Resende com 3 

dados. A Crónica dos Feitos da Guiné e a Crónica de D. João II apresentam-nos 2 dados 

cada, sendo seguidas, por fim, com um dado cada pela Crónica de D. João I, Crónica de 

D. Afonso II e Crónica de D. Afonso IV. 

 
279 PINA, Rui de - D. João II…p.1002. 
280 PINA, Rui de - D. João II…p.1002. 

Instrumentos  

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 1 

Gomes Eanes de Zurara 11 

Rui de Pina 4 

Garcia de Resende 3 

Total 19 

Tabela 9 – Número total de referências encontradas relativas à 

palavra instrumentos 1 

Gráfico 13 – Número de referências encontradas em relação à palavra instrumentos 1 



86 

 

A palavra instrumentos aparece-nos referenciada pelos cronistas da seguinte 

forma: «Diamte hião pipas e trombetas e doutros estormentos que não se podião ouvyr. 

Donas filhas dalguo e isso mesmo da cidade cantavão imdo detrás, como he custume de 

vodas»281; ou ainda, «E quando foi dia daquela partida, era entre todos aqueles da frota 

mui grande alegria, ca todos os navios eram acompanhados de trombetas e outros 

estormentos cujo som espertava seus corações para serem alegres»282; ou então «…e que 

fizessem, em seus estromentos todo sinal de ledice que pudessem…»283; como também 

«… e outros desvayrados instromentos, que há qualquer coraçam por abastado de 

esforço,…»284; ou «… & dos Mouros sahirão tãtas gritas cõ tantos estrondos de trombetas, 

& atabaques, & de outros desvairados instromentos,…»285; «E diante do Principe muytas 

trombetas, atamores, charamelas, e sacabuxas, e outros muytos instrumentos, …»286; e 

ainda «E estando el Rey, e a Princesa dentro da porta cidade, se fez hua pratica a vinda, 

e entrada da princesa, e acabada os do parayso com singulares estromentos, que 

tangiam…»287. É de ressalvar o facto de a palavra instrumentos poder aparecer 

«estromentos» ou «instromentos», como foi possível observar nos exemplos 

apresentados.  

g. Instrumentistas 

Nesta categoria foram recolhidos dados em todos os cronistas, tal como aconteceu 

anteriormente. Existe uma variação quanto aos instrumentistas, sendo que em Rui de Pina 

e Garcia de Resende irão aparecer os Menestréis, um tipo de músico288.  Quanto à análise 

será seguido o mesmo esquema da categoria anterior. 

 
281 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.223, (vol. II). 
282 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.140. 
283 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.175. 
284 PINA, Rui de - D. Afonso II… p.95. 
285 PINA, Rui de - D. Afonso IV… p.448. 
286 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.2. 
287 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.171. 
288 Para mais informações ver p.133. 
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Como podemos verificar, dos 44 resultados obtidos em relação à categoria dos 

instrumentistas e menestréis, 20 pertencem à Crónica de D. João I, sendo seguida pela 

Crónica de D. João II de Garcia de Resende com 7 dados, e pela Crónica de D. João II 

de Rui de Pina com 5. A Crónica de D. Afonso V contempla-nos com 4 dados, a que se 

segue a Crónica de D. Duarte de Meneses com 3 dados. Por fim, a Crónica da Tomada 

de Ceuta contempla-nos com 2 dados e a Crónica de D. Pedro I apresenta-nos apenas 1. 

O total exposto na Crónica de D. Afonso V de Rui de Pina e na Crónica de D. João II de 

Garcia de Resende encontra-se divido por instrumentistas e menestréis (também eles 

instrumentistas), sendo assim, na primeira crónica dos 4 dados, 3 pertencem a 

instrumentistas e 1 a menestréis, e na segunda 5 dados para menestréis e 2 para 

instrumentistas. 

No que diz respeito aos instrumentistas é recorrente aparecer a referência ao 

trombeta, como exemplo neste episódio ocorrido em Elvas no tempo de D. João I em que 

«Joham Rodriguez como soube que NunAllvarez era em Elvas, que som dhi três legoas, 

mandou lhe dizer per huu seu trombeta, que bem sabia como seu senhor elrei de Castela, 

era Rei de Portugal de dereito…»289; ou em outro já no tempo em que D. João I era Rei e 

que «A este luguar de Vila Garçia chegou hu trombeta ao Comde com recado dos 

inimigos e tragia hu molho de varas na mão»290, sendo este um “caminho” transversal no 

que toca aos outros cronistas, ora vejamos: «…e levando consigo três trombetas e todollos 

 
289 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.293, (vol. I). 
290 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.144-145, (vol. II). 

Instrumentistas 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 21 

Gomes Eanes de Zurara 5 

Rui de Pina 9 

Garcia de Resende 7 

Total 42 

Tabela 10 – Número total de referências encontradas relativas aos 

instrumentistas 1 

Gráfico 14 – Número de referências encontradas relativas aos 

instrumentistas 1 
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christãaos o milhor corregidos…»291, ocorrido no tempo de D. Duarte de Meneses. Ou 

ainda outros episódios ocorrido no reinado de D. Afonso V: «ElRey trazia ja detrimynado 

por aquelle dia em que sobre o Yfante chegou nom o cometer, nem lhe dar combate 

algum, e dizem que com algum fundamento de bem pera o Ifante, e porem per seus 

trombetas e Reys d'armas, e arautos mandou em torno do arrayal do Yfante dar espantosos 

pregooes...»292; ou «...que lhe envyou per Martym de Tavora, e Lopo d'Almeyda, que 

embarcados em hum navyo aparelhado d'armas, e Reys d'armas e trombetas, e de suas 

pessoas em gram comprimento foram sobre Tangere»293 e ainda «E ElRey Dom Afonso 

muy contente e allegre de nom negar a batalha, pera que per hum trombeta e arauto 

d'ElRey Dom Fernando era já desafyado com quanto tinham muyto menos gente, porém 

elle  e o Pryncepe seu Fylho fizeram rostro, pera lha dar, com sua jente,...»294. 

Contudo, foi possível encontrar referência a outros instrumentistas como nestes 

exemplos: «… se alguma vez lho queriam tanger, logo se enfadava delle, e dizia que o 

dessem oo demo e que lhe chamassem os trombeiros»295; ou «…mandando a sseus 

trompetas que fezessem outra vez sinal de batalha…»296; como também referências a 

«atabaleiros» que nos são contadas por Garcia de Resende nos episódios que ocorreram 

em Avis no ano de 1490, onde «E apos eles… e muyto bem feytos, e ordenados com 

muytas ricas bandeyras, todos cheos databaleyros com os atabales pollas bordas…»297ou 

«… que fazião tamanho roído por serem tantos, que se não ouvia ninguém, e os 

atabaleyros vinhão todos sem figuras de homens»298.  

 No que se refere aos menestréis existe uma certa variação, registando-se a 

indicação a menistres altos e baixos, como nestes exemplos: «… e manistres altos e 

bayxos, metidos nos batees, e de hy aos navyos que logo fizeram vella, que com vento 

bonançoso…»299, ou «Muytos e bons cosynheyros, muytos menistres altos e bayxos, cuja 

vinda, e aviamento destas cousas custou muyto dinheyro»300; ou então só a menção a 

menistres: «Tynha quatro cadafalsos investidos nas paredes, dous de cada banda pera 

 
291 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses…p.187. 
292 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.745. 
293 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.779. 
294 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.884. 
295 LOPES, Fernão - Crónica de D. Pedro. Ed. Crítica: Giuliano Macchi .2ª ed., revista. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 2007, p.59. 
296 Zurara, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses…p.288. 
297 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.181. 
298 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.181. 
299 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.820. 
300 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.158. 
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manistrees…»301, «… dous de cada banda, que a faziam ainda parecer mayor, pera 

muytos menistres que nellas estavam muytos altos, e bem agasalhados,…»302, ou ainda 

menistres altos «E o estrondo de todas as trombetas, e atambores, menistres altos del Rey, 

da Princesa, e do Duque, e muyto senhores que os levavam, era cousa espantosa»303.  

 4.3- As festas 

O presente subcapítulo será divido em duas partes. A primeira composta pela 

introdução contemplará a explanação de particularidades ligadas à festa e que 

complementam os dados que serão apresentados. A segunda será igualmente constituída 

por uma apresentação e comentário, sempre que possível, aos dados organizados de 

acordo com os campos que foram previamente estabelecidos (casamentos, entradas 

régias, festas, festas religiosas). 

 A sociedade da época medieval era marcada por iliteracia, dessa forma, «o 

normativo político e social tinha de ser a palavra pública apregoada, antes de um qualquer 

ato que fosse interiorizado, acatado e praticado. O poder e mando do Rei e das elites 

dirigentes apreendiam-se visivelmente quando se mostravam, ostentavam e 

representavam em desfiles, procissões, espetáculos e festas que todos admiravam e nas 

quais participavam»304. 

 A festa nesta época assumia-se desde logo como uma festa do religioso e do 

sagrado, sendo esta uma celebração que cabia apenas ao homem. «O tempo curto, do 

extraordinário e festivo, torna-se um elemento integrante e complementar do tempo 

alongado de trabalho e de vida de todos os dias». O tempo festivo era, pois, um difusor 

da recomposição e de reequilíbrio da sociedade, inserindo-se num quotidiano de vivências 

privadas familiares e de trabalho. Só o tempo festivo permitia à sociedade o descanso e a 

renovação das energias interiores, para que, dessa forma, pudesse regressar novamente à 

«labuta diária e reintegração na ordem social estabelecida»305. 

 
301 PINA, Rui de - D. João II… p.973. 
302 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.162. 
303 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.170. 
304 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade. In “História da Vida Privada em Portugal 

– A Idade Média”. Dir. José Mattoso; coord. Bernardo Vasconcelos e Sousa. Lisboa: Temas e Debates, 

2011, p.145. 
305 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.144-145. 
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 Posto isto, permitam-nos expressar agora os episódios que foram encontradas na 

nossa fonte. Comecemos por uma análise geral. 

 

Considerando o gráfico e a tabela presentes, podemos observar que foram 

encontrados um total de 184 referências relativas a esta tipologia. Tendo em conta os 

dados fornecidos por ambos os elementos, podemos afirmar que é em Rui de Pina onde 

se encontra o maior número de episódios, 78, para sermos mais precisos, sendo-lhe 

atribuída uma percentagem de 42 %. Garcia de Resende é o cronista que se segue, com 

os seus 51 episódios, o que corresponde aos 28% que é possível verificar no gráfico. É 

essencial salientar o facto de os dados encontrados em Garcia de Resende pertencerem 

apenas a um reinado, mas igualmente necessário lembrar que esta época foi marcada pelas 

festas, principalmente pelas exibições da coroa, e por essa razão não é de admirar o 

elevado volume de dados encontrados. A estes dois cronistas seguem-se Fernão Lopes 

com 37 episódios, (20%) e Gomes Eanes de Zurara, com 18 (10%). É o cronista que 

ostenta o menor número de menções. Mas qual será a razão? Não sabemos, nem a própria 

bibliografia nos permite explicar este facto.  

 Assim sendo, após esta descrição aos dados encontrados em cada um dos 

cronistas, falemos agora dos dados encontrados em cada uma das categorias. 

Principiemos pela categoria dos casamentos. 

 

 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 37 

Gomes Eanes de Zurara 18 

Rui de Pina 78 

Garcia de Resende 51 

Total 184 

Tabela 12 – Número total de referências encontradas nos cronistas 

em relação às Festas 1 

Gráfico 15 – Número de referências em percentagem encontradas 

nos cronistas em relação às festas  1 
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a. Casamentos 

O casamento era um ato de grande projeção, dando azo a recomposições de 

patrimónios e linhagens e à superação de fronteiras. Era o momento em que se saía da 

família de nascimento para se dar início a um novo agregado familiar, por isso, este era 

um ato que tinha de ser estrategicamente refletido ao longo do tempo, em particular para 

os senhores abastados, mas também entre os homens que alguns haveres tinham de seu. 

Era necessário que os pais dotassem o filho e a filha para o casamento, sendo necessário 

arrecadar património, ou associar-se a algum poderoso que o pudesse substituir nesse 

encargo. Acrescia igualmente a circunstância de os maridos terem de entregar «arras» a 

suas mulheres, o que onerava ainda mais este ato. Contudo, cabia às mulheres levar 

consigo o enxoval, que serviria para o novo lar, e que era preparado tanto pelas mães 

como pelas donzelas que o iam confecionando durante o seu ócio306. 

 Sabe-se que os casamentos desde o século XII, quer fossem de bênção ou de 

direito canónico, tinham de ser concretizados na Igreja, tendo como momento maior de 

sociabilidade a boda307. Porém, esta norma nem sempre foi cumprida, pois dentro dos 

vários tipos de casamento, para além dos de bênção, que na sua maioria eram feitos pelos 

grandes senhores e os monarcas, existiam os designados casamentos de simples acordo. 

Estes consistiam na assinatura de um acordo entre as duas partes, que serviam para validar 

o ato, desde que os noivos pronunciassem entre si sob juramento, as chamadas «palavras 

de presente – Recebo-te Minha; Recebo-te por Meu». Não era necessária a presença de 

testemunhas, pois bastava que os noivos declarassem ao viverem em comum, o que 

haviam prometido um ao outro, fidelidade e amor. «A estes casamentos clandestinos, mas 

válidos nos seus efeitos práticos, chamavam-se então, casamentos a furto e casamentos 

de pública fama, conforme se realizavam em segredo ou se consideravam desnecessárias 

como essência da união se um homem e uma mulher vivessem juntos durante sete anos 

seguidos, procedendo como cônjuges, julgando-se como tal e assim sendo reconhecidos 

pela vizinhança»308. 

 No que toca à boda, tal como hoje, dependia daquilo que se podia e queria 

despender. Era o culminar da festa e da variedade dos manjares, uma obrigação que era 

por certo complicada, que implicava aos mais humildes sacrifícios. Existiam mesmo 

 
306 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.144. 
307 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.144. 
308 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.250. 
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posturas municipais que permitiam a caça em coutadas concelhias, desde que o destino 

fosse a boda ou o batismo. «Era o dia em que se esquecia a frugalidade habitual e em que 

os exageros se cometiam. Gastava-se muito, comia-se muito e bebia-se muito mais. 

Quebravam-se contenções e interdições. Fortalecidos pela comida e pela bebida, os 

ânimos aqueciam, a alegria jorrava-se e os copos soltavam-se em cânticos e danças, em 

momices e brincadeiras que acabavam, muitas vezes, em tumultos e rixas»309. 

 

Dos 184 dados obtidos na cronística relativos à festa, 24 fazem parte da categoria 

dos casamentos e bodas. Assim sendo, e considerando os dados que nos são fornecidos 

no gráfico, verifica-se que D. Fernando I e D. João I obtêm o maior número de dados, 5. 

A estes seguem-se D. Afonso IV com 4 dados, D. Dinis e D. Pedro de Meneses com 2, e 

D. Duarte de Meneses, D. Sancho I, D. Afonso V e D. João II com 1 cada. Dos vários 

episódios que poderiam ser mencionados, elegemos os casamentos de D. João I e D. Filipa 

de Lencastre, e o do filho de D. João II para o nosso comentário. Antes pretendíamos 

apenas referir que, apesar de serem poucos, o número de dados que podemos observar 

referentes à Crónica de D. João II de Rui de Pina e à de Garcia de Resende, com maior 

pormenor este, oferecem-nos uma descrição de todos os preparativos do casamento e da 

boda, bem como os momentos ocorridos durante a festa, o que nos permitiu dividi-los 

pelas diversas tipologias criadas para a presente investigação. 

 O tipo de matrimónio que D. João I e D. Filipa de Lencastre, e o Infante D. Afonso 

e D. Isabel de Castela realizaram é designado por casamento de bênção. Este era 

concretizado na Igreja, e contava com a participação de um clérigo que recebia os 

 
309 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.252. 

Categorias Totais 

Casamentos 25 

Entradas Régias 36 

Festas Profanas 112 

Festas Religiosas 9 

Procissão 2 

Total 184 

Tabela 13 – Número total de referências encontradas na 

cronística relativos aos diversos campos que se encontram 

inseridos nas Festas 1 
Gráfico 16 – Número de referências relativos à menção de casamentos encontrada nas crónicas 

1 
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cônjuges, dando depois a bênção da união. No que toca à boda era caracterizada pelo seu 

esplendor e ostentação. Aliás as bodas reais destes dois matrimónios eram feitas sem 

qualquer contenção e austeridade, não se olhando a despesas, e com muitos e variados 

festejos e banquetes, que contavam com infindáveis iguarias. «A riqueza, o fausto e a 

ostentação com que tudo decorria tornavam os casamentos régios numa afirmação 

pública, política e diplomática»310. Por exemplo, a boda por honra do matrimónio de D. 

João I com D. Filipa de Lencastre durou quinze dias, tendo sido feita festa real com justas 

e espetáculos, não só no Porto, onde foi realizado o casamento em 1387, como também 

em todo reino, comemorando assim a união do monarca com sua esposa. Este casamento 

simbolizava uma “moeda de troca”, numa aliança que prometia apoio militar a um reino 

que lutava pela sua legitimação e reconhecimento311. 

Por sua vez, o casamento do Infante D. Afonso, único filho de D. João II e de D. 

Leonor, com D. Isabel de Castela, realizado em Évora, no ano de 1490, viu os seus 

festejos durarem até ao Natal. D. Isabel tinha chegado a Évora a 27 de novembro. Estes 

festejos incluíram combates de justas e canas, momos, música, cantos, danças, jogos, 

corridas de touros e todo o tipo de divertimentos comuns a estas festas. Os grandes 

animadores destas cerimónias foram os mouros e os judeus, através dos seus cantares, 

tocares e dançares, que abrilhantaram a boda, e encantaram a princesa312. Nesta festa 

existiram muitos surpreendentes entremezes no Paço de Évora, mascarados (momos), em 

que participavam os mais lustrosos senhores do reino, um cortejo que contou com um 

gigante, uma grande nau ao natural, um cisne que deslizava sobre a água, como outras 

tantas imitações que pertenceram a uma esplendorosa festa313. Também existiram 

variadíssimos instrumentos, como também uma variedade de manjares e frutos314. D. João 

II com este casamento tinha a intenção de criar uma união ibérica, que acabou por nunca 

se vir a concretizar, pois o seu filho morreu ainda novo e sem deixar descendência. 

 Em relação a este tema, podemos ainda acrescentar o facto de os casamentos 

variarem de região para região do reino. Normalmente a noiva era entregue ao marido 

pelos pais, mas havia casos em que era diferente. Um exemplo disso era no Minho, onde 

 
310 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.252. 
311 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.248. 
312 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.253. 
313 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa…p.83. 
314 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.253. 
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se costumava fingir uma cena de violência «os parentes puxavam a rapariga para fora de 

casa e conduziam-na em festiva procissão até ao novo lar»315. 

 b. Entradas Régias 

A entrada régia, de acordo com Ana Maria Alves, era o «cerimonial da chegada 

de um rei (rainha, príncipe) pela primeira vez no seu reinado ou em qualquer ocasião 

excecional (casamento, vitória militar), a uma cidade ou vila»316. Estas eram pautadas por 

festas de luxo e de deslumbramento317. Nestas entradas os monarcas ofereciam a sua 

imagem, apreciando o reflexo que a população lhe devolvia. Estas entradas eram um 

autêntico cerimonial de propaganda régia, que terminavam em jogos, cantos e danças, 

onde se misturavam cristãos, mouros e judeus, a muita outra gente. A festa da realeza, da 

nobreza, diluía-se com a festa popular e da natureza318.  

 Apesar de serem festas encomendadas, minuciosamente preparadas e organizadas, 

continuava a ser difícil encenar toda a população; «o organizado e o popular, o encenado 

e o espontâneo assumiam papéis separados e o rei recebia, assim, dois reflexos sobre si 

próprio. O espetáculo das entradas régias seria, deste modo, uma espécie de teste à 

solenização da imagem do rei, como senhor de uma cidade que se lhe oferecia»319. 

 Podemos afirmar de acordo com Rita Costa Gomes, que as entradas tinham um 

interesse particular, constituindo um ritual que «se atesta desde épocas muito recuadas, 

uma vez que muitas das suas formas remontam à sociedade da Antiguidade, 

desenvolvendo-se em especial na Baixa Idade Média enquanto cerimónia ligada à 

itinerância dos reis»320. 

 Assim sendo, para que o brilho das entradas régias não fosse diminuído, nem a 

sua magnificência, em 1502, foi promulgado o Regimento das Entradas Régias em 

Lisboa, onde eram decretados, minuciosamente, todos os detalhes dessa encenação - «a 

câmara deveria encarregar-se de toda a limpeza, enfeite e iluminação das ruas bem como 

da organização dos grupos de danças e folias, música, jogos e representações. O dia da 

entrada régia seria feriado e, no rio, as naus teriam as velas içadas de disparar salvas. O 

 
315 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.251. 
316 ALVES, Ana Maria – As Entradas Régias Portuguesas. Uma visão de Conjunto. Lisboa: Livros 

Horizonte, 1986, p.11. 
317 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.248. 
318 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.238. 
319 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.238. 
320 GOMES, Rita Costa – A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média. Linda-a-Velha: Dielf, 

1995 (Memória e Sociedade), p.317. 
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“Regimento” assinalava, ainda, por quem e onde deveria o rei ser recebido, bem como 

toda a ordem de precedência do cortejo, as cores do vestuário e todo o comportamento a 

ter»321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas crónicas utilizadas foram encontrados um total de 36 dados relativos às 

entradas e partidas régias, sendo que desse total, como podemos observar no gráfico, 13 

pertencem à Crónica de D. João II de Garcia de Resende, sendo seguida pela Crónica de 

Afonso V com 8 dados. Por sua vez, a Crónica de D. João II de Rui de Pina apresenta-

nos um total de 7 entradas, sendo seguida pela Crónica de D. João I com 3 dados, 2 para 

D. Fernando e 1 para a Crónica de D. Afonso III, D. Afonso IV e D. Duarte.  

 Dos vários acontecimentos que poderiam ser salientados, pretendíamos mencionar 

o episódio relacionado com a entrada de D. João I no Porto em 1385, que nos fornece um 

exemplo de como era a entrada régia, e de que forma a população vivia esse 

acontecimento. Este evento é também destacado pelas autoras Ana Rodrigues Oliveira e 

Rita Costa Gomes322. Relativamente ao relato deste episódio ir-nos-emos basear na 

primeira autora.  

 A entrada de D. João I no Porto323 foi um autêntico momento de festa, sendo que 

o seu recebimento levou a população a «… reguar suas fermosas caras com docéis e 

prazíveis lagrimas»324. «A Câmara decretou feriado para esse dia…» encarregando-se da 

 
321 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.238. 
322 Veja-se a página 318 – A corte dos reis de Portugal no final da Idade Média. 
323 Na Crónica de D. João I, este episódio pode ser encontrado no volume II, mais precisamente no capítulo 

VIII. 
324 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I …p.21 (vol. II). 

Gráfico 17 – Número de referências encontradas relativas à menção de Entradas 

Régias na cronística 1 
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receção oficial do monarca, através da limpeza de ruas, da imposição aos moradores de 

enfeitar as suas janelas e fachadas das casas, das ruas por onde o rei ia passar, da 

iluminação noturna, bem como da fartura de comida, da coordenação das festas populares 

e dos grupos de danças e folias que se encontravam a cargo dos mesteres. O concelho do 

Porto, com uma forte tradição municipal e peso económico, e que desde o início foi 

apoiante do Mestre de Avis, também não deixou de contribuir para a festa, para, dessa 

forma, não perder a oportunidade de reforçar solenemente a sua lealdade ao novo 

monarca325. 

 «O povo e a cidade enfeitaram-se para receber o seu rei». Enfeitaram as ruas com 

ramos e flores, as janelas foram cobertas de mantos e colchas, as portas das casas foram 

também adornadas com ramos de louro e cheiro, todos envergaram os seus melhores 

trajes, entoando canções de louvor. «No Douro, os barcos foram enramados e 

embandeirados e os remadores dos barcos que transportavam D. João levaram chapéus 

enfeitados com flores e ramos. Em alguns barcos seguiam trombeteiros». O rio era o 

primeiro palco de boas-vindas ao Rei, por isso foi associado à continuação do espetáculo, 

que já se fazia sentir na cidade326. Esta foi a primeira festa de rio de que há notícia, 

segundo Ana Maria Alves, sendo que este tipo de espetáculo irá «desenvolver-se 

extraordinariamente nos séculos seguintes»327. 

 Em resumo, esta entrada para além de ter simbolizado a alegria, a beleza, a 

fertilidade, a regeneração e a esperança de um reino sereno e próspero de acordo com Ana 

Rodrigues Oliveira, simbolizou igualmente a unidade de todo um povo à volta do seu 

monarca, e, com isso, a legitimação do seu direito ao trono328. 

 Num contexto geral, os elementos principais da entrada régia eram: a receção das 

pessoas reais, sendo que esta se fazia segundo uma gradação proporcional, tanto mais 

longe quanto maior fosse a dignidade delas; a travessia da muralha, que era feita 

geralmente pela porta, sendo marcada ou não por atos especiais que se reportam à 

obediência devida ao monarca (discursos ou ofertas); e, por fim, o «percurso lustral, 

 
325 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.236. 
326 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.236. 
327 ALVES, Ana Maria – As Entradas Régias Portuguesas. Uma visão de Conjunto. Lisboa: Livros 

Horizonte, 1986, p.17-18. 
328 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.238. 
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conduzindo à residência régia, com a eventual visita de um ou vários templos no interior 

da cidade»329. 

 A entrada régia medieval veio, sobretudo, acrescentar uma sequência essencial de 

ritos, «todo complexo de gestos e ações associados à organização coletiva da vida urbana 

– quer sublinhando o aspeto “contratual” no momento do encontro na porta (muita vezes, 

o rei jura manter os privilégios da cidade), quer através do envolvimento da organização 

das profissões, aproximando a entrada de outras festividades, que tiveram uma enorme 

popularidade nestes séculos tardios…»330. 

 c. Festas Profanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à categoria da Festa profana foram obtidos um total de 112 dados. Deste 

total é em D. João II (Garcia de Resende) que encontramos a maior expressividade 36, 

sendo seguida também pela Crónica de D. João II, escrita por Rui de Pina, com 26 dados. 

A estas seguem-se a Crónica de D. João I que nos presenteia com 15 dados, a Crónica 

de D. Afonso V com 9, a Crónica da Tomada de Ceuta com 6, a Crónica de Afonso IV 

com 4, e a Crónica de D. Pedro de Meneses com 3. Por fim, com 1 dado cada temos a 

Crónica de D. Duarte de Meneses, a de D. Pedro I e a Crónica de 1419. 

 A título de exemplo nesta categoria podem-nos aparecer referências, tais como: 

«Em tres cousas assinadamente achamos pella moor parte que el-rrei dom Pedro de 

Purtugall gastava seu tempo, scilicet, em fazer justiça e desembargos do reino, e em monte 

 
329 GOMES, Rita Costa – A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média…p.317-318. 
330 GOMES, Rita Costa – A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média…p.318. 

Gráfico 18 – Número de referências relativas à menção festas profanas na nossa cronística 

1 
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e caça de que era mui querençoso, e em danças e festas segundo aquell tempo, em que 

tomava grande sabor que aadur he agora pera seer creudo...»331; ou «E, depois que tudo 

isto assim foi acabado, mandou que se apregoassem logo aquelas pazes em aquela cidade 

com aquela festa e solenidade que tamanho auto requeria»332; ou «Por que por hõra destes 

espozouros fes, & ordenou e sua corte grandes festas…»333; ou ainda «…de panos e 

corregimentos de festa, e allegria como he de custume»334, entre muitas outras. 

 Apreciaríamos referir ainda neste ponto, que para além do canto e da dança serem 

partes integrantes na festa a presença dos momos também se fazia sentir, sendo que, 

normalmente, estes poderiam fazer parte de uma sequência de espetáculo335. Entre os 

relatos que poderíamos mencionar, centremo-nos num episódio que ocorreu em Sevilha, 

no ano de 1490, onde foram realizadas grandes festas de momos, por honra do início do 

casamento do filho de D. João II, como nos conta Garcia de Resende: «...outros dias 

seguintes ouue em Seuilha muyto grandes, e sumptuosas festas de momos, e justas reaes, 

em que el Rey justou, e foy mantedor, e assi justarão muytos Grandes, e pessoas 

principaes, e ouue outras, e muytas grandes festas»336. Para além da presença de momos, 

era ainda habitual realizarem-se jogos de canas, touros «Isto dezia el.rey não com gesto 

mui alegre por que nas obras mostrase o contrairo, porque, estando hy os embaixadores, 

mandou fazer festas de camtar e de jogos de canas e de corer touros e de lançar a 

tavolado»337. 

d. Festas Religiosas  

Sabe-se que a religião marcava o quotidiano da sociedade medieval. Era a religião 

que ditava os dias de trabalho, de festa e descanso, para além das abstinências alimentares 

e sexuais. Desta forma, o homem conduzia a sua vida pelo ciclo litúrgico. «O Advento, a 

Anunciação, o Natal, a Páscoa, a Assunção, o dia de todos os Santos (que inicialmente 

foi comemorado a 13 de maio, foi mudado posteriormente para 1 de novembro, época 

mais morta das fainas agrícolas) e dos festejos dos Santos locais. O Carnaval anunciava 

as abstinências da Quaresma, era o período do desregramento e dos excessos, onde tudo 

se fazia sem contenção e regra – a comida, a bebida, as palavras, o riso, a alegria, o prazer. 

 
331 LOPES, Fernão - Crónica de D. Pedro… p.59. 
332 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta… p.55. 
333 PINA, Rui de - D. Afonso IV… p.376. 
334 PINA, Rui de - D. Duarte I…p.493. 
335 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa…p.84. 
336 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.152. 
337 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419… p.227. 
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A vontade e a liberdade eram usadas sem equilíbrio e sem pudor»338. E chegava a 

Quaresma. Era o período em que se entrava em penitência, a mortificação, o jejum e a 

abstinência eram em nome da purificação e da salvação do homem e da sua alma339. 

 Este sentido religioso evoluiu através dos tempos, conformando dessa forma os 

ciclos comuns, como também os festivos dos homens. «Numa sociedade senhorial e rural 

impunha-se um domínio dos clérigos sobre os leigos, veiculado pelas casas monásticas, 

onde se acolhiam esses intermediários do sagrado, que dirigiam a vida gregária do comum 

dos fiéis»340. O ciclo litúrgico, como foi explanado anteriormente, marcava o quotidiano 

desta sociedade medieval, desde os seus dias de trabalho, aos seus dias festivos, como 

também de descanso, moldando assim os seus gestos e atos pessoais mais significativos 

na ritualidade do sagrado. Em suma, a Igreja transformou a festa num autêntico ócio 

religioso341. 

 Quanto aos dias de festa de santos, de acordo com Maria Helena Cruz Coelho, os 

homens normalmente banqueteavam-se, fazendo fogo, cantando, dançando, tocando 

sinos e campainhas, órgãos, alaúdes e guitarras, como também violas e pandeiros (alguns 

destes instrumentos como o pandeiro foram identificados na cronística, como pudemos 

observar), gracejavam do alto dos púlpitos, mascaravam-se, travestiam-se, jogavam e 

chegavam mesmo a dormir dentro das igrejas342. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
338 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.233. 
339 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.233. 
340 COELHO, Maria Helena Da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.145. 
341 COELHO, Maria Helena Da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.146. 
342 COELHO, Maria Helena Da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.158. 

Gráfico 19 – Número de referências encontradas relativas à menção festas profanas 

na cronística 1 
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Apesar das festas religiosas serem intrínsecas ao quotidiano da sociedade 

medieval, como iremos observar, a nossa cronística não nos forneceu grandes menções a 

este respeito, sendo que dos 184 dados, apenas 9 correspondem a esta categoria. É em D. 

Afonso V que se encontra o maior número, 4, sendo que os restantes são contemplados 

apenas com um dado, e são eles, D. João I, D. Pedro de Meneses, D. Duarte de Meneses, 

D. Duarte e D. João II (crónica de Rui de Pina). 

Desta feita, nas nossas fontes, este tipo de festas pode ser explicitado da seguinte 

forma: «… que acabado aquele vemçimento benzerão e louvarão o senhor Deus que lhes 

dera tão boa amdamça e fizeram festa per oito dias, ordenamdo que a fizessem de anño 

em anño em seus tempos…»343; «E eu vos rrogo – disse ele – que, pois vos Deus quis dar 

tam bõa festa, que de menhã sejais meus convidados pera nos alegrarmos todos com ha 

Pascoa florida que nos Deus apresentou»344; ou ainda «… e seguramente veo a Miranda 

do Doiro honde teve a Festa do Corpo de Deos,…»345. 

Como é possível observar nestes exemplos, a religiosidade popular podia-se 

exprimir tanto de forma coletiva, como também se encontrar relacionada com a 

celebração dos ciclos sazonais da natureza. As duras fainas agrícolas, como lavrar, o 

semear, o mondar, podar, ceifar, entre outras, são consideradas por Ana Rodrigues 

Oliveira como momentos de forte convivialidade e de partilha, em que toda a família, 

bem como os vizinhos se envolviam. Todos desempenhavam um importante papel nas 

festividades da aldeia, sendo que essas mesmas festividades passavam também pelas 

romarias e procissões346. Estes são exemplos que podem ser observados nas crónicas. O 

exemplo citado referente à festa realizada na Páscoa, contido na Crónica de D. Pedro de 

Meneses, é um retrato disso mesmo onde um povo, neste caso em Ceuta, se juntou e 

colaborou para que aquela fosse realizada. 

e. Procissões 

Por fim, analisemos a categoria das Procissões, marco igualmente importante na 

sociedade medieval. Infelizmente, não nos é transmitido pelos cronistas, um número 

significativo de dados.  

 

 
343 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.130 (vol. II). 
344 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…p.324. 
345 Pina, Rui de - D. Afonso V…p.850. 
346 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.223-224. 



101 

 

No levantamento realizado foram encontrados apenas 2 dados, um diz respeito à 

crónica de D. João I, «Ao dia seguinte do Corpo de Deus teve o Conde hi sua festa, 

amdamdo todos armados em piciçam pelo arraial»347; e o outro a D. João II (Crónica de 

Garcia de Resende), em que ocorreram em Lisboa e na corte solenes procissões e muitas 

festas348. 

Apesar de serem tão escassos os resultados obtidos, sabe-se que as procissões, na 

época medieval, eram um importante evento que apresentava diversas formas, sendo que 

cada uma era caracterizada por aquilo que representavam. Por exemplo, as procissões das 

rogações e das ladainhas decorriam junto às Catedrais e outras Igrejas, contando, 

normalmente, com a participação de bonecos gigantes em forma de serpente ou até 

mesmo de dragão. Este tipo de procissões, que dispunham de uma grande e empenhada 

participação popular folclórica, eram celebradas um pouco por toda a Europa349. 

Outra das procissões era a do Corpo de Deus. Popularizou-se rapidamente, sendo 

esta uma das mais importantes procissões nos séculos XIV e XV350. Esta procissão 

marcava verdadeiramente o sentido pleno da urbanidade. «A festa do Corpo de Deus, que 

foi instituída em 1264 por Urbano IV, ocorrendo na quinta-feira a seguir ao Pentecostes, 

ter-se-ia iniciado com celebrações religiosas de missas, pregações e orações, para só 

depois a partir do século XIV», se celebrar também como uma procissão. Esta tornou-se 

uma grande festa pública, de expressão da piedade popular, numa conjugação de atitudes 

e crenças religiosas oficiais, como de «arreigadas convicções e rituais mágicos, num 

tempo de celebração dos cultos primaveris da renovação da natureza e da fertilidade da 

terra»351. 

Segundo Ana Maria Oliveira refletia de forma muito próxima da ordenação da 

sociedade medieva352. A ela acorriam todos os grupos sociais e todas as profissões, sendo 

que a mesma era dividida por categorias. Na frente seguiam as peixeiras, padeiras, 

regateiras, vendedoras de fruta exibindo os seus trajes coloridos e bailando alegremente 

ao som dos gaiteiros, carniceiros, hortelãos, almocreves, estalajadeiros, sapateiros, 

alfaiates, barbeiros, ferreiros, cutileiros, ferradores, tecelões, cardadores e tantos outros 

 
347 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.364, (vol. II). 
348 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.106. 
349 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.231. 
350 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.231. 
351 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.162. 
352 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.162. 
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mesteres populares, que ostentavam as insígnias, os materiais e os instrumentos dos seus 

labores. Transportavam os andores de São Jorge, São Bartolomeu, São Miguel Arcanjo, 

Santa Clara e Santa Catarina. «O grupo seguinte era constituído pelos cirieiros que 

levavam grandes tochas acesas, montadas sobre suportes de estanho»353. Neste grupo 

vinham as mais nobres e ricas profissões – ourives e picheleiros, igualmente com tochas 

acesas e transportando o andor de São João. Os alfares e os almotacés seguiam a cavalo, 

empunhando a bandeira da cidade e a bandeira real. A estes seguiam-se o grupo de 

apóstolos, evangelistas, e anjinhos, que abriam caminho aos ricos burgueses – mercadores 

de panos de linho, que empunhavam tocas, trazendo pela rédea dois cavalos, que seguiam 

à frente dos abastados mercadores de fazendas (panos de cor), como também os seus 

círios acesos. Os letrados e as autoridades eram o grupo a seguir, neles podíamos 

encontrar os escrivães, boticários, tabeliães, procuradores, juízes e vereadores. A 

contrastar com todo este colorido de veste, surgiam as comunidades monásticas 

(agostinhos, bentos, bernardos, franciscanos, beguinos, dominicanos), antecedendo os 

cavaleiros das ordens religiosas e militares (Avis, Hospitalários, Cristo e Santiago). «O 

cortejo terminava com o luxo, o brilho e o esplendor dos trajes da nobreza da corte e do 

próprio monarca»354. 

«No final era servido um banquete. A opulência deste, bem como a sumptuosidade 

e exuberância dos andores, imagens, adornos diversos e representações cénicas, 

normalmente relacionadas com a vida de Cristo, demonstravam a riqueza do concelho 

que patrocinava esta procissão e na qual as autoridades municipais gastavam muito 

dinheiro»355. 

Uma outra procissão surgida no final da Idade Média foi a Procissão dos Nus, 

realizada desde a segunda metade do século XIV em diversos reinos. Esta era um símbolo 

de uma época marcada pelo misticismo e expressionismo devoto, os participantes 

apresentavam-se sumariamente vestidos, sempre descalços, enfrentando o mau tempo, e, 

muitas vezes, flagelando-se mutuamente. Em Portugal esta procissão iniciou-se por 

alturas da peste de 1423, tendo-se repetido todos anos até ao século XVII, mas os risos e 

as brincadeiras eram tantas que acabou por ser proibida em 1641, por ser considerada 

 
353 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.231. 
354 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.231. 
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103 

 

demasiado escandalosa. «Autorizada de novo, alguns anos mais tarde, acabou 

definitivamente nos finais do século XVIII»356. 

Para além das procissões existiam as Romarias. Estas misturavam a festa com a 

devoção, o sagrado com o profano, a obrigação com o lúdico, terminando, diversas vezes, 

com uma «bailia de amor» para os mais jovens357. 

A festa, era um acontecimento onde eram transmitidos valores e crenças e também 

as novidades e todo o tipo de notícias. Estes acontecimentos verificavam-se normalmente 

em tempos e, lugares centrais da vida da comunidade, «como a feira e, a romaria, o acesso 

ao poder, a celebração das vitórias, e pazes, os ritos de passagem da vida humana. 

Assumem-se como uma vivência coletiva e muito praticada de tempos e momentos 

específicos do mundo sagrado e profano, que não poucas vezes se interpenetram ou 

mesmo se fundem»358. 

«A festa acabava, apagavam-se velas e círios, desmontavam-se arcos, mesas e 

palcos, guardavam-se as colchas e as mantas coloridas em velhas arcas. O 

deslumbramento acabava, era o regresso ao quotidiano medieval, até que um dia, numa 

romaria ao santo da devoção, numa procissão, numa entrada régia, num casamento, num 

novo nascimento real ou mesmo numa cerimónia fúnebre o ambiente festivo 

regressava»359. 

 
356 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.233-234. 
357 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.230-231. 
358 COELHO, Maria Helena da Cruz – A Festa e a Convivialidade…p.144. 
359 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.224. 
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 4.4- Dança 

 Segundo José Sasportes, a dança, durante séculos, teve um lugar de relevo na vida 

social portuguesa, contudo, nunca chegou a emergir, verdadeiramente, como 

manifestação artística, tal como aconteceu com outras atividades do quotidiano medieval. 

A dança, na maioria das vezes, apareceu nesta época ligada a outras atividades culturais. 

O autor acredita que foi a dança que moldou não só os cancioneiros360, como a própria 

lírica medieval nas suas variadíssimas formas, sendo mesmo defensável a prioridade das 

canções coreográficas e da corrente e estrutura paralelística361. A dança só atingiu a sua 

verdadeira manifestação artística no século XVI, o período áureo do nosso teatro, que se 

tornou numa das ocupações favoritas dos portugueses, e, «como não podia deixar de ser, 

esse gosto pela dança passou à cena e enformou-a»362. Em períodos anteriores, a dança 

também teve o seu papel, como iremos observar com os episódios encontrados na nossa 

cronística. 

 

 

Como podemos constatar, a dança teve o seu papel importante em momentos 

anteriores ao século XVI, apesar de ser no reinado de D. João II que se encontrará o maior 

número de dados, mas já lá vamos. Primeiro é necessário referir o total de dados 59, 

número bastante representativo tendo em conta o caráter da nossa fonte. Como já 

referimos é na época de D. João II, mais precisamente em Garcia de Resende, que se 

encontra o maior número de dados, 21 para sermos mais precisos, seguido de Rui de Pina 

 
360 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1970, 

p.11. 
361 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.21. 
362 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.11. 

 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 11 

Gomes Eanes de Zurara 8 

Rui de Pina 19 

Garcia de Resende 21 

Total 59 

Tabela 14 - Número total de referências encontradas na cronística 

relativos à categoria da Dança 1 
Gráfico 20 – Número de referências em percentagem relativos à 

dança encontradas nos cronistas 1 
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com 19. A estes cronistas seguem-se Fernão Lopes que ostenta um total de 11 referências, 

e Gomes Eanes de Zurara com 8.  

a. Baile 

O baile e a dança são atividades que sempre estiveram intimamente ligadas, 

levando à confusão, ou junção destes termos num só. José Sasportes refere que existe uma 

diferenciação entre estas duas atividades, porém, ainda não foi atribuída uma definição 

concreta que possa ser adotada para cada caso. Investigações filológicas também admitem 

esta diferença; aliás, elas surgem evocadas na legislação como pontos distintos. Mário 

Sampaio Ribeiro alude ao facto de a dança ser uma estrutura de ação coreográfica, 

possivelmente dramática e pantomímica, com um rudimentar apoio musical, enquanto 

que o baile «seria uma movimentação muito mais simples, comandada pela música, sem 

ter a inspirá-la qualquer religiosidade»; existe igualmente uma tendência para considerar 

o baile como uma dança cantada ou um simples jogo coreográfico. «E temos ainda 

diferenciação entre bailar, verbo intransitivo (do latim ballare), e balhar, verbo transitivo 

(do latim balhare). Um autor espanhol do começo do século XVII, González de Salas, 

estabelece a seguinte distinção entre as danças e bailes: «Danças são movimentos graves 

e compassados em que se não usam os braços, apenas os pés. Os bailes admitem gestos 

mais livres dos braços e dos pés ao mesmo tempo»363. 

Em suma, o autor aceita uma diferenciação entre a dança e o baile ao nível da sua 

complexidade, «admitindo, portanto que um deles necessitaria de um criador que 

regulasse o arranjo das marcas, sendo de prever que, depois, com a presença dos jograis, 

estes progressivamente se transformassem em mestres de bailar, quer de profissionais, 

quer de amadores»364. Assim sendo, passemos agora ao comentário acerca dos dados 

encontrados. 

 

 

 

 

 
363 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.26. 
364 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.26-27. 



106 

 

 

 

 

Como podemos verificar, dos 59 resultados obtidos em relação à tipologia da 

Dança em geral, 12 pertencem ao Baile. Estes encontram-se repartidos pela Crónica de 

D. João I, a Crónica dos Feitos da Guiné, a Crónica de D. João II (Rui de Pina), e a 

Crónica de D. João II (Garcia de Resende). A segunda e a quarta são a que nos 

apresentam o maior número, com quatro cada uma, sendo seguida pela primeira e a 

terceira, que ostentam um total de dois dados cada. Um aspeto curioso nesta categoria é 

que os quatro cronistas utlizados nesta dissertação aparecem mencionados. 

 O baile aparece-nos referenciado de formas diferentes pelos nossos cronistas, por 

exemplo: «…que nos aguordaaõ com bailos e com cantiguas e não ousai de os ir comentar 

e tomar as mãos, …»365; ou «… e como foy amte el Rey começou de bailar [por sabor] 

amte ele, sem lhe fazemdo…»366; ou ainda «…dos quaaes lhes parecia que auyam 

pequeno temor e suas contenenças assy o mostrauam / ca estava bailando e 

folgando…»367. 

b. Dança 

Ao longo deste subcapítulo temos vindo a falar de aspetos relacionados com a 

dança, gostaríamos, ainda assim, de apresentar mais alguns tópicos acerca da mesma.  

 
365 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I… p.87 (vol. II). 
366 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.115 (vol. II). 
367 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. Henrique… p.214, (vol. I). 

Categorias Totais 

Baile 12 

Dança 44 

Folia 6 

Total 59 

Tabela 15 - Número total de referências encontradas na 

cronística relativos aos tipos de dança 1 

Gráfico 21 – Número de referências encontradas relativas à menção baile na 

cronística 1 
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A dança apresentou-se como uma das riquezas do nosso património artístico368. A 

cultura “francesa” de D. Afonso III ter-se-á provavelmente manifestado na influência no 

crescente do gosto pela dança, como também pela organização da vida cortesã, onde esta 

atividade teve o seu papel de relevo, como vinha acontecendo noutras cortes europeias. 

Contudo, não existe ainda um conhecimento concreto em relação a este assunto. «Aliás, 

até à dinastia de Avis, quase tudo se desconhece ainda sobre a vida quotidiana e festiva 

do círculo real. As cerimónias das coroações e os casamentos principescos foram motivo 

para festejos em que a parte coreográfica não podia deixar de ser importante, mas não 

encontramos informações referentes a Portugal em número suficiente para se poder 

estabelecer um quadro elucidativo»369. 

Porém, sabe-se que D. Pedro I partilhava do entusiasmo do seu povo pelas danças, 

e o seu filho o Mestre de Avis, não ficou atrás370. Iniciador da segunda dinastia, D. João 

I considerou que a dança era um jogo bom para guardar os feitos das armas como todos 

os monarcas desta dinastia, que são igualmente tidos como bons executantes, qualidade 

relevante «que nenhum cronista ousaria atribuir, como tal, aos reis da primeira dinastia, 

mesmo que estes tivessem tido o gosto e a oportunidade de se exercitarem nas danças»371. 

Também os filhos de D. João I apreciavam e muito a arte da dança, e até D. Duarte 

que lamentava o abandono dos jogos de ar livre, tratava de animar os serões que 

organizava. Apesar disso, como iremos ver, não foram encontrados quaisquer episódios 

na sua crónica acerca do assunto. D. Afonso V também dançava com gosto, acompanhado 

da sua rainha. O austero D. João II era um «singular bailador de todas as danças»372. 

Foi, aliás, com o apoio dos monarcas, principalmente os da dinastia de Avis, e o 

seu gosto pela dança, que levaram esta a ganhar um maior dinamismo na vida popular373. 

O povo aproveitava todos os pretextos para dar largas à sua paixão pelas danças, quer 

fosse nas festas ou romarias, quer nas solenidades religiosas, nos próprios templos e nas 

procissões374. Estas danças do povo, com o tempo, foram-se refinando, passando a ser 

igualmente encenadas nas ocasiões mais opulentas. Até mesmo nos festejos religiosos a 

 
368 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.13. 
369 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.27. 
370 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.28. 
371 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.42. 
372 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.42. 
373 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.43. 
374 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.29. 
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dança desempenhou um papel significativo, como elemento indispensável e 

insubstituível375. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram levantados 44 episódios relativos à dança. Deste total, foi na Crónica de 

D. João II (Rui de Pina) que encontramos o maior número, 15, sendo seguida pela sua 

homónima de Garcia de Resende com 14, para logo depois se encontrarem a Crónica de 

D. Pedro I, D. João I e da Tomada de Ceuta, com 4 dados cada. Estas são seguidas pela 

Crónica de D. Afonso V com 2 e por fim a Crónica de 1419 com 1. Tal como podemos 

verificar, o maior número de dados encontra-se na dinastia de Avis, o que vai ao encontro 

e atesta aquilo que José Sasportes afirmou ao referir que a dinastia de Avis foi a difusora 

e a impulsionadora da aceitação da dança como um elemento de diversão da própria 

corte376.  

 Dos variadíssimos episódios que aqui poderíamos salientar, ir-nos-emos uma vez 

mais debruçar sobre o relato do casamento do filho de D. João II. Todavia, antes 

gostaríamos de mencionar apenas um aspeto que aparece relatado na Crónica de D. João 

II de Rui de Pina, no qual este menciona o facto de o príncipe saber dançar bem «Foy 

manhoso, e desenvolto em todalas boas manhas, que a hu alto Principe convem; foy 

singular, especialmente da gineta, cestro, braceiro, bõo dançador, …»377. 

 
375 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.43. 
376 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.43 
377 PINA, Rui de - D. João II… p.1031. 

Gráfico 22 – Número e referências encontrados relativos à menção dança na 

cronística 2 
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 José Sasportes alude ao facto de a dança no matrimónio do filho de D. João II ter 

sido utlizada como uma ligação dos diversos momos e entremezes, para além de 

constituir, por si só, um divertimento regular da Corte378. 

 Nesta boda existiram também as danças mouriscas. Percebemos esse facto, porque 

tanto Rui de Pina, como Garcia de Resende, mencionam que o monarca mandou procurar 

mouros e mouras que soubessem bailar, para além da capacidade de tocar e cantar379. 

 A dança dos mouros, conhecida como mourisca, começou por ser caracterizada 

pelas suas formas específicas, sendo assinaláveis as atividades jogralescas árabes na 

Península. Os jograis eram chamados a participar em festas ao lado dos judeus. As suas 

danças com o tempo foram-se alterando, transformando-se em autênticos jogos e danças 

de espadas, mais ou menos evocativas de um ciclo carolíngio em que os mouros eram 

obrigados a figurar para sofrerem a humilhação de uma sempre renovada vitória cristã. 

Estas mouriscas serão depois aproveitadas entres os cristãos, como um instrumento de 

triunfo de fé380. 

 «Ao longo da evolução social, a própria dança a que se foi dando o nome de 

mourisca foi sendo ora uma dança a solo, ora uma dança pírrica, ora uma dança 

processional, ora uma dança pantomímica, ora uma dança de pares. As celebridades 

mouriscas e as morris dances, parecem ser ainda uma forma direta de influência moura. 

No século XVI a mourisca era em Lisboa uma dança da moda e havia escolas de «ensinar 

mouriscas e escolas de dança»»381. 

 Para além das danças mouriscas existiam as danças dos judeus, que não nos 

aparecem mencionados na nossa cronística, pelo menos na estudada. «A participação 

judaica em todas as funções que exigiam ação coreográfica parece ser imprescindível, 

dela nos falando explicitamente Gil Vicente, mesmo depois de consumada a expulsão 

barbaramente decretada por D. Manuel». A dança dos judeus era conhecida como a 

judenga, «precedida de um rabi com a respetiva tora ou livro da lei, comparsa que 

 
378 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.52. 
379 PINA, Rui de - D. João II…p.972. 

      RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.161. 
380 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.31-32. 
381 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.32. 
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simbolizava o triunfo do salvador e representava a sinagoga e a lei antiga, vencidas pelo 

Evangelho»382. 

c. Folia 

Por fim mencionaremos a questão da folia. As folias, segundo João de Freitas 

Branco, consistem em variações assentes numa determinada melodia, que podia ser 

simples, ou apenas um fragmento da mesma, repetindo-se de forma contínua, geralmente 

em sons graves. Ao terminar uma folia, Gil Vicente indica a «volta», supõe-se que no 

sentido de repetição. Muitas vezes, se não sempre, as folias davam azo a baile e envolviam 

execução instrumental de mistura com as vozes383.  

A folia pode também significar o mesmo que festa de várias pessoas, que se 

encontravam a tocar e a cantar ao som de um tambor, de um pandeiro, podendo ser 

igualmente caracterizada como uma dança com muitas soalhas e outros instrumentos. 

Algo que fizesse muito ruído, e fosse extravagante, de forma a que, aqueles que a 

escutavam parecessem doidos384.   

Em relação à folia e à nossa cronística, apenas foram encontrados 6 dados, e todos 

se encontram na Crónica de D. João II de Garcia Resende. A razão pode estar no facto 

de a folia ter aparecido somente nos finais do século XV, e não se ter dado logo relevo à 

mesma, ou pelo facto de Garcia de Resende ter convivido mais de perto com o monarca, 

e ter estado presente em vários dos seus serões, o que lhe permitiu observar de perto este 

tipo de divertimentos.  

Três das referências encontradas ocorreram no casamento do filho de D. João II, 

as restantes foram em três momentos diferentes; destaquemos apenas dois: «E pollas 

torres, e mouros, e lugares mais altos da cidade, e villas avia muytas bandeyras de suas 

cores e armas… e muytas festas e folias de homens e moças muyto bem vestidas…»385; 

e, «…e os remos muy enramados, e neles muytas folias de homens e mulheres…»386. 

Os festejos que foram sendo mencionados pertencem a um conjunto de relatos que 

nos falam acerca das cerimónias faustosas, e nem sempre modestas, que caracterizavam 

 
382 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.32. 
383 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa…p.110. 
384 BLUTEAU, Raphael – Folia. In “Vocabulario portuguez latino:áulico, anatómico, architectonico…”. 

Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu. 1712-1728, vol. VIII, p.160. 
385 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.167. 
386 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.190. 
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os acontecimentos da vida da família real, e também do povo. Entre esses acontecimentos, 

podíamos ter a chegada de um visitante estrangeiro, a comemoração de uma data 

importante da cristandade, uma investidura, ou uma simples homenagem a uma 

personagem distinguida pelo favor régio, além dos mais vulgares saraus para distração da 

corte. «E havia também os divertimentos que os nobres e burgueses ricos ordenavam em 

suas casas, procurando imitar as galas do paço». Em todas estas manifestações, e como 

podemos constatar ao analisar os dados encontrados na cronística, a dança desempenhou 

um papel primacial, exercitando-se nela «fidalgos e plebeus»387. 

 4.5-Canto 

Chegados ao subcapítulo do canto, muito podíamos dizer sobre ele, quer 

mencionando aspetos ligados ao canto gregoriano, que marcou toda uma época e que 

ainda hoje marca o canto litúrgico, quer abordando outros pontos relacionados com o 

canto secular. Contudo, aqui centrar-nos-emos sobretudo no comentário e apresentação 

dos dados, tentando, sempre que possível, destacar algumas das suas particularidades.  

 

Nesta tipologia, foram encontrados um total de 61 dados. Estes repartem-se pelos 

4 cronistas, sendo Fernão Lopes o que apresenta o maior resultado, com 19 dados, (31%); 

logo seguido com menos 1 dado, ou seja, 18, por Rui de Pina, que apresenta uma 

percentagem de 30%. Gomes Eanes de Zurara vem logo a seguir com 14, obtendo, assim, 

uma percentagem de 22%, e por fim, Garcia de Resende com 10 dados, o que equivale 

aos 17%, que podem ser atentados no gráfico. Todos estes episódios foram distribuídos 

 
387 SASPORTES, José – História da Dança em Portugal…p.56. 

Tabela 16 - Número total de referências encontradas relativas à menção 

canto na cronística 1 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 19 

Gomes Eanes de Zurara 14 

Rui de Pina 18 

Garcia de Resende 10 

Total 60 

Gráfico 23 – Número de referências em percentagem relativas à 

menção canto encontradas na cronística 1 
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por canto secular, canto religioso e cantores, pois dessa forma será mais rigoroso fazer 

uma avaliação dos episódios encontrados. 

a. Canto Secular 

O canto secular pode ser divido em diversas fases. Uma delas foi marcada pelo 

período da lírica trovadoresca, apesar de nas crónicas não termos encontrado nenhuma 

indicação, ou nenhum episódio que nos desse a certeza que estavamos perante essa 

mesma lírica. O que nos foi possível encontrar foram suspeitas da existência desses dados 

relativos às cantigas trovadorescas, e a referência a trovadores.  

O cantar ou a cantiga implicava a existência de um texto poético que pudesse ser 

cantado. «A forma como o texto era publicamente apresentado, pressupondo uma emissão 

melódica e uma audiência, tinha consequências quer na conceção do poema, quer na sua 

receção. A intermediação musical impõe que o texto se desvele e se saboreie pouco a 

pouco, a sua continuação reservando uma e outra surpresa, sugerindo uma ou outra 

associação; e, simultaneamente, carrega-o de sinais retóricos e tonalidades afetivas que 

preparam, enquadram e condicionam a reação do ouvinte. A eficácia da atuação 

trovadoresca dependia, pois, quer da bondade do casamento entre poesia e música, quer 

de uma recetividade educada, socialmente diferenciada e diferenciadora»388. 

Porém, esta tradição acabou por entrar em declínio logo após a morte de D. Dinis 

e quase se extinguiu em 1350. A lírica trovadoresca de facto deixou de interessar à alta 

aristocracia, que um pouco por toda a Europa se orientava «para a construção de uma 

identidade cultural baseada na erudição e no profissionalismo de agentes artísticos 

contratados, correspondente à construção de um Estado centralizador dominado por um 

setor restrito da nobreza, com um aparelho administrativo recrutado nas 

universidades»389. 

Provavelmente esta será uma das razões de não nos ter sido possível encontrar 

dados explícitos na cronística, que nos permitissem ter a certeza de estarmos perante um 

episódio ligado a esta lírica. Outra das razões encontra-se relacionada com o caráter da 

própria fonte, maioritariamente institucional, um instrumento de poder, como 

anteriormente mencionamos, não sendo este o principal tema a que os cronistas 

 
388 "Sobre as cantigas". In Cantigas Medievais Galego-Portuguesas. Disponível em URL 

http://cantigas.fcsh.unl.pt/sobreascantigas.asp / Consultado em 21 de fevereiro de 2019. 
389 FERREIRA, Manuel Pedro – Antologia de Música em Portugal na Idade Média e no Renascimento. 

Lisboa: CESEM, 2008, vol. I, p.43. 
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desejavam dar atenção. Deste modo, o que iremos encontrar, são sobretudo expressões 

ligadas ao canto, existindo episódios onde são referidas quadras que a população 

executou. 

 

 

 

Dos 60 dados encontrados mais de metade pertencem ao canto secular, 35. É em 

D. João I, como podemos observar no gráfico, que foi encontrado o maior número de 

menções a canto, 11, sucedendo-se a Crónica de D. João II de Garcia de Resende que 

nos presenteia com um total de 6 dados, logo seguida com 5 dados pela sua homónima a 

Crónica de D. João II de Rui de Pina. Igualmente com o mesmo total existe ainda a 

Crónica dos Feitos da Guiné. A estas duas crónicas, junta-se a Crónica da Tomada de 

Ceuta, que ostenta um total de 4 episódios. Por fim, com 1 dado, possuímos a Crónica de 

1419, de D. Duarte de Meneses, de D. Sancho I e de D. Afonso IV.  

 Estes 35 dados podem ser situados em diversos contextos, como de festa, 

militares, e um conjunto de outros contextos que não nos foi possível determinar com 

rigor. Começando pelo contexto da festa, este dispõe de 16 dados, sendo que aqui 

podemos encontrar o episódio do casamento de D. João I e D. Filipa de Lencastre, a que 

já nos referirmos anteriormente, tal como a entrada de D. João I no Porto em 1385, ou 

ainda o casamento do Infante D. Afonso, filho de D. João II, entre outros. Por exemplo 

«… traziam as costas de duas, e três legoas, e com tantas cantigas de prazer, e alegria, e 

Tabela 17 - Número total de referências encontradas na 

cronística relativos aos diversos campos que se encontram 

inseridos no canto 2 

Categorias Totais 

Canto Secular 35 

Canto Religioso 15 

Cantores 9 

Total 60 

Gráfico 24 – Número total de referências encontradas relativas à menção canto 

secular na cronística 1 
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em vozes altas, que os ouviam a uma legoa; e faziam no com tam boas vontades, que 

muitos a que nom mandavam, se convidavam pera isso»390. 

 Quanto ao contexto militar, foram arrolados 7 dados. Em nosso entender é 

importante destacarmos dois destes 7 episódios, em que foram encontradas cantigas com 

os respetivos versos. Um dos episódios refere-se ao cerco do Rei de Castela a Lisboa em 

1384, em que a população diz «Esta he Lixboa prezada, mirala e leixalla, se quiserdes 

carneiro, qual derom ao Amdeiro; se quiserdes cabrito, qual derom ao Bispo, …»391. O 

outro diz respeito à conquista da Vila de Portel por Nuno Álvares Pereira, também em 

1384, em que a população canta: «Pois Maria bailou, tome o que ganou; melhor era Portell 

e Villa Ruiva, que nom cafra e segura, tome o que ganou, dona puta velha»392. 

Consideramos importante salientar estes dois episódios, pela curiosidade que estes nos 

suscitaram e pelo facto de aparecerem versos no contexto duma fonte institucional como 

as crónicas, empenhadas em exaltar a glória e os feitos dos reis. Se Fernão Lopes 

considerou importante relatar estes dois acontecimentos, qual será a razão? Não sabemos, 

e nem mesmo a leitura dos episódios nos permite chegar a alguma conclusão.  

 Por fim, em outros contextos foram levantados 10 dados. Neste parâmetro foram 

inseridos aqueles episódios em que a leitura, não nos permitiu definir de imediato as suas 

referências. Dos vários episódios que poderíamos destacar, pretendemos centrar-nos em 

apenas um. Este encontra-se na Crónica da Tomada de Ceuta, quando Gomes Eanes de 

Zurara relata que «… todo o homem deve isso mesmo de amar a seu próximo, segundo 

se mostra nos estromentos da música, nos quais todas as cozes concorrem um consoante 

e se correspondem e dão perfeição umas às outras»393. É importante destacar este 

episódio, pelo facto de aqui ser possível encontrar expressões técnicas ligadas à música, 

quando o cronista comenta a forma como as vozes cantavam.  Tal demonstra que este 

poderia ter uma sensibilidade a estes aspetos, como também um conhecimento musical 

suficiente que lhe permitisse transmitir que, no momento do canto, as vozes se 

encontravam em consonância.  

 
390 PINA, Rui de - D. João II…p.1006. 
391 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.225, (vol. I). 
392 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.338, (vol. I). 
393 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.223. 
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b. Canto Religioso 

O canto religioso foi marcado por diversos géneros como cânticos, hinos, salmos, 

próximo subcapítulo, responsórios, todos eles eram suscetíveis de serem cantados em 

gregoriano, ou em polifonia ou simplesmente rezados. Em relação aos dados encontrados, 

e ao canto gregoriano, não nos é possível dar uma certeza no que respeita à sua referência, 

pois a leitura de vários episódios não nos permite concluir com clareza se estes foram 

cantados ou apenas rezados. Existem por sua vez, episódios que nos relatam momentos 

em que o canto religioso esteve presente, aparecendo por vezes só a menção ou a 

identificação de algum hino e salmo que possa ter sido cantado. 

 

 

 

 

  

 

 

 Dos 60 dados patenteados nesta tipologia, foram encontrados apenas 15 

relativamente ao canto religioso. Estes repartem-se pela Crónica de D. João I com 3 

dados, sendo esta a que nos fornece o maior número. Com 2 dados em cada uma temos a 

Crónica da Tomada de Ceuta, a Crónica de D. Afonso IV e a Crónica de D. Afonso V. 

Por último, com um dado apenas apresentam-se as crónicas de D. Pedro I, de D. Duarte 

de Meneses, de D. Afonso II, de D. Duarte, e de D. João II tanto de Rui de Pina como de 

Garcia de Resende. 

 Nesta categoria os dados encontrados podem ser distribuídos: em missas 

cantadas por alma de, onde obtivemos 3 dados. Um exemplo é o episódio ocorrido na 

Crónica de  D. Duarte, no ano de 1433, em que foram mandadas rezar e cantar missas 

por alma de D. João I: «…ordenamente se deziam por sua alma trinta missas dellas 

rezadas, e outras cantadas:  e cada somana huã vêz se fazia por elle saymento solenizado 

Gráfico 25 – Número de referências encontradas relativas à menção canto religioso 

na cronística 1 
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com vésperas, e Missas a que ho Collegio da See, e toda a outra clerizia, e ordees da 

Cidade eram presentes»394. Em contexto de funeral, existindo apenas um dado, e que diz 

respeito ao relato do falecimento do Infante D. Afonso, filho de D. João II, que morreu 

em Santarém, no ano de 1491: «E aa ladinha que chorando cantavam, e por elle se dezia, 

com lagrimas, e saluços, respondiam todos os homens e molheres, velhos, e moços e 

mininos: Ora pro eo»395. Ligado ao contexto militar são-nos apresentados pela cronística 

4 dados, sendo um deles referente ao tempo da Batalha de Aljubarrota: «… continuando 

suas prezes devotas horações por ho estado e defemssão do Reino e camtãdo cada dia em 

todalas igrejas a devota oração da Salve Regina, em homrra e louvor da Madre de 

Deus»396. 

 Por último, noutros contextos foram inseridos não só os salmos, de que 

falaremos a seguir, como a indicação de cânticos em sentido generalizado. Neste ponto 

obtivemos um total de 7 dados. Aqui, gostaríamos de salientar dois episódios: um ocorreu 

no tempo de D. João I, em Odivelas, quando Gomes Eanes de Zurara refere o “cantar dos 

cantares” de Salomão «cá se apresenta ante a imagem do entender, como o verdadeiro e 

leal amor é mais forte cousa daquelas que a natureza em este mundo juntou. Do qual 

Salomão disse, no Cantar dos Cantares que «era forte como a morte»»397.  O segundo é 

também ele um cântico «E entretanto os outros clérigos cantavam «Esta é a Casa do 

Senhor Deus, a qual é bem fundada sobre firme pedra. Levanta-se o senhor e destrua os 

seus inimigos, por tal que fujam todos aqueles que aborreceram à sua face»»398. Não deixa 

de ser curioso, uma vez mais, ser possível encontrar estas particularidades na cronística, 

o que demonstra de certa forma que o autor poderia ter algum conhecimento musical e 

dos salmos religiosos, sendo que este exemplo reflete isso mesmo, pelo facto de o mesmo 

fazer parte praticamente do seu dia, e sensibilidade para estes aspetos, pelo menos para 

os saber identificar, ou porque observou ou leu em alguma fonte. 

 Neste complexo mundo do canto litúrgico gostaríamos de mencionar a 

existência de uma outra fonte, que nos fornece informações importantes para o 

entendimento do que era o canto nas igrejas e capelas. Esta fonte é o “Regimento da 

Capela de D. Duarte”. São vários os autores que citam esta fonte aquando da referência 

 
394 PINA, Rui de - D. Duarte…p.492. 
395 PINA, Rui de - D. João II…p.984. 
396 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I…p.121, (vol. II). 
397 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.163. 
398 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.273. 
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ao canto, existindo mesmo um artigo de Manuel Pedro Ferreira que se debruça sobre o 

mesmo399.  

 Posto isto, salientamos apenas dois ou três aspetos acerca deste assunto. De 

acordo com Ana Rodrigues Oliveira, «D. Duarte no seu “Regimento de Capela Real”, 

dava grande relevo ao canto litúrgico, aconselhando não só o ensino desde os sete ou oito 

anos, mas ainda que fossem tomadas providências para que as vozes se harmonizassem e 

condissessem umas com as outras, não devendo cantar desafinadamente ou em falsete. O 

canto devia ser alegre ou triste conforme o tipo de missa. Na Igreja, os fiéis deviam 

compreender os cânticos, e se possível, acompanhá-los. Assim, o que se cantasse devia 

ser coisa “que todos os que a houverem de cantar bem saibam”»400. 

 Para além disso, os cânticos deveriam ser adequados às características dos 

tempos litúrgicos (ciclo natalício, ciclo quaresmal, tempo pascal…): pois tinham 

«enormes implicações na atitude, nas regras de execução e nas opções interpretativas dos 

músicos. Os tempos penitenciais deviam ter um correlato sonoro, que passava não apenas 

pela restrição dos géneros cantados (tracto versus aleluia) ou pela contenção da 

expansividade melódica, mas também pela diferente forma de cantar»401. 

c. Cantores 

 

 

 

 

 

 

 
399 FERREIRA, Manuel Pedro – Observações sobre o regimento da capela de D. Duarte. In “D. Duarte e 

a sua época: Arte, Cultura, Poder e Espiritualidade”. Coord. Catarina Fernandes Barreira e Miguel Metelo 

de Seixas. Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e CLEGH – 

Centro Lusíada de Estudos Genealógicos, Heráldicos e Históricos, 2014, p.33-50. 
400 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média…p.111-112. 
401 FERREIRA, Manuel Pedro – Observações sobre o regimento da capela de D. Duarte. In “D. Duarte e 

a sua época: Arte, Cultura, Poder e Espiritualidade”. Coord. Catarina Fernandes Barreira e Miguel Metelo 

de Seixas. Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e CLEGH – 

Centro Lusíada de Estudos Genealógicos, Heráldicos e Históricos, 2014, p.35. 

Gráfico 26 – Número de referências encontradas relativas à menção de cantores na 

cronística 1 
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No que toca aos cantores, foram encontrados 9 dados. É em D. João II (Garcia de 

Resende) que nos deparamos com o maior número de referências 3, sendo seguido por D. 

Pedro I, D. Afonso V e D. João II (Rui de Pina) com 2 cada um, e, por último, D. João I, 

com um dado apenas. 

 Estas referências a cantores podem ser inseridas na categoria da música secular 

com 3 dados. Por exemplo, Fernão Lopes relata que «Affonso Madeira tangia e cantava, 

afora sua apostura e manhas booas ja rrecontadas, de guisa que per aazo de tal 

achegamento…»402; ou «… fecto tudo antre as portas em gram perfeiçam, e com muita 

despesa, e maravilhoso estrondo de muy suave musica de cantores, e instrumentos que 

tangiam»403. Como canto religioso onde foram detetados 5 dados, um exemplo, ocorre na 

celebração do culto divino, em que D. João II trouxe para a sua capela, muitos cantores, 

«E pera se o culto Divino celebrar, e fazer perfeitamente, e com muita solepnidade, trouxe 

sempre em sua capella muitos capellães, e singulares cantores»404. Por último, existe uma 

referência a um João Pais que era cantor, «… logo os mandava todos soltar com liberdade, 

e licença segura de a irem servir se quysessem, salvo hum Joham Paaez Cantor, e Diego 

de Pedrosa»405. 

4.6- Hinos e Salmos 

O presente subcapítulo será dividido em duas partes, sendo que, na primeira, serão 

apresentados os dados, procedendo-se sempre que possível a um breve comentário, a 

segunda irá centrar-se em alguns aspetos relacionados com a música religiosa. Este 

subcapítulo em si é uma continuação do “Canto” anterior, mais propriamente dito, o 

Canto Religioso agora direcionado para a questão específicas dos hinos e salmos. 

Procedemos a esta divisão por uma questão de análise, visto que nem todos os hinos e 

salmos são executados através do canto. 

 
402 Lopes, Fernão - Crónica de D. Pedro…p.36. 
403 PINA, Rui de - D. João II…p.977. 
404 PINA, Rui de - D. João II… p.1032. 
405 PINA, Rui de – D. Afonso V…p.668. 



119 

 

 

 

Após a consulta de todas as crónicas supracitadas, foram recolhidos um 

total de 20 dados. Assim sendo, é o cronista Rui de Pina que nos presenteia com 

o maior número de dados, 8, correspondendo, dessa forma, aos 40% que podemos 

observar no gráfico. A Rui de Pina segue-se Gomes Eanes de Zurara com 6 dados 

(30%). É importante evidenciar o facto de ser a primeira vez que Gomes Eanes de 

Zurara obtém resultados tão expressivos face aos restantes cronistas. Fernão 

Lopes segue com 5 dados, e uma percentagem de 25%. Por fim, Garcia de Resende 

apresenta-nos apenas 1 dado (5%). 

a. Hinos 

 

 

 

 

 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 5 

Gomes Eanes de Zurara 6 

Rui de Pina 8 

Garcia de Resende 1 

Total 20 

Tabela 18 – Número total de referências encontradas na cronística 

relativas aos Hinos e Salmos 1 

Categorias Totais 

Hinos 10 

Salmos 10 

Total 20 

Tabela 19 - Número total de referências encontradas na 

cronística relativos a Hinos e Salmos 2 

Gráfico 27 – Número de referências em percentagem encontradas relativas 

aos Hinos e Salmos na cronística 1 

Gráfico 28 – Número total de referências relativas a Hinos encontradas na 

cronística 1 
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Iniciando a presente análise pela categoria de Hinos, foram recolhidos um total de 

10 referências. Estes repartem-se pela Crónica de 1419 que nos apresenta 3 dados (é a 

que obtém o maior número), pela Crónica de D. Afonso IV e de D. João II, que contêm 2 

dados cada, e, por último, é possível encontrar com apenas um dado a Crónica de D. João 

I, Crónica da Tomada de Ceuta e a Crónica de D. Dinis. 

 Face aos resultados apresentados e aos episódios que foram levantados, podemos 

confirmar que, na realidade, é relativamente reduzido o número de Hinos evocados, 

destacando-se de forma evidente o Te Deum Laudamus, hino de louvor a Deus, que era 

frequentemente cantado, ou declamado, tanto na época medieval, como nas épocas 

seguintes. É assim possível encontrar 5 episódios em que este hino foi cantado. Exemplos 

disso: dispomos de um episódio que ocorreu em Ceuta, em que o Rei mandou chamar o 

seu capelão mor, e das coisas que lhe disse, e deu ordem em relação a vários aspetos, que 

queria que fossem executados, sendo que os clérigos começaram logo a cantar ««Te 

Deum Laudamus» mui bem contraponteado, em fim do qual fizeram todas trombetas uma 

sonada»406; um outro diz respeito ao evento da Batalha do Salado em que os reis, depois 

de terem assegurado a vitória, deram graças a Deus: «E os Reys de Portugall, & Castella, 

despoes de assegada sua vitoria eles,  Prellados com todolos christãos dado muytas graças 

a Deos, cantando todos Te Deum laudamus…»407. Para além de cantado, este hino 

aparece igualmente referenciado pelo cronista em episódios que supomos referirem-se 

apenas à sua declamação, e são dois: um ocorreu durante a conquista de Lisboa em 1147, 

em que «…os bispos todos revestidos segundo sua ordem, com Te Deum Laudamus, 

entrarom em ela»408; e outro no episódio do Senhor do Congo que, em devota procissão, 

os cristãos e os frades diziam «…todos mui de coraçam, e com muitas lagrimas de prazer: 

Te Deum Laudamus»409. 

 Em relação ao acontecimento que ocorreu em Ceuta, gostaríamos de evidenciar a 

expressão utilizada por Gomes Eanes de Zurara, ao mencionar que Te Deum Laudamus 

tinha sido executado muito bem contraponteado. Este é um termo de natureza musical, 

ainda hoje utilizado e relativo à composição polifónica. Isto parece reforçar dois pontos 

que nos parecem importantes. O primeiro é que mais uma vez Gomes Eanes de Zurara 

demonstra ter uma sensibilidade em relação à música, o que, de certa forma, nos indicia 

 
406 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.273. 
407 PINA, Rui de - D. Afonso IV…p.453. 
408 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.49. 
409 Pina, Rui de - D. João II…p.1000. 
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que ele teria algum conhecimento musical. O segundo é a confirmação da existência de 

polifonia no século XV em Portugal, e que pelo menos seria do conhecimento dos círculos 

cultos. 

Ainda em relação a esta categoria, aparecem apenas outros dois Hinos, e que 

aparentemente não foram cantados. São eles o Vexilla Regis Prodeunt, que foi declamado 

após a vitória do Rei de Portugal e do Rei de Castela na Batalha do Salado, quando o Papa 

os recebeu410, e o Te Dominum Confitemur, que decorreu no tempo de D. João II, na 

procissão por honra do senhor do Congo, em que Frades e cristãos «… o levaram aa Igreja 

muy devotamente, dizendo todos mui de coraçam, e com muitas lagrimas de prazer…Te 

Dominum Confitemur»411. 

b. Salmos 

 

 

 

            

 

 

 

  

          No que aos salmos diz respeito foram similarmente encontrados 10 dados. Destes 

é na Crónica da Tomada de Ceuta que o número se mostrou mais expressivo com os seus 

5 dados, sendo seguida pela Crónica de D. Afonso V com 2. Por último, as crónicas de D. 

João I, D. Afonso IV e D. João II (Garcia de Resende) fornecem-nos uma referência cada.  

          Nesta categoria existe variedade quanto ao tipo e títulos de salmos, tendo a palavra 

salmo sido identificada pelo menos três vezes, sendo que estes três dados foram 

encontrados todos em Gomes Eanes de Zurara, na Crónica da Tomada de Ceuta. Por 

 
410 PINA, Rui de - D. Afonso IV…p.454. 
411 PINA, Rui de - D. João II…p.1000. 

Gráfico 29 – Número total de referências encontradas relativas a Salmos na 

cronística 1 
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exemplo: «Desi o disse o profeta em os XLIX salmos, dizendo a cada um homem: chama-

me em o dia da tribulação e eu te livrarei e tu me louvarás…»412. 

Os restantes 7 dados revelam então essa variedade de títulos, que denota alguma 

importância que os cronistas davam ao tema, apesar de serem poucos os salmos 

identificados. Destaquemos apenas um ou dois episódios. Um ocorreu no tempo de D. 

João I, no ano de 1385, no momento em que o monarca fez votos à cidade de Lisboa, 

como uma lembrança da vitória na Batalha de Aljubarrota, evocando o salmo 97. 

Seguindo o exemplo do profeta e de outros disse: «… cumpramos o dito do Profeta que 

nos comselha, dizemdo no salmo «camtade ao Senho Deus camtar novo, pois lhe prougue 

fazer cõ nosso tamanha maravilha»»413. E em outro acontecimento em que o Arcebispo 

de Braga D. Fernando, começou de cantar com altas vozes o salmo 132 «… o pryncipio 

do salmo Ecce quam bonum quam juemndum habitare fratres in unum…»414. Na 

categoria dos salmos aparecem-nos 4 salmos cantados e sete que são apenas declamados. 

Antes de terminar gostaríamos de sublinhar algumas considerações acerca da 

música religiosa. João de Freitas Branco considera que a música religiosa é 

provavelmente o ponto inicial da história da música portuguesa. Contudo, e segundo o 

mesmo autor, é necessário recordar que quando D. Afonso Henriques iniciou o reino, já 

existia uma longa cultura musical, composta de elementos gregos, hebraicos, romanos, 

bizantinos, milaneses, gálicos, árabes e peninsulares pagãos, de diferentes e remotas 

origens415.  

Para Oliveira Marques é a música religiosa que sobressai no panorama musical 

português. Esta beneficia de uma longa tradição, que se achava devidamente estruturada, 

dispondo de um ensino próprio, de cantores profissionais, de recintos adequados e de 

públicos específicos. Podia variar de acordo com os diferentes ofícios divinos e com as 

constantes celebrações de santos. Utilizava também a totalidade ou quase dos 

instrumentos que até então eram conhecidos. Dentro dela, havia lugar para os maiores 

aperfeiçoamentos técnicos e para inventos, por morosos e difíceis que fossem. Era uma 

influência profunda que o universo religioso exercia no mundo laico, fazia-a transportar 

 
412 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica da Tomada de Ceuta…p.38. 
413 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I …p.130, (vol. II). 
414 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.679. 
415 BRANCO, João de Freitas – História da Música Portuguesa…p.58-59. 
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às cortes senhoriais e aos ambientes humildes de camponeses e artífices. Quando cantada, 

quase toda ela servia-se do Latim para a sua expressão416. 

Assim sendo, passemos então ao comentário do último subcapítulo da presente 

dissertação, onde se inserem como veremos, dados aleatórios relacionados com a música 

medieval. 

4.7- Outras Referências 

Neste subcapítulo, “Outras Referências” foram incluídas expressões várias 

relacionadas com a música. No comentário serão divididas por termos musicais, 

trovadores, jograis e outras expressões. 

Comecemos pelas expressões musicais. Encontramos referências como, «…dando 

grandes brados e alaridos e batendo palmas…» que respeita ao episódio da conquista de 

Silves, em 1189, por D. Sancho I417; ou «…começaram de tanger…», num evento 

ocorrido na Guiné, que à luz da época era conhecida como Terra dos Negros418; como 

também no acontecimento ocorrido em Alcácer Ceguer em 1458, onde o mouro que 

tangia era o principal «aldaqueque»419; ou ainda o «…tanger das palmas…» ocorrido em 

Albeçota, também ele no tempo do Conde D. Duarte de Meneses420. 

Na Crónica do Conde D. Pedro de Meneses podemos encontrar mencionado a 

expressão «…que todas as vozes desacordariam…»421, sendo que esta expressão pode 

eventualmente indicar algo relacionado com música, sendo este um ponto interessante 

pois demonstra, em certa medida, que o cronista tinha algum conhecimento musical, e 

que dava importância a estes termos musicais. Pode ser ainda encontrada uma outra 

expressão mencionada por Rui de Pina, ao contar que D. Afonso V gostava muito de ouvir 

música, sublinhando ser esta uma das virtudes do monarca422. 

Ainda nesta categoria gostaríamos de mencionar o facto de aparecerem por vezes 

alguns termos como entremeses e momos, na sua maioria, se não todos na Crónica de D. 

 
416 MARQUES, A.H. De Oliveira – Os Valores Culturais e artísticos. In “Portugal na crise dos séculos 

XIV e XV”. Dir. Joel Serrão e A.H. De Oliveira Marques. Lisboa: Editorial Presença, 1986, vol. 4, p.458-

459. 
417 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.94. 
418 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. Henrique. Dir. Luís Albuquerque…p.325 (vol. I). 
419

 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses…p.184. 
420 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Duarte de Meneses…p.160. 
421 ZURARA, Gomes Eanes de - Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…p.206.   
422 PINA, Rui de - D. Afonso V…p.881. 
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João II, tanto na de Rui de Pina, como na de Garcia de Resende. Tomemos como exemplo 

o episódio que ocorreu em Évora, em 1490, na preparação das festas do casamento do 

Infante423. Existe ainda a referência por parte de Garcia de Resende à ocorrência de 

concertos em Évora, no ano de 1481, por motivo da realização das cortes424. 

Para além destes termos específicos ligados à música, é possível encontrar menção 

a um jogral que se chamava Anequim425, como a dois trovadores, um conhecido como 

Fernão Garcia de Sousa426, e outro como Nuno Pereiro.427 Deparamo-nos ainda com a 

menção a um breviário que possivelmente continha música, que D. Isabel (Rainha Santa) 

utilizava para rezar as suas horas canónicas428, ou ainda a «arautos e passevantes…», no 

reinado de D. Afonso IV429, entre muitos outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram inseridos nesta categoria um total de 26 dados, sendo que é em Rui de Pina 

e Garcia de Resende que encontramos a maior representação, com 9 dados cada, 

correspondendo a uma percentagem de 35%. Estes cronistas são seguidos por Fernão 

Lopes com 4 dados e Gomes Eanes de Zurara, com outro tanto, ou seja, 15 % cada.  

 

 

 
423 PINA, Rui de - D. João II…p.977.   
424 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.32. 
425 LOPES, Fernão - Crónica de D. João I …p.137, (vol. I). 
426 PINA, Rui de - D. Sancho II…p.142. 
427 RESENDE, Garcia - Crónica de D. João II e Miscelânea…p.29. 
428 LOPES, Fernão - Crónica de Portugal de 1419…p.166. 
429 Pina, Rui de - D. Afonso IV…p.369. 

Cronistas Totais 

Fernão Lopes 4 

Gomes Eanes de Zurara 4 

Rui de Pina 9 

Garcia de Resende 9 

Total 26 

Tabela 19 – Número total de referências relativas a outras 

Referências encontradas na cronística 1 

Gráfico 30 – Número de referências em percentagem 

encontradas nos cronistas relativas a Outras Referências 1 
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Quanto aos dados encontrados em cada uma das crónicas relativos a este item, 

como podemos verificar, é na Crónica de D. João II de Garcia de Resende que se encontra 

o maior número de referências 9, sendo seguida pela Crónica de D. João II de Rui de 

Pina com quatro dados. As restantes apresentam 2 dados, com a exceção das Crónicas de 

D. Afonso II, D. Sancho II e de D. Afonso V, que têm apenas um dado cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 – Número total de referências encontradas relativas aos Aspetos Musicais 

encontradas na cronística 1 
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5.Conclusão 

Ao longo desta dissertação procuramos apresentar e analisar diversas questões 

ligadas à música, através do levantamento de dados em textos cronísticos, destacando 

aqueles que mais se evidenciavam e que não eram recorrentes aparecer. Foram 635 as 

referências encontradas, distribuídas pelos diversos campos que estabelecemos desde o 

início: Instrumentário, Festa, Dança, Canto, Hinos e Salmos e Outras Referências, e que 

nos permitiram conhecer um pouco da realidade medieval e da sua prática musical.  

Destes seis campos foram o Instrumentário e as Festas os que mais se destacaram, 

marcando, assim, um percurso significativo neste mundo da música medieval. Quanto ao 

Instrumentário, dos 286 dados encontrados, os instrumentos de sopro foram os que mais 

se evidenciaram com as suas 184 referências, prevalecendo as trombetas em relação aos 

restantes, seguidas pelas charamelas. Para além destes instrumentos foi possível encontrar 

ainda na categoria dos instrumentos de sopro, os anafis, as bombardas, os cornos, a 

sacabuxa, e as buzinas; nos instrumentos de percussão os atabaques e os tambores 

também tiveram um papel relevante, sendo que para além destes foi possível identificar 

o pandeiro, os sinos e o tamborim. Por fim, nos instrumentos de cordas, foi encontrada 

uma referência à viola; e no de teclas ao órgão.  

Ainda em relação à categoria dos instrumentos é importante referir que é em 

Garcia de Resende que aparecem a maior parte dos grupos de instrumentos, e, para além 

disso, é neste cronista, como foi possível observar, que podemos descobrir a menção à 

sacabuxa. Estes instrumentos encontram-se distribuídos pelos diversos contextos, sendo, 

todavia, o militar e o festivo que se apresentam com maior frequência. Em relação ao 

primeiro, as trombetas figuram como o instrumento mais referenciado.  

Relativamente ao campo das festas, é o segundo que apresenta mais dados com 

184, sendo que essas referências aparecem em maior número na Crónica de D. Afonso V, 

e na Crónica de D. João II (de Rui de Pina e de Garcia de Resende, respetivamente). 

Apesar da festa religiosa marcar o quotidiano medieval, é a menção a festas profanas que 

prevalece, principalmente com o relato das entradas régias. As festas mais marcantes 

tanto de caráter religioso como profano foram a entrada de D. João I no Porto, em 1385, 

o casamento deste monarca com D. Filipa de Lencastre também no Porto em 1387, e, por 

fim, o casamento do filho de D. João ll. No que respeita aos casamentos as festas duraram 

dias, repletas de ostentação, luxo e música. Demonstravam o desejo e a evolução cultural 

da corte, numa tentativa de aproximação às festas de outras cortes europeias, sobretudo 
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no que tocava ao desenho das entradas régias, que ao longo do tempo se tornaram mais 

faustosas e sumptuosas, com muitas músicas, jogos de canas e de touros.  

Em relação aos restantes campos gostaríamos de destacar alguns aspetos. Na 

Dança é importante referir o aparecimento da folia nos relatos de Garcia de Resende 

quando assinala aspetos do que acontecia nas festas da corte, bem como a referência às 

danças mouriscas ou judaicas. Quanto ao Canto, é no âmbito secular que é possível 

encontrar o maior número de dados, sendo de destacar dois episódios em que nos 

aparecem versos, elementos raros nas fontes. No canto religioso destaca-se a menção aos 

hinos e salmos, sobretudo o hino Te Deum Laudamus, que marcou não só esta época 

como as seguintes.  

Quanto ao campo das Outras Referências, salientemos a menção aos entremezes 

e ao breviário, importantes no que toca ao estudo da música, bem como a cantores e até 

mesmo nomes de um ou outro trovador, o que denota que os cronistas tinham 

sensibilidade e conhecimento deste tipo de assuntos. Para além destes pontos, é de 

destacar o facto de ser sobretudo em Gomes Eanes de Zurara que encontramos aspetos 

importantes relacionados com a música, como o «contraponto» ou a «sonada», assim 

como em Garcia de Resende com os já referidos entremezes e os menestréis que ainda 

aparecem mencionados em Rui de Pina, nas Crónicas de D. Afonso V e de D. João II.  

Assim sendo, que imagem fica relativamente às crónicas como fonte de estudo 

para a música? E em relação aos dados, que conclusão final pode ser retirada? 

Em primeiro lugar, e como pudemos observar ao longo desta investigação, as 

crónicas mostram-se singularmente lacónicas quando é necessário fazer a descrição de 

um instrumento, da participação musical num ambiente festivo ou na vida religiosa, ou 

ainda das danças. Existem, contudo, algumas exceções mencionadas, registando-se 

termos característicos da música, ou nomes de trovadores, ou ainda de hinos e salmos, o 

que demonstra algum conhecimento da parte dos cronistas. 

Em segundo lugar e em relação ao volume de dados, é possível concluir que é na 

dinastia de Avis que encontramos o maior número de dados face a reinados anteriores, 

não significando isto que a música não tivesse participação nessas cortes, até porque 

sabemos que D. Pedro I era muito afeito à música e à dança. Este facto resulta, sobretudo, 

de os cronistas terem vivido no tempo da dinastia de Avis, o que lhes permitia observar 

de perto o que acontecia tanto na corte, como no quotidiano. Um bom exemplo disso é o 



128 

 

de Garcia de Resende que conta vários pormenores da vivência de D.  João II. A outra 

razão possível seria a importância atribuída à música a partir precisamente de D. João I, 

uma vez que este considerava que esta representava uma ação sedativa e de 

divertimento430, sendo este um exemplo seguido pelos monarcas seguintes, sobretudo D. 

Afonso V e D. João II. Para além disso, a música, neste tempo, era vista como um 

instrumento de poder e ostentação, não só na sua utilização nas entradas régias, como em 

banquetes ou festas, e até mesmo em contextos militares.  

Em suma, apesar das crónicas se mostrarem parcas nos relatos e descrições de 

episódios musicais e aspetos técnicos, demonstram, no final, serem uma importante fonte 

informativa para a história da música, pois apresentam informação diversificada, ainda 

que de forma vaga, sobre a música, os instrumentos musicais, e os próprios contextos em 

que estes se inseriam. Fica também a imagem de que é a partir sobretudo de D. João I que 

existiu uma maior preocupação em relação à vida cultural da corte, à semelhança do que 

vinha acontecendo em outras cortes europeias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
430 MONTEIRO, Maria do Amparo Carvas – Da música no âmbito da corte na Dinastia de Avis. In 

“Diálogo e Comunicação intercultural. A educação com as artes”. Coord. Fernando Sadio Ramos. Coimbra: 

Fernando Ramos, 2009, p.228. 
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7. Anexos 

7.1 – Breve glossário de Instrumentos Musicais 

 Alaúde: Instrumento de cordas picadas de origem persa ou árabe. Foi introduzido 

na Península Ibérica provavelmente no século XII, existindo a possibilidade de ter sido 

um pouco antes. A sua expansão pela Europa ocorreu durante os séculos XV, XVI e 

XVII431. 

Anafil: Conhecido também como anafir ou anafim, é uma trombeta reta. O anafil 

é um instrumento islâmico de origem persa documentado a partir do século XI, 

frequentemente usado numa conjunção com nácares e também associado à música 

cerimonial e militar. Foi introduzido na Europa através da Península Ibérica, onde 

começou a ser conhecido pelo menos a partir do século XIII432. 

Atabaques: Também conhecido como Atabale, é a denominação que tinham 

antigamente os timbales e que alguns escritores tornaram extensiva ao tambor e ao 

tamboril433. 

Bombardas: Instrumento antigo de madeira, constituindo o baixo na família das 

charamelas. Tinha grandes dimensões e produzida um som muito áspero e forte. A própria 

charamela era também incluída no número das bombardas434. 

Buzinas: Instrumento medieval francês, que era utilizado em torneios e festas, 

muitas vezes com tambores ou flautas usando os tons naturais. Este instrumento na época 

medieval era conhecido por vuzinas. Era inicialmente uma trompa, utilizada para indicar 

horários e transmitir outros sinais435. 

Charamela: É um instrumento de tubo cónico, que termina num pavilhão muito 

largo. O som que é produzido é o mais claro, estridente e penetrante de qualquer dos 

instrumentos do Renascimento. «As charamelas são construídas em famílias do soprano 

ao contrabaixo, e os modelos maiores têm um tudel onde é inserida a palheta». 

 
431 MARQUES, Henrique Oliveira – Alaúde. In “Dicionário de Termos Musicais: Português, Francês, 

Italiano, Inglês e Alemão”. Lisboa: Estampa, 1986, p.555. 
432 FERREIRA, Manuel Pedro – “Aspetos da Música Medieval no Ocidente Peninsular”. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda e Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, vol.I, p.312-313. 
433 VIEIRA, Ernesto – “Atabaque”. In Diccionario Musical. 2ª ed. Lisboa: J. G. Pacini, 1899, p.71.  
434 VIEIRA, Ernesto – “Bombarda”. In Diccionario Musical…p.100-101. 
435 GÓMEZ, Jesús Rodriguez – Instrumentos musicales a través de la historia. Alicante: Editorial Club 

Universitario, [s/d], p.15,17. 
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A charamela foi durante o período Medieval e do Renascimento um dos 

instrumentos altos mais característicos436. 

Corno: Instrumento de metal utilizado pelos romanos, sendo originário da Etrúria. 

A sua forma era de um círculo incompleto ou de semicírculo, atravessado por uma haste 

que lhe servia de reforço, servia igualmente para o instrumentista o segurar. O cornu é 

considerado como predecessor da moderna trompa. Os romanos também lhe davam o 

nome de «buccina»437. 

O corno podia ser utilizado num contexto de uma caçada, somente para 

sinalização. Este é um dos instrumentos de sopro conhecidos na Idade Média438. 

Pandeiro: O pandeiro é um instrumento de percussão formado através de um 

arco, cuja circunferência é coberta por uma pele, guarnecido de soalhas e cascavéis439. 

Órgão: O órgão medieval segundo Luís Henriques era constituído apenas por 

tubos flautados, com o mesmo diâmetro, variando apenas o seu comprimento. A sua 

extensão não ultrapassava as três oitavas440. 

Sacabuxa: Este instrumento é o percursor do conhecido moderno trombone. 

Provavelmente a sacabuxa foi um dos metais que melhor sobreviveu à passagem do 

tempo, uma vez que não sofreu significativas alterações – nomeadamente na aquisição de 

pistões, válvulas ou chaves. O seu sucessor atualmente é tocado de uma forma similar ao 

que se tocava no século XVI. Possivelmente a sacabuxa era o instrumento que assegurava 

a parte mais grave da polifonia nos conjuntos com as charamelas441. 

Sinos: Instrumento de precursão, monótono, com som determinado, o mais antigo 

que existe desta espécie e um dos raros que conserva pouca diferença da forma primitiva. 

A sua origem parece ser oriental, e desde tempos remotos, é utilizado na Índia e na China 

 
436 MONTEIRO, Maria Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI português…p.11-

12. 
437 VIEIRA, Ernesto – “Corno”. In Diccionario Musical…p.190. 
438

 FERREIRA, Manuel Pedro – As raízes medievais dos instrumentos musicais europeus. In “Fábrica de 

Sons - Instrumentos de música europeus dos séculos XVI a XX”. Lisboa: Eleta-94, 1994, p.39-40. 
439 VIEIRA, Ernesto – “Pandeiro”. In Diccionario Musical…p.404-405. 
440 HENRIQUES, Luís – Instrumentos Musicais. 3ªed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, 

p.352-353. 
441 MONTEIRO, Maria Lopes – Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI português…p.12-

13. 
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para anunciar ao povo as festas religiosas e para levar longe diferentes sinais. O 

cristianismo, ao adotar este instrumento, não fez mais do que seguir o seu uso anterior442. 

Tambores: O tambor é o nome genérico que é dado a um instrumento de 

percussão cujas espécies são a caixa clara, a caixa tarola e, por fim, a caixa de rufo ou 

timbalão443. 

Tamborim: Este instrumento é também conhecido como tamboril ou tamborino. 

Consiste num pequeno tambor que é usado pelos músicos ambulantes de alguns países. 

O tamborileiro serve-se de uma só baqueta com a mão direita, em quanto com a esquerda 

toca uma flauta pastoril444. 

Trombetas: O mesmo que clarim. Na Idade Média foi designado com o nome de 

tromba ou trompa e com o diminutivo trombeta, o instrumento de música marcial que os 

romanos denominaram como tuba. Este nome conservou-se em italiano (tromba), em 

francês (trompette) e em alemão (trompete), para designar o clarim; porém na nossa 

linguagem técnica tal designação não é utilizada e o nome trombeta só se aplica aos 

instrumentos da antiguidade445.  Este instrumento é o antepassado da trompeta, e da 

sacabuxa renascentista. No século XIV-XV, as trombetas tinham uma função 

essencialmente heráldica, isto é, de representação cerimonial do poder e militar446. 

Viola: Ismael Fernandez de La Cuesta considera que a viola punteada não é mais 

do que uma fídula ou viola de arco ponteada por um plectro. Na realidade, estas só se 

distinguem pelas diversas técnicas do instrumentista tocar, que era idêntico 

organologicamente no período medieval447.   

 

 

 

 
442 VIEIRA, Ernesto – “Sino”. In Diccionario Musical…p.462-463. 
443 VIEIRA, Ernesto – “Tambor”. In Diccionario Musical…p.484-485. 
444 VIEIRA, Ernesto – “Tamborim”. In Diccionario Musical…p.485. 
445 VIEIRA, Ernesto – “Trombeta”. In Diccionario Musical…p.507. 
446 FERREIRA, Manuel Pedro – As raízes medievais dos instrumentos musicais europeus. In “Fábrica de 

Sons - Instrumentos de música europeus dos séculos XVI a XX”… p.40. 
447 CUESTA, Ismael Fernández de La  – História de la música española: Desde los orígenes hasta el «ars 

nova»…p.354. 
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7.2 - Glossário de Termos Musicais 

Breviário: O Breviário é uma síntese de vários cânticos e leituras, que sofreram 

um processo de adaptação ao tempo litúrgico. Os seus maiores difusores foram os 

mendicantes, a partir do século XIII. O Breviário servia melhor a progressiva adoção da 

oração individual, à medida que se ia abandonando a prática da oração em coro ou 

comunitária. Sabe-se, contudo, que até ao século X o ofício divino esteva disperso por 

vários livros, como o saltério, homiliário, hinário, etc. O Breviário veio facilitar a junção 

destas orações que se encontravam normalmente dispersas448. 

 Entremez: Refere-se há existência de uma parte integrante episódica com 

preponderância da declamação449.  

Jogos de Canas: Era um divertimento muito comum entre os fidalgos na corte 

em momentos de festa, como os casamentos, batizados, ou receções a cavaleiros, que 

combatiam entre si com canas pontiagudas450. 

 Jograis: Músicos e poetas de origem plebeia, que para além de se exibirem em 

feiras ou em festas, também surgiam com frequência ao serviço dos monarcas451. Com 

costumes pouco recomendáveis, apresentavam diversas habilidades como tanger 

instrumentos, dançar, contar histórias e divertir, as populações por onde passavam.  

Menestrel: É um poeta trovador típico da Idade Média, que normalmente se 

encontrava ao serviço da corte ou de casas senhoriais452. 

 Momo: Esta designação teve uma amplitude semântica considerável. Num 

sentido estrito, parece ter querido significar mascarada, enquanto num sentido mais geral 

abrangia tudo o que se via ou ouvia durante um espetáculo453. 

 Trovador: Era o que praticava a arte de trovar. Regra geral, os trovadores 

pertenciam à classe nobre. Alguns monarcas, como D. Sancho I e D. Dinis, podem ser 

 
448 ALDAZÁBAL, José – Breviário. In “Dicionário Elementar de Liturgia”. Disponível em URL: 

http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=59. Consultado em 11 de fevereiro de 2019. 
449 BRANCO, João De Freitas – História da Música Portuguesa. 4ªed. Mem Martins: Publicações Europa 

América, 2005, p.84. 
450 OLIVEIRA, Ana Rodrigues – O dia-a-dia em Portugal na Idade Média. Lisboa: Esfera dos Livros, 

2015, p.57. 
451 NERY, Rui Vieira; CASTRO, Paulo Ferreira Castro - História da Música. 2ª ed. Lisboa: Europália-

Portugal e Imprensa Nacional-Casa da Moeda,1991, p.17-18. 
452 MARQUES, Henrique Oliveira – Menestrel. In “Dicionário de Termos Musicais: Português, Francês, 

Italiano, Inglês e Alemão”…p.582. 
453 BRANCO, João De Freitas – História da Música Portuguesa… p.84. 

http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=59
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vistos também como trovadores. «A sua arte era iminentemente lírica, consiste em cantos 

geralmente acompanhados a instrumentos, sobre versos na língua galaico-portuguesa. A 

atitude que reflete, de algum modo surpreendente pela sua delicadeza em tempos tão 

agitados e marcados ainda de primitivismo, torna-se mais compreensível se atendermos 

a que já nessa altura os poderes temporais e espirituais da Europa sentiam que lhes era 

necessário fomentar a cultura, reprimindo embora todas as perigosas heresias»454. 

7.2 – Imagens de Instrumentos  

          7.2.1 – Instrumentos de Sopro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
454 BRANCO, João De Freitas – História da Música Portuguesa… p.59. 

 

Jograis a tocar anafis - Cantigas de Santa 

Maria, nº320 

 

Jograis a tocar bombardas - Cantigas de 

Santa Maria, nº230 

Jograis a tocar buzinas - Cantigas de Santa 

de Maria, nº360 

Jograis a tocar charamelas - Cantigas de 

Santa Maria 

Jograis a tocar cornos - Cantigas de Santa 

de Maria, nº250 
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Detalhe do painel “Casamento de Sta. Úrsula com o Príncipe Conan” do Retábulo de Santa Auta 

Mestre desconhecido (oficina de Lisboa), entre 1517-1522. In: MONTEIRO, Maria Isabel Lopes 

– Instrumentos e Instrumentistas de sopro no século XVI português. Lisboa: Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2010, p.122. Esta cena retrata três 

homens a tocarem charamelas e um a sacabuxa numa tribuna durante o casamento. 

«2 pares de trombetas Pormenor da Tapeçaria de Pastrana nº3 “O assalto a Arzila” Oficina de 

Tournai, último quartel do séc. XV» In: MONTEIRO, Maria Isabel Lopes – Instrumentos e 

Instrumentistas de sopro no século XVI português. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2010, p.119. 
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     7.2.2 – Instrumentos de Percussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulher a tocar um atabaque - Cantigas de 

Santa Maria, nº300 

Rapariga a tocar pandeiro - Cancioneiro 

da Ajuda 

 

Frade a tocar sinos, hoje conhecido 

como carrilhão - Cantigas de Santa 

Maria, nº400 

Homem a tocar tambor - Livro de Horas 

m453.163r 

 

Homens a tocar tamborim, mais conhecido 

por tamborileiro - Cantigas de Santa Maria, 

nº370 
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   7.2.3 – Instrumentos de Cordas 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7.2.4 – Instrumentos de Teclas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobre a tocar viola de arco - Cantigas de 

Santa Maria, Prologo 

Anjo a tocar num órgão medieval- Livro 

de Horas m453.020r 
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7.3 – As tabelas 

    7.3.1- Número total de referências encontradas em cada cronista no 

conjunto das suas crónicas 

 

 

 

Cronistas Crónica Nº de dados Total

Crónica 1419 17

Crónica de D. Pedro I 11

Crónica de D. Fernando I 11

Crónica de D. João I 124

Crónica da Tomada de Ceuta 47

Crónica dos Feitos da Guiné 15

Crónica de D. Pedro de 

Meneses
19

Crónica de D. Duarte de 

Meneses
27

Crónica de D. Sancho I 3

Crónica de D. Afonso II 4

Crónica de Sancho II 1

Crónica de D. Afonso III 1

Crónica de D. Dinis 6

Crónica de D. Afonso IV 20

Crónica de D. Duarte I 11

Crónica de D. Afonso V 41

Crónica de D. João II 101

Garcia de Resende Crónica de D. João II 176 176

635

Fernão Lopes 163

Gomes Eanes Zurara 108

Rui de Pina 188
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7.3.2 – Episódios (excertos) em que se encontram referenciados momentos em 

que houve a participação de instrumentos e instrumentistas  

 

 

 

Cronologia Local Instrumentos de Sopro Instrumentos de Percussão Fonte

1139 Ourique 

«E, como lhe Noso Senhor desapareçeo, e ele muy ledo e 

esforçado veo.se pera sua tenda e fez.se armar e mandou loguo 

dar às trombetas e atabaques e anafis e forom todos 

alevantados e comesarom.se de memfestar e ouvyr misas e 

comungar todos com grande devação».

Fernão Lopes, c. 1419, c.14, p.21

1139 Ourique 

«... e mandou loguo dar às trombetas e atabaques e anafis e 

forom todos alevantados e comesarom.se de memfestar e ouvyr 

misas e comungar todos com grande devação».

Fernão Lopes, c. 1419, c.14, p.21

1139 Ourique 

«... e mandou loguo dar às trombetas e atabaques e anafis e 

forom todos alevantados e comesarom.se de memfestar e ouvyr 

misas e comungar todos com grande devação».

Fernão Lopes, c. 1419, c.14, p.21

1184 Sevilha

«E em outro dia ante menhã fez o infante dar às tronbetas e 

forom loguo todos levamtados e ordenarom as azes cada hum 

onde avia d.estar e o iffante fez mover a sua bandeira, e deshy 

todolos outros, e asy forom regrados ata chegar onde estavam os 

mouros».

Fernão Lopes, c. 1419, c.39, p.71

1184 Santarém

«...segundo conta a cronica dos feitos del.rey dom Afonso que 

foy achada em Coinbra, que, tanto que ele hy chegou e soube que 

o iffante o aguardava naquel palanque, fez loguo dar às 

trombetas e atabaques e mandou  mover toda sua jente».

Fernão Lopes, c. 1419, c.43, p.81

1184 Santarém
«... fez loguo dar às trombetas e atabaques e mandou  mover 

toda sua jente».
Fernão Lopes, c. 1419, c.43, p.81

1212 Alcácer

«...derom volta pera os seus e entom vyerom todos jumtos erom 

tamtos que escondiom a terra, com tantos brados e alaridos e 

arroydo de tronbetas que não avya coração de homem que não 

fose torvado e fizesem aver medo».

Fernão Lopes, c. 1419, c.60, p.109

1279 //

«Ele não quis fazer, mas chegou çerqua donde el.rei era, ele com 

hos seus, por ir a Lixboa, e os del.rey por lhe defender a vinda. 

Forom as azes postas de h~ua banda e da outra, com bandeiras 

levantadas e anafis tanjydos».

Fernão Lopes, c. 1419, c.133, 

p.215

1317 Lisboa

«E el.rei, vendo esto, mandou calar as tronbetas e que se 

afastasem todos afora, mas Gonçalo Ribeiro, que asy não fez, 

coreo tamto atras dom Martim que lhe deu h~ua cutelada pelo 

braço direito tão gramde que lhe quebrou oços dentro».

Fernão Lopes, c. 1419, c.135, 

p.220

1357-1367 Almada / Lisboa

«...em fazer justiça e desembargos do reino, e em monte e caça 

de que era mui querençoso, e em danças e festas segundo aquell 

tempo, em que tomava grande sabor que aadur he agora pera 

seer creudo; e estas danças eram a soom d'h~uuas trombas 

longas que estonce husavom, sem curando doutro estormento 

posto que o hi ouvesse…».

Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.59

1357-1367 Almada / Lisboa
Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.59

1357-1367 Almada / Lisboa

«...e fez levantar os moços e quantos dormiam no paaço, e 

mandou chamar Joham Mmateus e Lourenço Pallos que 

trouvessem as trombas de prata, e fez acender tochas, e meteo-

sse pella villa em dança com os outros».

Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.60

1382 Badajoz

«E el-rrei, ssem mais leer os trautos, ante que os assiinasse, 

mandou logo tanger h~uua trombeta, pera sse juntar a gente e 

ouvir o pregom, segundo he costume quando apregoam 

pazes…».

Fernão Lopes, c. D. Fernando, 

c.CLV, p.537

1383-1385 Porto

«E amdamdo assi pella çidade, foromsse aa See, omde gramdes 

tempos avia, que era posto interdito, e nom soterravom nehu~u; e 

começarom de tamger os sinos, e…»

Fernão Lopes, c.D. João I, vol.I, 

c. XLVI,p.93

1383-1385 Toledo

«Joham Furtado tevelho em grande merçee, elevamtouha logo; e 

começarõ de dar as trompetas dizemdo a grandes vozes 

Arreal! arreal! por elRei dõ Joham de Castella e de Portugal! e 

assi levarom a bamdeira ataa fora da See».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c. LV, p.109
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1383-1385 Santarém
Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c. LXIV, p.124

1383-1385 Lisboa (Lumiar)

«E foi de tall guisa, que os Castellaãos como souberom que elles 

estavom em aquell logar, derom aas trombetas;e os 

Portugueeses volta…».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.LXXIV, p.144

1383-1385 //

«...e que o Comde dom Pedro que pera esto avia de estar 

prestes, avia de mamdar dar aa trombeta e mostrar que sahia 

ao Comde pera lhe comtradizer tall viimda; e que em esta hida 

que o Comde assi fosse, avia de levar a Rainha comsigo; …».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.LXXXI , p.156

1383-1385 Setúbal

«NunAlvarez mostrou que de taaes novas era muito ledo, e 

mamdou logo dar aa trombeta; e suas g~etes forom logo 

jumtas com ell, e armados todos e prestes, começando ja 

damanhecer».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.XC , p.171

1383-1385 Estremoz

«Como foi manhãa sem outro traspasso, mamdou logo dar aa 

trombeta, e partio com todos caminho de Fromteira, que eram 

dalli quatro legoas, pera homde os Castellaãos aviam de viinr; e 

himdo pello caminho, mamdou deamte algu~us genetes, por aver 

novas dos emmiigos omde erã».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.XCIV , p.178

1383-1385 Vila Viçosa

«E aquelle seraão, emtrarom demtro no castello, duzemtas lamças 

de Castellaãos, e gramde madrugada derom aas trombetas, e 

levamtarõ bamdeira na torre da menagem, braadamdo altas vozes: 

Castilha! Castilha!».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c. C, p.191

1383-1385 Porto

«...e dali sahirom em gramde sollepne proçissom, a creellizia toda 

deamte, e o Meestre açerca com todoo outro poboo, e muitas 

trombetas em logar hu nom faziam torva».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c. CXI, p.213

1383-1385 Campolide

«De como cada hu~ua era companhada darmas, com que o 

arreall rresplamdeçia; e da multidom das trombetas e outras 

cousas que lhe davom gramde apostamento, com compre fazer 

rrazoado».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXIV, p.219

1384 Lisboa

«Alli viriees os muros cheos de gemtes, com muitas trombetas e 

braados e apupos esgremimdo espadas e lamças e semelhamtes 

armas, mostramdo fouteza comtra seus emmiigos».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXV, p.223

1383-1385 Lisboa

«...e com gramde allegria damdo aas trombetas, dizemdo suas 

saudaçoões como he costume de mareamtes, pousarom amte a 

çidade».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXX, p.233

1383-1385 Betanzos

«E estamdo em pomto de a tomar e os da villa tam aficados que 

ja começavom desemparar os muros, o Comde dom Pedro que 

por capitam hia, mamdou dar aas trombetas braadamdo que 

sse afastassem a fora, dizemdo que nom era bem morrerem alli 

algu~us por tomarem hu~u tall logar como aquelle...».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXXIV, p.243

1383-1385 Punhete-Santarém

«E como forom em çima no teso, mamdou dar rrijamente aas 

trombetas, e todos em tropell deçerom a pressa aaquella estrada 

omde os Castellaãos viinham…».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXXVIII, p.250

1383-1385 Lisboa

«Em esto açemdiasse cada vez mais a pelleja,a quall dhu~ua parte 

e dooutra era mui brava e de gramde arroido, assi de braados 

dhome~es e soõs de trombetas, e rrepicos de sinos, como de 

chamar altas vozes: Portugall e sam Jorge! outros, Castilha! 

Samtiago!».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXXXIX, p.279

1383-1385 Lisboa

«...e forom per hu~u valle açima açerca das temdas dos 

emmiigos; os Castellaãos quamdo os virom comssigo, começarom 

de braadar Armas! Armas!  damdo aas trõbetas muito 

rrijammente».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXL, p.283

1383-1385 Elvas
Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I 

c.CXLIV, p.293
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1383-1385 Elvas
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Elvas
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Elvas

«...e aimda nom hiria fora das vinhas, pouco mais de dous tiros de 

beesta, e NunAlvarez mãdou dar aas trombetas, e sahirõ com 

elle os da villa tam ledos, como sse fossem pera a voda, assi os 

home~es darmas como peoões».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Elvas
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Amial

«E seemdo ja alto seraão, h~uas trimta lamças de sua companhia 

se allomgarom do allojamento do arreall, comtra o Cano, por suas 

bestas passarem melhor, que amdavom muito trabalhadaS; e 

levarom comssigo h~ua trombeta que amdava em companhia 

dhu~u daquelles que sse assi partarõ...».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLV, p.295

1383-1385 Amial

«...e quamdo veo aa mea noite, aquella trombeta, per mimgua 

de boom avisamento, começou de tamger, e foi ouvida no 

alojamento omde NunAllvarez jazia, e cuidarom que eram os 

Castellaãos que hiam buscar, que viinham seu caminho».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLV, p.295

1383-1385 Amial
«E logo NunAllvarez mamdou dar aas trombetas, e foi posto 

em batalha com todollos seus armados…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLV, p.295

1383-1385 Amial

«...e assi de pee aas tochas foi hordenadamente ataa hu a 

trombeta tamgera; e como soube o que era, tornousse pera dhu 

partira; e deffemdeo que dhi em deamte nhu~u fosse ousado de 

sse apartar da hoste por cousa que fosse».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLV, p.295

1383-1385 Vila do Crato

«Em esto, estamdo Nuno Allvarez pera comer, foi çertificado que 

os Castellaãos se viinham chegamdo quamto podiam; e com isto 

soube, s~e mais comer nehu~ua cousa, mandou dar aas 

trombetas pera cavallgar; e suas gemtes beverom pee terra, cada 

hu~u como melhor pode, e forom jumtos com ell mui a pressa».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLVI, p.297

1383-1385 Sobreda (Almada)

«Depois que o arravallde foi todo rroubado, mamdou 

NunAllvarez dar aas trõbetas, e rrecolheo a ssi toda sua 

gemte…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLVII, p.303

1383-1385 Sobreda (Almada)

«...e aimda aquelles, a que foi mamdado que guardassem o porto 

de Caçilhas, acharom o porco estar na rribeira que NunAllvarez 

mamdava a Pero Sarmento aguardamdo por elle, que moveo a 

hu~u mõte de sobre o mar e fezeos poer em aaz hordenados com 

sua bamdeira em meo temdida, damdo aas trombetas e 

apupamdo com outros sinaaes de lediçe...».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CXLVII, p.303

1383-1385 Lisboa

«Nuno Allvarez desprezamdo todo sonho e agoyro vaão, nom 

mudou teemçom do que preposto tiinha; e emtrou no batell com 

algu~us seus a horas de mea noite; e posto que sse desviar 

podera, quis atravessar pella frota que jazia amte a çidade; e 

como foi amtre ella, mamdou logo dar aas trombetas».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CLIII, p.321

1384 Vila de Portel

«NunAllvarez veemdo que era descuberto, mamdou dar aas 

trombetas; Garçia Fernamdez e todollos seus semtirom a cousa 

como era, e colheromsse ao castello, delles em camisa, e outros 

mall vestidos, o mais a pressa que sse fazer pode e muitos forom 

presos».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CLVII, p.336

1384 Vila de Portel

«...e quamdo Fernam Gomçallvez e sua molher ouverom de partir 

da villa, pero pouco prazer tevesse, começou dizer que lhe 

chamassem as trombas pera tamger,…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CLVIII, p.338

1384 Vila de Portel

«...dizemdo a sua molher: Amdaa per aqui, boa dona, e hiremos 

balhamdo vos e eu, a ssom destas trombas; vos por maa puta 

velha, e eu por villaão fodudo no cuu ca assi quisestes vos. Ou 

camtemos desta guisa, que será melhor…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.I c.CLVIII, p.338
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1385 Porto

«...hos bate~eis delas amdavaõ todos emrramados, com 

trombetas e pemdões davamte e de ree, ffornidos de home~es 

que os bem remavaõ, delles em camisas com sombreiros de 

rosas, outros de livres de ramos e de flores, segundo se cada h~u 

milhor correger podiaõ».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.VIII, p.19

1385 Porto

«...e os bateis que amdavaõ salcamdo pello rio foraõ loguo ali 

muito prestes cõ gramdes apupos e tamger de trombetas, 

mostramdo gramde lediçe, amtre os qua~es hera hu~u gramde e 

fermoso batel, rricamente coregido e toldado, em que el Rey avia 

de passar».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.VIII, p.20

1385 Guimarães

«Homde aqui são alg~us que dizem que passados oito dias depois 

do prazo sairaõ do castelo a fazer nojo aos do arraial, e que el 

Rey com queixume desto mandou dar as trõbetas, e lhe deu 

hu~u gramde combate, em que poseraõ foguo as portes e 

emtraraõ…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XI, p.27-28

1385 Ponte de Lima

«Os de Lopo Guomez que pousavaõ pela vila, de que muitos 

aimda jaziaõ nas camas, quoamdo ouviraõ aquele arroydo e viraõ 

comsiguo tantos ospedes naõ roguados, com som de trombetas 

comecaraõ se d~evolver [e por em armas, trabalhandose de os 

receber] de ma guisa,...».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XVI, p.37

1385-1433 Vila de Trancoso

«E all~e delles ser~e boõ e esforçados hom~eis darmas, cõ 

grande fouteza e ponposo orgulho damdo as trombetas, 

rigamente moveraõ hai taõ triguosas passadas, que pareçia que 

cada hu~u desejava de ser o primeiro que neles ferise,…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XX, p.47

1385-1433 Torres Novas

«El Rey quoamdo esto ouvio pareçeo lhe rezoado e propos de se 

partir; e ante que partise se veio pera elle Afonso Vasqu~ez 

Corea que tinnha por ele ho castelo dAbramtes; e loguo em outro 

dia mandou dar as trombetas caminho de Sãtar~e,…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XXII, p.51

1385-1433 Alanquer

«Ho Comde fez loguo chamar eses do seu comselho e falou cõ 

eles; e tamto quue falaraõ mamdou dar as trombetas e partio e 

foy dormir Avis, e em outro dia a Pomte de Sor e desi se foy 

apousemtar e comer duas leguoas aquu~e dAbramtes…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XXIV, p.56

1385-1433 Abrantes

«Ficamdo este comsselho nno detriminado naquele dia, no ouutro 

seguimte, bem sedo pela menhã, ouvidas primeiro missas 

segumdo seu custume, mandou o Comde dar as trombetas e 

com o coraçaõ bem mn~ecorio, cheio porem de vertuosa 

ardideza,…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XXX, p.69

1385 Leiria
«A segumda feira amte menhaã, vespera da Virgem Maria, bem 

çedo de madrugada, mamdou ho Comde dar as trombetas…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XXXII, p.77

1385 Leiria

«Troõs e bombardas,que deziaõ que eraõ [mui] muitas, naõ 

herão mais que dezaseis. Page~es e azeme~es e doutra gente de 

serventia era tanta que a vista da oste junta era espantosa cousa 

de ver». 

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol.II, c. XXXVI,p.91

1385 Leiria

«...deshi tronbetas em algu~us luguares, segumdo se requeria; 

detras dos hom~ees darmas que eraõ em ambalas alas, avia 

besteiros e home~es de pee, postos em tal ordenança que lhe 

podes~e fazer ajuda e empreçer a seus imiguuos…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XXXVII, p.92

1385 Leiria

«Joaõ Fernnandez, vemdo a pouca gemte dos portugueses que 

b~e conheçeo, damdo as trombetas cõ sua bamdeira temdida 

se lamçou com eles, de cuja vimda el Rey ouve graõ prazer e 

todolos da oste muito mais».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XXXIX, p.99

1385 Leiria

«Emtão, damdo as trombetas muy rijamente, cõ gramdes 

apupos e alaridos, bramdo todos: a elhos, a elhos, começou 

despareçer o campo sob gramde espesura deles, e abalamdo cõ 

argulhosos pasos e triguoso desprezamento vinnhaõ os 

portugueses todos diamte,…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XLI, p.105

1385 Leiria

«Os portugueses como os virãoo abalar, comecarão avivar os 

corações pera os reçeber, e com boõ esforço, damdo as 

trombetas, moveraõ paso e paso em sua boa ordenança, o 

Comdestabre amte a sua bamdeira, e asy cada hu~u como lhe 

fora mamdado…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XLI, p.105

1385-1433 Vila Garcia
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.LIV, p.144-145
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1385-1433 Vila Garcia
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.LIV, p.144-145

1385-1433 Vila Garcia
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.LIV, p.144-145

1385-1433 Vila Garcia
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.LIV, p.144-145

1385-1433 Ribeira de Chança

«E em todo esto naõ hera aimda sol levado. Pois loguo seja, dise 

Amtão Vasqu~ez. Emtaõ moveraõ todos cõ sua bamdeira, 

diamte, damdo a trombeta, pelo vale ajuso. E deshy sobirão 

pelo momte açima ata que forão na chaã em çima do momte, a 

iguoal deles».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.LIX, p.158

1385-1433 Lisboa
«E que levasem duas trombetas e tres allveitares e dous 

ferradores e dous seleiros e dous corrieiros e hu~u jograll…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c. LXV, p.168

1385-1433 Almeida

«El Rey quoãdo vio que se asy emvolviaõ e que lhe tomavaõ ja as 

colmeas, mamdou dar as trombetas, e tirar a bamdeira, e 

emcaminhou suas gentes peralla».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.LXXII , p.182

1385-1433 Almeida
«E em outro dia pola menhãa, ouvidas misas, mamdaraõ dar as 

trombetas e todos armados moveraõ pera o lugar».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.LXXII , p.182

1387 Porto

«Diamte hiaõ pipas e trombetas e doutros estormentos que naõ 

se podiaõ ouvyr. Donas filhas dalguo e iso mesmo da cidade 

camtavaõ imdo detras, como he custume de vodas».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XCV, p.223

1387 Porto
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.XCV, p.223

1385-1433 Valdeiras

«E armada a escalla e emgenho e repartidos os combates a cada 

hu~u, e todos armados, amte que desem as trombetas tomaram 

tall medo daquela grua que nam aviam em custume de ver, 

especiallmemte Samcho de Vellasquo que tinha carreguo do 

luguar, que bem emtemdeo que nã avia nelles cobro, sallvo serem 

emtrados por fforça».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CV, p.238

1385-1433 Badajoz
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLVII, p.344

1385-1433 Badajoz
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLVII, p.344

1385-1433 Alandroal

«Emtam mamdou o Comde daar as suas trombetas e foise a 

h~u resio que esta a par do arraballde, comtra o Alamdroall, e 

todas suas gemtes armadas, a cavallo, com bacinetes nas cabeças 

e lamças compridas nas mãos».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLX, p.350

1385-1433 Évora
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.356

1385-1433 Évora
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.356
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1385-1433 Évora
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.356

1385-1433 Évora
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433 Évora
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433 Évora
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433 Évora
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIV, p.360

1385-1433
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIV, p.360

1385-1433

«E a seguumda feira bem cedo, amte menhaã, ouvidas missas, 

deram as trombetas e foramse ao vale dAlmeda quera amtre 

elle e os imiguos e nam acharam nimguem, homde o Comde pos 

sua batalha pee terra, aguoardamdoos ali todo o dia que viesem a 

ella, e não o quiseram fazer, e dormio o Comde ali aquela noite».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXV, p.361-362

1398 Tui

«Em outro dia XXV do mes nomeado de quoatrocemtos e trimta 

e seis que era festa de Samtiaguo, nã pemsamdo os da villa nem 

os do arraiall que hi ouvese daver combate mandou el Rey daar 

as trombetas e mover a escalla e fazer todos prestes pera 

combater como no dia pasado, e os emgenhos que nã quedasem 

datirar».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXIII, p.381

1398 Tui
«E asy emtrou a bamdeira muito acompanhada per cima do muro, 

com muitas trombetas, e pipos e outras alegrias».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXIII, p.382

1402 Serra de Reboreda

«E como foram em cima do monte e os viram asy estar deram as 

trombetas muy rijamente nã se moverã daly e fizeram desy h~ua 

batalha, a maior que poderam, e estiveram asy h~uu pouco. Des 

hy jumtaramse todos os leixaramse estar».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXV, p.386

1385-1433

«E des hi moveram loguo a elles por monte acima, dando a 

trombeta, chamado a altas vozes: Purtugall! Purtugall! Sam 

Jorge! Sam Jorge!  Os castellãaos, como viram acerqua de sy, 

deceram a elles rijamente, bradamdo: Castilha! Castilha! 

Samtiaguo! Samtiaguo!».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXV, p.388

1385-1433 Alcantara

«O Comde se alevamtou a presa da mesa e mãdou dar as 

trombetas; e loguo foram juntos todollos do arraiall a sua temda, 

e hi mamdou os que ficasem e com os outros sem mais tardamça 

partio o Comde com sua bamdeira diamte temdida,…». 

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXXIII, p.404

1415-1433 Lisboa
«E cada uma trazia duas mui ricas trombetas, cujo som 

alegrava os corações daqueles que as estavam olhando».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada 

de Ceuta, c.XVII, p.83

1415-1433 Porto

«E, quando foi o dia daquela partida, era entre todos aqueles da 

frota mui grande alegria, ca todos os navios eram 

acompanhados de trombetas e outros estormentos cujo som 

espertava seus corações para serem alegres».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada 

de Ceuta, c.XXXVI, p.140
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1415-1433 Porto
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.XXXVI, p.140

1415-1433 Lisboa (Restelo)
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)

«E, quando ouviram o som das trombetas, de que tinham, por 

então, pequena esperança, ficaram entre si mesmos, muito 

maravilhados».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)

«Mas quando, lhe os seus disseram como a galé estava toda 

apendoada e que além do som das trombetas ouviam, em ela, 

charamelas e outros estromentos bem criam que era tudo feito a 

outro fim».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)
«...ouviam, em ela, charamelas e outros estromentos bem 

criam que era tudo feito a outro fim».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. XLVIX, p.175

1415-1433 Alhos Vedros / Restelo

«Mas, no outro dia, que era di de Santiago mandou dar às 

trombetas da sua galé, porque tanto que dora em Restelo, se 

saíra da outra».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.L, p.177

1415-1433 Alhos Vedros / Restelo

«E assim como deram às trombetas na sua, assim deram em 

todos os outros navios, fazendo sinal aos marinheiros que 

desfraldassem o qual em um ponto foi posto em obra».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.L, p.177

1415-1433 Algeciras

«...e para ainda ser a sua vida mais formosa, acertare-se em 

aquela manhã uma grande névoa que a encobriu toda, senão 

quando eles ouviram o som das trombetas…».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.LV, p.190-191

1415-1433 Algeciras
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.LV, p.191

1415-1433

«E, assim com aquela ledice ainda que fosse vã, corregeram mui 

asinha todas suas cousas, de guisa que quando as trombetas 

fizeram sinal de partida, eles eram de todo prestes».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.LXV, p.210

1415-1433 Ceuta
Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. LXXI, p.223
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1415-1433 Ceuta
«E mando que as trombetas fizessem rijamente sinal para saírem 

todos os outros em terra».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.LXXII, p.225

1415-1433 Ceuta
«E mandou fazer sinal com as trombetas a todos os outros 

navios, que fizessem trigosamente prestes».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.LXXV, p.231-232

1415-1433 Ceuta
«E então contaram a el-Rei o grande arruído que ouviam dentro 

como lhe parecia que às vezes ouviam o som das trombetas».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.LXXV, p.232

1415-1433 Ceuta

«E isto assim acabado, começaram todos os clérigos em alta voz: 

«Te Deum laudamus» mui bem contraponteado, em fim do qual 

fizeram todas trombetas uma sonada».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.XCV, p.273

1415-1433 Ceuta

«E ante eles iam muitas trombetas e charamelas, de guisa que 

não sei homem que os pudesse ver que não tomasse mui grande 

prazer e muito mais aquele que com eles havia maior dívido qye 

era el-Rei seu padre».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.XCVI, p.276

1415-1433 Ceuta

«... e charamelas, de guisa que não sei homem que os pudesse 

ver que não tomasse mui grande prazer e muito mais aquele que 

com eles havia maior dívido qye era el-Rei seu padre».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.XCVI, p.276

1415-1433 Ceuta

«E tanto que el-Rei foi dentro na galé, mandou fazer sinal com 

suas trombetas por que todos os outros navios desfraldassem 

suas velas, seguindo sua viagem, na qual cousa foi posta pequena 

detença».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.CI, p.286

1438-1481 Ilha das Garças

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol. I c.LIV , 

p.203

1438-1481 Ilha de Tider

«E por~e mandarom logo soar as trõbetas jndo a elles muy de 

voõtade/ mas os mouros des~eparados da primeira fortalleza 

começarom de fogir lançandosse a nado aall~e de hu~u esteiro 

que faz daquella terra jlha onde ja tjnhã passadas suas molheres e 

filhos com tod sua proue fazenda».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol. I c.LV , 

p.209

1438-1481 Ilha das Garças

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.II c.LIV, 

p.300

1438-1481 Ilha de Tider

«E por isso mandaram logo soar as trombetas, indo a elles mui 

de vontade. Mas os mouros, desamparados da primeira fortaleza, 

começaram de fugir, lançando-se a nado [para] além de um 

esteiro que faz de aquela terra [uma] ilha…».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.II c.LV , 

p.309

1390-1437 Lisboa

«E tamto que virão que ho navio dell rrey começava defalldrar sua 

vella, e as trombetas faziam synall de partyda, todallas outras 

começarã de ha seguir, omde cada h~u fazia sahyr sobre o bordo 

do seu navio…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. Pedro de 

Meneses, c.XI, p.215

1390-1437 Lisboa
Gomes Eanes Zurara, c. D. Pedro de 

Meneses, c.XI, p.215

1390-1437
Vale de Laranja (Rio 

Maior)

«O comde, doutra parte, temdo cuydado delles como foy 

manham, ouvio missas e cavallgou, e, fazemdo soar suas 

trombetas, sayo pelas portas da çidade…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. Pedro de 

Meneses, c.XXIII, p.264

1415-1437 Ceuta

«Ally vio o comde a ora que elle em talldia desejava e fez logo 

dar as trombetas, a cujo som as outras çilladas sayrom domde 

estavã».

Gomes Eanes Zurara, c. D. Pedro de 

Meneses, c. XXX, p.300



154 

 

 

 

 

Cronologia Local Instrumentos de Sopro Instrumentos de Percussão Fonte

1415-1437 Ceuta

«E semdo jumto com ha çidade, as atallayas ouverã vista delles, caa 

entrarão de dia e foram-se lamçar em çillada açerca dos moinhos do 

Canaveall, do que dom  Duarte foy logo avisado e fez tamger suas 

trombetas».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c. XXVIII, 

p.662

1420 Ceuta
«E ally vio dom Duarte que hera tempo de se rrecolher e fez tamger 

suas trombetas ~e synall de rrecolhymemto».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c. XXVIII, 

p.664

1415-1437 Benexeme

«... e assy os foram tyrãdo ate que passarã a çillada omde dom 

Duarte jazia cõ XXV de cavallo e CC de pee, o quall, tamt que vio 

seus comtrarios passados, fez dar as trombetas e começou a 

seguyr apos os mouros».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIX, 

p.667

1415-1437 Bubur

«E como ho dom Duarte vio que elles começavã de tomar rreçeo d 

se chegar, fez dar as trombetas pera fazer synall a gemte que se 

chegasse, o que não foy grave de cumprir, ca ~e breve salltarão 

com hos mouros demtro daquelles vallos, derribamdo-os per 

muitas...».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXXII, 

p.675

1415-1437 Ceuta

«Mas o comde, quamdo vio os mouros que vinhã assy, mamdou 

fazer as trombetas synall de sahyda e foy dar onde os mouros 

vinhã apo'los cristãos, os quaes teverã rrosto como hom~es que 

emtemdiã de mostrar a seus ymigos que nõ herã pera se arramcar~e 

do campo assy de ligeiro».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXXIII, 

p.679

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIII, 

p.642

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIII, 

p.642

1430-1464 Ceuta

«E ally se parou o conde mandando aas trombetas que fezessem 

sinal de recolhimento por que a gente era spalhada per muytas 

partes».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.V, p.59

 1430-1464 Ceuta

«E porem mandou aas trombetas que fezessem signal de 

recolhimento pera sse auysar a gente que andaua spalhada a qual 

como foy toda Junta assy mandou apanhar todollos cauallos que 

andauam pello campo sem senhores…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Viij, p.71

1430-1464 Benaxame
«...o qual tanto que uyo seus contrayros passados fez que as 

trombetas fizessem signal de pelleia».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.IX, p.73

1430-1464 Bobmy

«E como dom Duarte aquello uyo mandou dar aas trombetas que 

fezessem signal de pelleia seendo elle o prymeiro que se começou 

de chegar».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Xij, p.80

1430-1464 Albeçota

«E os nossos ueendo tornar os mouros atras como gente dampnada 

e temmerosa começarom de lhe apupar. e huuns a tanger palmas e 

outros uozinas e cornos de que se os contrayros muyto anoiauom».

Gomes Eanes Zurara, c.Conde 

D. Duarte de Meneses, c.Liij, 

p.160

1430-1464 Albeçota

«E os nossos ueendo tornar os mouros atras como gente dampnada 

e temmerosa começarom de lhe apupar. e huuns a tanger palmas e 

outros uozinas e cornos de que se os contrayros muyto anoiauom».

Gomes Eanes Zurara, c.Conde 

D. Duarte de Meneses, c.Liij, 

p.160

1430-1464 Ilha de Fez
Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.LX, p.173

1430-1464 Alcácer Ceguer
Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.lxiij, p.187
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1430-1464 Alcácer Ceguer

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Lxxiij, 

p.201

1458 Alcácer Ceguer

«[O]Uuerom aquellas grandes bombardas em que os mouros tanta 

sperança tijnham de chegar ao arreal. aas quaaes foy feita tanta festa 

como se fora o dya de sua pricipal pascoa».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Lxxiij, 

p.202

1430-1464 Anexamez 
«E breuemente seendo Ja os christãaos acerca do lugar dom Duarte 

mandou dar aas trombetas…». 

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.LRvij, 

p.239

1430-1464 Tânger

«E o conde foy assy yndo ataa cerca das taracenas. onde ordenou 

toda sua gente em aaz pera ueer se poderya conuydar aquelles 

mouros o vi~jrem cometer // [150v] mandando a ssuas trombetas 

que fezessem sinal de batalha».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c. Cxij, 

p.259-260

1442
«E desy começarom aquelles franceses huma grita fazendo soar 

suas trompetas que trazyam specyas».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxix, 

p.286

1430-1464

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxix, 

p.288

1430-1464 Tarifa; Alcer

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c. Cxx, 

p.290

1430-1464 Çafa 

«...por que em taaes lugares e escuridom traz muytas mais uezes 

perda que proueito E como uyo que começaua de sclarecer que foy 

logo acerca. mandou dar aas trombetas e desplegar suas 

bandeyras. fazendo aballar toda sua gente em ordenança».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxxvij, 

p.304

1430-1464 Benauolence

«...onde hya per huum ualle acima com huum tropel de gente de 

cauallo e huum atabaque ante ssy e huma bandeyra afastandosse 

de dom Henrique quanto podya pensando que era o conde. 

teendo que a outra gente seryam corredores».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.XXX, 

p.315

1430-1464 Benauolence

«E dos mouros passarom o Ribeyro obra de .L. ou lx de cauallo e 

per melhante [sic] decyam do cabeço outros muytos de cauallo e 

de pee. mas a bandeyra e o atabaque sstauam quedos sobre 

aquelle ribeyro…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.XXX, 

p.315

1430-1464 Benauolence

«E o / conde como uyo tempo razoado mandou tocar suas 

trombetas e aballar sua bandeyra e foy dar riJamente nos 

mouros…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.XXX, 

p.315

1430-1464 Tânger

«E os nossos teendo que lhe era proueitoso per semelhante derom 

huma grita. mandando logo dar aa trombeta. pensando que como 

os mouros sentissemque eram entrados. que smayaryam a cujo 

soom acordarom a mayor parte dos mouros da uilla principalmente 

os que stauam por guarda daquella torre. os quaes muyto asinha 

sayrom fora...».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.CRvj, 

p.345

1199

«Oh Deos, Santo dos Santos, Eterno, e todo Poderoso, porque 

em teu serviço, te aprouve de nos guardar deste tam grande, e 

manifesto periguo, de danos muitas graças, e porém ha tua 

grande Misericordia, e ha teu imenso poder de coração 

pedimos que assi como às vozes das trombas dos 

Sacerdotes ,...».

Rui de Pina, c. D. Sancho I, c. X, 

p.38

1214 Alcácer

«E huma segunda feyra como foy manhãa sayram do arrayal dos 

Mouros sinquo de Cavallo corredores, e como cheguaram, e viram 

ho assento do arrayal dos Christãos loguo volveram aho seu, e 

sobre esto abalou todo junto o seu Exercito em que avia tantas 

gentes, que toda ha terra cobriam, trazendo comsiguo tam grande 

estrondo de alaridos, e gritas, e com tantos sons de 

trombetas,...».

Rui de Pina, c. D.Afonso II, c.VI, 

p.95

1214 Alcácer
Rui de Pina, c. D.Afonso II, c.VI, 

p.95



156 

 

 

 

Cronologia Local Instrumentos de Sopro Instrumentos de Percussão Fonte

1323 Lisboa

«...e ordenadas suas azes pera batalha, e nellas alevantadas 

hu~uas mesmas bandeyras das Quinas contrayras, e pera esso 

jaa toquadas trombetas, e anafins, que traziam em se 

começando algu~ua rotura antre hos homens bayxos, algu~us 

dambalas partes se diz, que morreram de pedras, e dardos, que 

se arremessavõ».

Rui de Pina, c. D.Dinis, 

c.XXIX, p.305

1323 Lisboa

«...e ordenadas suas azes pera batalha, e nellas alevantadas 

hu~uas mesmas bandeyras das Quinas contrayras, e pera esso jaa 

toquadas trombetas, e anafins, que traziam em se começando 

algu~ua rotura antre hos homens bayxos, algu~us dambalas partes 

se diz, que morreram de pedras, e dardos, que se arremessavõ».

Rui de Pina, c. D.Dinis, 

c.XXIX, p.305

1340 Salado

«...& de todos estes exercitos dos Christãos, & dos Mouros 

sahiraõ tãtas gritas cõ tantos estrondos de Trombetas, & 

Atabaques, & de outros desvairados instromentos, que 

claramente os montes, & os valles tremiam,…»

Rui de Pina, c. D.Afonso IV, 

c.LIX, p.448

1340 Salado

«...& de todos estes exercitos dos Christãos, & dos Mouros 

sahiraõ tãtas gritas cõ tantos estrondos de Trombetas, & 

Atabaques, & de outros desvairados instromentos, que 

claramente os montes, & os valles tremiam,…»

Rui de Pina, c. D.Afonso IV, 

c.LIX, p.448

1340 Salado
Rui de Pina, c. D.Afonso IV, 

c.LIX, p.448

1437 Vale de Angera

«...e aa segunda feira logo seguinte, ante manhaã, enviou diante, 

por descubridores, Ruy de Sousa e Gonçalo Rodrigues seu filho 

com tezentos Genetes: e como foy dia, ao dar as trombetas, se 

pos a gente toda em armas, a qual guardou esta ordenança».

Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXIII, p.541

1437 Tânger

«E a esta Sesta feira que disse, teendo ja ho Ifante, per conselho, 

ordenados e repartidos os combates e os tiros que, contra ha 

Cidade, se aviam d'assentar, assy da parte do mar, como da 

terra, mandou ás trombetas fazer synal de combate».

Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXV, p.543

1437 Tânger

«...porque ho Ifante vio que tardava seu cometimento e nam como 

fora sua mostrança, mandou aas trombetas fazer sinal de 

pellêja, e fez logo mover as batalhas contra muytos Mouros,…».

Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXVII, p.547

1437 Tânger

«...e toda a outra gente eraa pee, salvo ho Ifante Dom Anrrique 

que soo andava a cavallo, acubertado todo de malha: ho quall, 

com muyto acordo e grand eesforço, fez chegar as escalas e 

engenho, e mandou as trombetas fazer sinal de combate;…».

Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXVIII, p.548

1437 Tânger
Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXXI, p.552

1442 Santarém

«Trazendo logo com sigo arautos e trombetas, como Officiaes 

de desafyo Real, peraque se ás cousas tocantes aa Raynha nom 

respondessem conformes a seu requerymento, que sollenemente 

desafyassem logo a guerra de Reino a Reyno».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.LXXVIII, p.683

1449
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXXI, p.745

1457 Alcácer Ceguer

«E ElRey e o Ifante Dom Fernando seu Irmaaõ sintindo na jento 

do arrayal o mesmo fervor e argulho, que de vitoria lhes davam 

muy grande esperança, mandaram aas trombetas fazer synal 

de combate, que per todas as partes se deu tam rijamente,…».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXXXVIII, p.777

1457 Tânger
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXXXIX, p.779

1464 Tânger

«...logoa aderam com altas vozes, e nam sem grande estrondo 

de trombetas que já eram em cima, a que os Mouros 

acordaram, e com muita trigança acodiram por saber a causa de 

tamanho rumor, pryncipalmente os que guardavam a torre do 

muro; perque os Cristaaõs aviam de passar».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLIII, p.806-807
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1471

«E aly depois de ouvir Myssa, e pera o caso huma devota 

Préegaçam e revellar a todos sua yda sobre Arzilla, foram elle e o 

Princepe com huma devota Procissam e grande estrondo de 

trombetas…».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXIII, p.820

1471
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXIII, p.820

1475 Prazença

«E ally depois de feita pubrycamente a solenidade dos esposoiros, 

como em tal caso compria, logo com cirimonias de trombetas 

e Reys d'armas em altas vozes foram pellos Senhores que eram 

presentes, e com outros muytos com suas procuraço~es…».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXXVIII, p.833

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXC, p.844

1476 Toro

«...despois de em ambas as batalhas se fazer pellas trombetas 

synal de batalha, elle e assy seus Capytaa~es com syngular 

destreza e maravylhoso esforço, deram assy rijamente nas 

batalhas contrairas,…».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.845

1476 Toro

«...porque a este tempo a noite era já casy çarrada, e todo o mal 

que de huma parte e da outra se fazia, era soomente de gritas e 

tocar de trombetas e atabalues que nunca cesavam».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.847

1476 Toro

«...porque a este tempo a noite era já casy çarrada, e todo o mal 

que de huma parte e da outra se fazia, era soomente de gritas e 

tocar de trombetas e atabalues que nunca cesavam».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.847

1482 São Jorge da Mina

«Onde despois de comer mandou concertar h~u rico estrado, em 

que se assentou, acompanhado de muy honrados homens, e com 

suas trombetas, tamborins, e tambores, e todos em auto de paz, 

pera nelle receber per concerto ho Senhor do lugar, que se dezia 

Caramansa, a que os negros chamavam Rey, e lhe fallar».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina

«...tamborins, e tambores, e todos em auto de paz, pera nelle 

receber per concerto ho Senhor do lugar, que se dezia 

Caramansa, a que os negros chamavam Rey, e lhe fallar».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina

«..., e tambores, e todos em auto de paz, pera nelle receber per 

concerto ho Senhor do lugar, que se dezia Caramansa, a que os 

negros chamavam Rey, e lhe fallar».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina

«...e todos em auto de paz, pera nelle receber per concerto ho 

Senhor do lugar, que se dezia Caramansa, a que os negros 

chamavam Rey, e lhe fallar. Ao qual ho Rey veeo, e diante delle 

h~ua grande matinada de buzios, chocalhos, e cornos que sam os 

seus estormentos, acompanhado de infindos negros...»

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1488

«E ho Marquez entrou na salla acompanhado de suas pousadas 

com muita, e nobre gente da Corte, com grande estrondo de 

trombetas bastardas, e atabaques, e Manistrees altos, e 

baixos…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XXXVII, p.956

1488

«E ho Marquez entrou na salla acompanhado de suas pousadas 

com muita, e nobre gente da Corte, com grande estrondo de 

trombetas bastardas, e atabaques, e Manistrees altos, e 

baixos…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XXXVII, p.956
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1488
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XXXVII, p.956

1490 Sevilha

«...que despois de ouvida, foy a ella logo respondido com gritas, e 

alegrias de todos, a que continoaram, e ajudaram as cousas que 

na esperança daquella ora eram ja pera ella percebidas, .s. sinos, 

trombetas, bombardas, fogareeos, emramamentos de ruas, e 

bandeiras indiadas per os muros, torres, e lugares vistozos da 

Cidade,...».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLIV, p.967

1490 Sevilha

«...que despois de ouvida, foy a ella logo respondido com gritas, e 

alegrias de todos, a que continoaram, e ajudaram as cousas que 

na esperança daquella ora eram ja pera ella percebidas, .s. sinos, 

trombetas, bombardas, fogareeos, emramamentos de ruas, e 

bandeiras indiadas per os muros, torres, e lugares vistozos da 

Cidade,...».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLIV, p.967

1490 Sevilha

«...que despois de ouvida, foy a ella logo respondido com gritas, e 

alegrias de todos, a que continoaram, e ajudaram as cousas que 

na esperança daquella ora eram ja pera ella percebidas, .s. sinos, 

trombetas, bombardas, fogareeos, emramamentos de ruas, e 

bandeiras indiadas per os muros, torres, e lugares vistozos da 

Cidade,...».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLIV, p.967

1490 Évora
Rui de Pina, c. D.João II, c. 

XLIV, p.970-971

1490 Évora
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLIV, p.973

1490 Évora
«...e h~u mui grande aa mão direita da entrada pera bastardas, e 

atabales…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLIV, p.973

1490 Évora
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLVII, p.978

1490 Évora

«...que jogavam, e trombetas, e ataballes, e manistrees que 

tangiam, com desvairadas gritas e alvoroços d'apitos, de fengidos 

Mestres, Pillotos, e Mareantes vestido de brocados, e sedas, e 

verdadeiros e ricos trajos d'Alemães».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLVII, p.978

1490 Évora

«...que jogavam, e trombetas, e ataballes, e manistrees que 

tangiam, com desvairadas gritas e alvoroços d'apitos, de fengidos 

Mestres, Pillotos, e Mareantes vestido de brocados, e sedas, e 

verdadeiros e ricos trajos d'Alemães».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLVII, p.978

1490 Évora
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLVII, p.978

1490 Évora

«E apos isso per Reys d'Armas, trombetas, e officiaes 

ordenados pera isso, se pobricou em alta voz o Breve, e o 

desafio, e condições das justas, e grados dellas; assi pera quem 

maes gentil-homem viesse aa tea, como pera quem melhor 

juntasse».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLVII, p.979

1491 Santarém

«...acabada a qual o Principe, e Princesa se poseram de baixo 

d'h~u rico paleo, que tynham os Regedores da Villa, e com 

grande estrondo de bastardas, e choromellas, e muitos tiros de 

fogo, que eram postos no muro d'Alcaçova, que por esta vynda 

foi todo apendoado, e branqueado...».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XLIX, p.982

1491 Lisboa

«Nom form recebidos de Judeus, nem Mouros, nem com 

trombetas; porque as cousas semelhantes de pompa, estado, e 

alegria, pola morte do Princepe todas cessaram».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LIV, p.991

1490 Beja
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.997
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1491 Congo

«E pera isso se ajuntou logo muita gente com arcos, e frechas, e 

com atabaques, e trombetas de marfim, e com violas; tudo 

segundo seu custume, muy acordado, parecia bem:vynham todos 

nuus da cinta pera cima, e tintos na carne de branco,…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.998

1491 Congo

«E pera isso se ajuntou logo muita gente com arcos, e frechas, e 

com atabaques, e trombetas de marfim, e com violas; tudo 

segundo seu custume, muy acordado, parecia bem:vynham todos 

nuus da cinta pera cima, e tintos na carne de branco,…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.998

1491 Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.998

1491 Congo

«...e espingardas, e com trombetas diante como compria; e 

Many-sonho o recebeo com muita alegria, e gasalhado, e nom se 

podia fartar de os veer, e fallar co elles, a que mandou dar muita 

abastança de mantimentos, e fez per si muita honra».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.999

1491 Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.1002

1491 Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.1002

1491 Congo

«...e foy nelle bem servido de todolos oficiaes na mesa, e casa 

necessareos, e com toda outra pompa de trombetas, Porteiros, 

Veedor, e toda outra cerimonia de salvas, porque tudo olhava 

com grande tento, e de todo comeo muy bem, e com grande 

despejo».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.1002

1491 Moni-Congo

«...e despois Lanceiros, e asy outros com outras bisarmas de 

guerra, e assy molheres sem conto todas repartidas em batalhas, e 

com muitas trombetas de marfim e atabaques, e outros muitos 

estormentos, cantando todos muitos louvores d'ElRey de 

Portugal, e representando suas grandezas com muita alegria».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LX, p.1004

1491 Moni-Congo

«...e despois Lanceiros, e asy outros com outras bisarmas de 

guerra, e assy molheres sem conto todas repartidas em batalhas, e 

com muitas trombetas de marfim e atabaques, e outros muitos 

estormentos, cantando todos muitos louvores d'ElRey de 

Portugal, e representando suas grandezas com muita alegria».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LX, p.1004

1491 Moni-Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LX, p.1004

1455 Lisboa

«E diante do Principe muytas trombetas, atambores, 

charamelas, e sacabuxas, e outros muytos instrumentos, e muytos 

porteiros da maça, Reys darmas, porteiros mores, mestres falas, 

veador, e o mordomo mor com todas cerimonias Reaes».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.II, p.2

1455 Lisboa

«E diante do Principe muytas trombetas, atambores, charamelas, 

e sacabuxas, e outros muytos instrumentos, e muytos porteiros da 

maça, Reys darmas, porteiros mores, mestres falas, veador, e o 

mordomo mor com todas cerimonias Reaes».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.II, p.2

1455 Lisboa

«E diante do Principe muytas trombetas, atambores, charamelas, 

e sacabuxas, e outros muytos instrumentos, e muytos porteiros da 

maça, Reys darmas, porteiros mores, mestres falas, veador, e o 

mordomo mor com todas cerimonias Reaes».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.II, p.2

1455 Lisboa

«E diante do Principe muytas trombetas, atambores, charamelas, 

e sacabuxas, e outros muytos instrumentos, e muytos porteiros 

da maça, Reys darmas, porteiros mores, mestres falas, veador, e 

o mordomo mor com todas cerimonias Reaes».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.II, p.2

1455 Lisboa
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.II, p.2
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1476 Toro

«...ho qual por lhe obedecer, e cumprir o que tanto desejaua, 

depois de feito final pollas trombetas, elle com todos os seus 

com grandissimo esforço e animo, como singular Capitão, 

brandando todos pollo nome de Sam Iorge, com grande força e 

impeto deu tam brauamente nas batalhas contrayras,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.XIII, p.12

1476 Toro

«E a gente da batalha del Rey dom Affonso, que pollo campo 

andaua perdida, ouuindo as trombetas, e tambores do Principe, e 

vendo as fugeyras que no campo mandou fazer, se recolheo toda a 

elle, com que fez huma muyto grossa batalha,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.XIII, p.14

1476 Toro

«E a gente da batalha del Rey dom Affonso, que pollo campo 

andaua perdida, ouuindo as trombetas, e tambores do Principe, 

e vendo as fugeyras que no campo mandou fazer, se recolheo 

toda a elle, com que fez huma muyto grossa batalha,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.XIII, p.14

1476 Toro

«E por muyto mao trato, que a gente tinha recebido, e por muytos 

feridos, que auia, etambem por lho pedirem o Arcebispo de 

Toledo, e outros Senhores, que ahy com elle erão, se foy com 

grande triumpho, e vagar, com suas bandeyras tendidas, e 

trombetas, e atabales á Cidade de Touro, onde entrou,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.XIII, p.15

1476 Toro

«E por muyto mao trato, que a gente tinha recebido, e por muytos 

feridos, que auia, etambem por lho pedirem o Arcebispo de 

Toledo, e outros Senhores, que ahy com elle erão, se foy com 

grande triumpho, e vagar, com suas bandeyras tendidas, e 

trombetas, e atabales á Cidade de Touro, onde entrou,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.XIII, p.15

1488 Palmela

«E assi foy dous dias ver comer el Rey, que pera isso se vestio 

ricamente, e a sala armada de rica tapeçaria, e com dorsel de 

brocado, e muyta, e muy rica prata, e seus officiaes mores com reis 

darmas, e porteiros de maça, e muytos ministros, e danças, 

trombetas, e atabales,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXVIII, p.116

1488 Palmela

«E assi foy dous dias ver comer el Rey, que pera isso se vestio 

ricamente, e a sala armada de rica tapeçaria, e com dorsel de 

brocado, e muyta, e muy rica prata, e seus officiaes mores com 

reis darmas, e porteiros de maça, e muytos ministros, e danças, 

trombetas, e atabales,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXVIII, p.116

1489 Beja

«...e com elle o Principe e o Duque, e muytos Senhores, e nobre 

gente, todos vestidos de festa, e o Maequez veio de sua pousada a 

pe, acompanhado de muytos, honrados, e nobres fidalgos, e com 

trombetas, e atambores, charamellas, sacabuxas, e muyta gente, e 

diante delle homens do conselho del Rey, fidalgos de muyta 

autoridade». 

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.118

1489 Beja

«...e com elle o Principe e o Duque, e muytos Senhores, e nobre 

gente, todos vestidos de festa, e o Maequez veio de sua pousada 

a pe, acompanhado de muytos, honrados, e nobres fidalgos, e 

com trombetas, e atambores, charamellas, sacabuxas, e muyta 

gente, e diante delle homens do conselho del Rey, fidalgos de 

muyta autoridade». 

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.118

1489 Beja

«...e com elle o Principe e o Duque, e muytos Senhores, e nobre 

gente, todos vestidos de festa, e o Maequez veio de sua pousada a 

pe, acompanhado de muytos, honrados, e nobres fidalgos, e com 

trombetas, e atambores, charamellas, sacabuxas, e muyta gente, e 

diante delle homens do conselho del Rey, fidalgos de muyta 

autoridade». 

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.118

1489 Beja

«...e com elle o Principe e o Duque, e muytos Senhores, e nobre 

gente, todos vestidos de festa, e o Maequez veio de sua pousada a 

pe, acompanhado de muytos, honrados, e nobres fidalgos, e com 

trombetas, e atambores, charamellas, sacabuxas, e muyta gente, e 

diante delle homens do conselho del Rey, fidalgos de muyta 

autoridade». 

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.118

1489 Beja

«E acabado de comer, e el Rey recolhido, o Marquez, com muyta 

honra, e muyto acompanhado de Senhores, e nobre gente, e 

muytas trombetas, e atambores, charamellas, e sacabuxas, se 

recolheo a sua pousada».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.119

1489 Beja

«E acabado de comer, e el Rey recolhido, o Marquez, com muyta 

honra, e muyto acompanhado de Senhores, e nobre gente, e 

muytas trombetas, e atambores, charamellas, e sacabuxas, se 

recolheo a sua pousada».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.119

1489 Beja

«E acabado de comer, e el Rey recolhido, o Marquez, com muyta 

honra, e muyto acompanhado de Senhores, e nobre gente, e muytas 

trombetas, e atambores, charamellas, e sacabuxas, se recolheo a 

sua pousada».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.119

1489 Beja

«E acabado de comer, e el Rey recolhido, o Marquez, com muyta 

honra, e muyto acompanhado de Senhores, e nobre gente, e muytas 

trombetas, e atambores, charamellas, e sacabuxas, se recolheo a 

sua pousada».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.LXXIX, p.119
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1490 Évora

«E el Rey, depois de todos os procuradores estarem assentados, veio com 

grande estado, diante muytas trombetas, charamelas e sacabuxas, 

porteiros de maça, reys darmas, arautos, e passauantes, o porteiro mor, e 

mestre salas, veador, e veadores da fazenda, camareiro mor, e guarda 

mor, e mordomo mor, e assi o Regedor, Chanceller mor, e todlos officiaes, 

e desembargadores...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CIX, p.144

1490 Évora

«...charamelas e sacabuxas, porteiros de maça, reys darmas, arautos, e 

passauantes, o porteiro mor, e mestre salas, veador, e veadores da 

fazenda, camareiro mor, e guarda mor, e mordomo mor, e assi o Regedor, 

Chanceller mor, e todlos officiaes, e desembargadores...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CIX, p.144

1490 Évora

«...sacabuxas, porteiros de maça, reys darmas, arautos, e passauantes, o 

porteiro mor, e mestre salas, veador, e veadores da fazenda, camareiro 

mor, e guarda mor, e mordomo mor, e assi o Regedor, Chanceller mor, e 

todlos officiaes, e desembargadores...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CIX, p.144

1490 Évora

«E el Rey tinha prestes sem se saber per toda a cidade, pera que tanto que 

a noua viesse, muytas, e muyto grandes fogueiras por todas as praças, ruas 

principaes, e todas as torres do muro, e da cidade, e pollos muros, torres e 

lugares altos da cidade muytas infindas bandeyras, muytas bombardas, e 

outros tiros de fogo, e foguetes, muytas trombetas, e atambores, 

charamelas, e sacabuxas, e que todos sinos repicassem...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXV, p.152

1490 Évora

«...,muytas bombardas, e outros tiros de fogo, e foguetes, muytas 

trombetas, e atambores, charamelas, e sacabuxas, e que todos 

sinos repicassem...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXV, p.152

1490 Évora

«...,muytas bombardas, e outros tiros de fogo, e foguetes, muytas 

trombetas, e atambores, charamelas, e sacabuxas, e que todos sinos 

repicassem...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXV, p.152

1490 Évora

«...,muytas bombardas, e outros tiros de fogo, e foguetes, muytas 

trombetas, e atambores, charamelas, e sacabuxas, e que todos sinos 

repicassem...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXV, p.152

1490 Évora

«...lhe sahio a rua cantando com hum pandeiro na mão Dona 

Briolanja Anriquez, dona muyto honrada, molher Dayres de 

Miranda, e el Rey com prazer a tomou nas ancas da mula, e a 

leuou assi com muyta honra onde a Raynha estaua».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXV, p.153

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CVII, p.158

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXVIII, p.162

1490 Évora

«...donde tangião a sua vontade E hum muyto grande cadafalso a entrada 

porta a mão esuqerda pera trombetas bastardas, e atambores, de 

muytos degraos, em que estauam assentados a sua vontade, sem tolherem 

vista huns aos outros».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXVIII, p.162

1490 Évora

«...donde tangião a sua vontade E hum muyto grande cadafalso a 

entrada porta a mão esuqerda pera trombetas bastardas, e 

atambores, de muytos degraos, em que estauam assentados a 

sua vontade, sem tolherem vista huns aos outros».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXVIII, p.162

1490 Évora

«E ao longo da fala de cada parte foram feytos huns estrados, que 

chegauam de junto da copeira e cadafalso das trombetas ate junto do 

estrado real, a que subiam por degraos, e tinham de cada parte duas 

grades de pao,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXVIII, p.163

1490 Évora

«Diante delle vestidos de ricas sedas, e muyto bem encaualgados, muytas 

trombetas bastardas, e muytos atambores, muytas charamelas, e 

sacabuxas, muyto porteiros de maça, muytos reys darmas, arautos, e 

passauantes,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.169-170

1490 Évora

«Diante delle vestidos de ricas sedas, e muyto bem encaualgados, 

muytas trombetas bastardas, e muytos atambores, muytas 

charamelas, e sacabuxas, muyto porteiros de maça, muytos reys 

darmas, arautos, e passauantes,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.169-170



162 

 

 

 

Cronologia Local Instrumentos de Sopro Instrumentos de Percussão Fonte

1490 Évora

«Diante delle vestidos de ricas sedas, e muyto bem encaualgados, 

muytas trombetas bastardas, e muytos atambores, muytas 

charamelas, e sacabuxas, muyto porteiros de maça, muytos reys 

darmas, arautos, e passauantes,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.169-170

1490 Évora

«Diante delle vestidos de ricas sedas, e muyto bem encaualgados, 

muytas trombetas bastardas, e muytos atambores, muytas 

charamelas, e sacabuxas, muyto porteiros de maça, muytos reys 

darmas, arautos, e passauantes,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.169-170

1490 Évora

«Ella em h~ua mula ricamente arrayada, e as damas em mulas 

com ricas goarnições, e diante della muytas trombetas, e 

atabales, charamelas, sacabuxas, muytos porteiros de mala, e reys 

darmas del Rey, e da Raynha de Castela, vestidos de ricas sedas, 

e bem encaualgados, e seus mestres salas, veador, e mordomo 

mor ricamente vestidos».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.170

1490 Évora

«...e atabales, charamelas, sacabuxas, muytos porteiros de mala, 

e reys darmas del Rey, e da Raynha de Castela, vestidos de ricas 

sedas, e bem encaualgados, e seus mestres salas, veador, e 

mordomo mor ricamente vestidos».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.170

1490 Évora

«...e atabales, charamelas, sacabuxas, muytos porteiros de mala, 

e reys darmas del Rey, e da Raynha de Castela, vestidos de ricas 

sedas, e bem encaualgados, e seus mestres salas, veador, e 

mordomo mor ricamente vestidos».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.170

1490 Évora

«...e atabales, charamelas, sacabuxas, muytos porteiros de mala, 

e reys darmas del Rey, e da Raynha de Castela, vestidos de ricas 

sedas, e bem encaualgados, e seus mestres salas, veador, e 

mordomo mor ricamente vestidos».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.170

1490 Évora

«E o estrondo de todas as trombetas, e atambores, menistres 

altos del Rey, da Princesa, e do Duque, e muytos senhores que os 

leuauam, era cousa espantosa».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.170

1490 Évora

«E o estrondo de todas as trombetas, e atambores, menistres 

altos del Rey, da Princesa, e do Duque, e muytos senhores que os 

leuauam, era cousa espantosa».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.170

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.170

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.171

1490 Avis

«E o estrondo das trombetas, atambores, charmelas, e 

sacabuxas,  e de todolos menistres era tamanho, que se não 

ouuiam, e isto se fazia cada vez que el Rey, a Raynha, o Principe, 

a Princesa, bebiam, e vinham as primeiras iguoarias a mesa, e a 

copeira, era cousa espantosa de ver».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis

«E o estrondo das trombetas, atambores, charmelas, e 

sacabuxas,  e de todolos menistres era tamanho, que se não 

ouuiam, e isto se fazia cada vez que el Rey, a Raynha, o Principe, 

a Princesa, bebiam, e vinham as primeiras iguoarias a mesa, e a 

copeira, era cousa espantosa de ver».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis

«E o estrondo das trombetas, atambores, charmelas, e 

sacabuxas,  e de todolos menistres era tamanho, que se não 

ouuiam, e isto se fazia cada vez que el Rey, a Raynha, o Principe, 

a Princesa, bebiam, e vinham as primeiras iguoarias a mesa, e a 

copeira, era cousa espantosa de ver».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis

«E o estrondo das trombetas, atambores, charmelas, e 

sacabuxas,  e de todolos menistres era tamanho, que se não 

ouuiam, e isto se fazia cada vez que el Rey, a Raynha, o Principe, 

a Princesa, bebiam, e vinham as primeiras iguoarias a mesa, e a 

copeira, era cousa espantosa de ver».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIV, p.173-174
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1490 Avis

«Com grande estrondo de artelharia que tiraua, e trombetas, 

atabales, e menistres altos que tangião, e com muytas gritas, e 

aluoroços de muytos apitos de mestres, contramestres, e 

marinheiros, vestidos de brocados, e sedas com trajos 

dalemães,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.178

1490 Avis

«Com grande estrondo de artelharia que tiraua, e trombetas, 

atabales, e menistres altos que tangião, e com muytas gritas, e 

aluoroços de muytos apitos de mestres, contramestres, e 

marinheiros, vestidos de brocados, e sedas com trajos 

dalemães,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.178

1490 Avis

«Com grande estrondo de artelharia que tiraua, e trombetas, 

atabales, e menistres altos que tangião, e com muytas gritas, e 

aluoroços de muytos apitos de mestres, contramestres, e 

marinheiros, vestidos de brocados, e sedas com trajos 

dalemães,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.178

1490 Avis

«E por rey darmas, trombetas, e officiaes pera isso ordenados, 

se publicou em alta voz o breue, e desafio com as condições das 

justas, e grados dellas, assi para o que mais galante viesse á tea, 

como pera quem milhor justasse».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.179

1490 Avis
«...e estrondo de artelharia, trombetas, atabales, charamelas, e 

sacabuxas, que parecia que a fala tremia, e queria cayr em terra».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.179

1490 Avis
«...e estrondo de artelharia, trombetas, atabales, charamelas, e 

sacabuxas, que parecia que a fala tremia, e queria cayr em terra».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.179

1490 Avis
«...e estrondo de artelharia, trombetas, atabales, charamelas, e 

sacabuxas, que parecia que a fala tremia, e queria cayr em terra».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.179

1490 Avis

«...e estrondo de artelharia, trombetas, atabales, charamelas, e 

sacabuxas, que parecia que a fala tremia, e queria cayr em 

terra».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVII, p.179

1490 Avis

«Sahirão primeiramente grande soma de trombetas bastardas, 

vestidos de ricas sedas das cores del Rey, emuyto bem 

encaualgados».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.180-181

1490 Avis

«E apos elles vinhão dous grandes e altos cadafalsos com rodas 

per dentro, que homens fazião andar, sem verse como andauão, 

os quaes erão ricamente pintados douro, e muyto bem feytos, e 

ordenados com muytas e ricas bandeyras, todos cheos 

databaleyros com os atabales pollas bordas dos dafalsos da 

parte da fora,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181

1490 Avis

«O carro primeiro erão todos feytos de feyção de bogios, tão 

naturaes, que ninguem os teue por homens, e o outro em figuras 

de Leões reaes, com as felpas duradas, muyto naturaes, e com os 

atabales todos dourados, que parecia muyto bem».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181

1490 Avis
«E detras dos cadafalsos vinhão muytas charamelas, e 

sacabuxas ricamente vestidos».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181

1490 Avis
«E detras dos cadafalsos vinhão muytas charamelas, e sacabuxas 

ricamente vestidos».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181
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1490 Avis

«E tanto que el Rey foy recolhido ao castello com seus 

mantedores, veyo logo o Duque com sete auentureiros, fidalgos 

de sua casa, com grande forma de trombetas, atambores, 

charamelas, e sacabuxas, e antremeses diante, com muyta riqueza, 

e galantaria,…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXVIII, p.182

1490 Avis

«E tanto que el Rey foy recolhido ao castello com seus 

mantedores, veyo logo o Duque com sete auentureiros, fidalgos 

de sua casa, com grande forma de trombetas, atambores, 

charamelas, e sacabuxas, e antremeses diante, com muyta riqueza, 

e galantaria,…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXVIII, p.182

1490 Avis

«E tanto que el Rey foy recolhido ao castello com seus 

mantedores, veyo logo o Duque com sete auentureiros, fidalgos 

de sua casa, com grande forma de trombetas, atambores, 

charamelas, e sacabuxas, e antremeses diante, com muyta 

riqueza, e galantaria,…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXVIII, p.182

1490 Avis

«E tanto que el Rey foy recolhido ao castello com seus 

mantedores, veyo logo o Duque com sete auentureiros, fidalgos 

de sua casa, com grande forma de trombetas, atambores, 

charamelas, e sacabuxas, e antremeses diante, com muyta 

riqueza, e galantaria,…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXVIII, p.182

1491 Évora

«...que passaram com muyta gente, e muytas azemollas de ricos 

reposteyros de seda, muytas trombetas, e atabales, e ricos 

concertos de casa, e á tornada del Rey a Euora manteue depois 

na cidade no terreiro dos paços com muyta despesa h~uas muyto 

honradas e ricas justas...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXIX, p.188-

189

1491 Évora

«...que passaram com muyta gente, e muytas azemollas de ricos 

reposteyros de seda, muytas trombetas, e atabales, e ricos 

concertos de casa, e á tornada del Rey a Euora manteue depois 

na cidade no terreiro dos paços com muyta despesa h~uas muyto 

honradas e ricas justas...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXIX, p.188-

189

1491 Santarém

«...e todas com muytas bombardas que tirarão, e com muytas 

trombetas, e atambores, e grandes gritas, que pareceo muyto 

bem».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«...e todas com muytas bombardas que tirarão, e com muytas 

trombetas, e atambores, e grandes gritas, que pareceo muyto 

bem».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«E com estes bateis e barcas e outros muytos era o rio cuberto 

delles, todos com folias, prazeres, e antremses, e muytas 

trombetas bastardas, muytos atambores, muytas charamellas, e 

sacabuxas, muytas infindas bombardas, que foy muyto alegre festa 

por ser no Tejo...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«...muytos atambores, muytas charamellas, e sacabuxas, muytas 

infindas bombardas, que foy muyto alegre festa por ser no 

Tejo...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«...muytos atambores, muytas charamellas, e sacabuxas, 

muytas infindas bombardas, que foy muyto alegre festa por ser no 

Tejo...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«...muytos atambores, muytas charamellas, e sacabuxas, muytas 

infindas bombardas, que foy muyto alegre festa por ser no 

Tejo...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«...muytos atambores, muytas charamellas, e sacabuxas, muytas 

infindas bombardas, que foy muyto alegre festa por ser no 

Tejo...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«E com grande estrondo de trombetas, e atabales, charamellas, 

e sacabuxas, e muytos tyros de fogo do rio, e outros muytos que 

estauam no muro, e torres dalcaçoua, começaram dandar».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.191

1491 Santarém

«E com grande estrondo de trombetas, e atabales, charamellas, e 

sacabuxas, e muytos tyros de fogo do rio, e outros muytos que 

estauam no muro, e torres dalcaçoua, começaram dandar».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.191
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1491 Santarém

«E com grande estrondo de trombetas, e atabales, charamellas, 

e sacabuxas, e muytos tyros de fogo do rio, e outros muytos que 

estauam no muro, e torres dalcaçoua, começaram dandar».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.191

1491 Santarém

«E com grande estrondo de trombetas, e atabales, charamellas, e 

sacabuxas, e muytos tyros de fogo do rio, e outros muytos que 

estauam no muro, e torres dalcaçoua, começaram dandar».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.191

1490 Congo

«...e com muytas trombetas de marfim, e atabaques, e outros 

estromentos, cantando todos muyto louuores del Rey de Portugal, 

e contando suas grandezas com muyto grande alegria, e nessa 

ordem chegarão a el Rey, que estaua em hum terreiro de seus 

paços, acompanhado de muyta infinda gente,...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CVLIII, p.230

1490 Congo

«...e com muytas trombetas de marfim, e atabaques, e outros 

estromentos, cantando todos muyto louuores del Rey de Portugal, 

e contando suas grandezas com muyto grande alegria, e nessa 

ordem chegarão a el Rey, que estaua em hum terreiro de seus 

paços, acompanhado de muyta infinda gente,...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CVLIII, p.230

1490 Congo
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CVLIII, p.230

184 39Total

Cronologia Local Insturmentos de Cordas Insturmentos de Teclas Fonte

1490 Beja

«...e com elles mandou muitos, muy ricos ornamentos 

d'Altares, de Cruzes, galhetas, castiçaes, sinos, campaynhas, 

capas, vestimentas, orgãos, e todos outros comprimentos, 

que se requeriam em huma Igreja Catedral».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.997

1491 Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.998

1491 Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.998

1491 Congo

«E pera isso se ajuntou logo muita gente com arcos, e 

frechas, e com atabaques, e trombetas de marfim, e com 

violas; tudo segundo seu custume, muy acordado, parecia 

bem:vynham todos nuus da cinta pera cima, e tintos na 

carne de branco,…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.998

1491 Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.999

1491 Congo

«...e esteve a ellas muy pronto, e foram cantadas, e com 

orgaãos, de que lle muito gostou, especialmente porque via 

que os Christãos estavam a ellas muy devotos».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.1002

1491 Congo

«E ao outro dia nesta mesma maneira lhe disseram Missa 

com toda cerimonia, e estado d'oferta, ençenço, e paz, e 

Avangelho, e com todalas outras aderencias se sinos, 

campainhas, tochas, vellas, e orgaãos, e tudo em tanta 

perfeiçam,…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LVIII, p.1002

Desde Fernão Lopes, c. 1419, c.14, p.21 até Rui de Pina, c. D.João II, c.LIV, p.991 não existem menções relativas a instrumentos de cordas e teclas

Desde Rui de Pina, c. D.João II, c.LVIII, p.1002 até ao fim não existem menções relativas a instrumentos de cordas e teclas
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1357-1367 Almada / Lisboa

«...e se alg~uua vez lho queriam tanger, logo se 

enfadava delle, e dizia que o dessem oo demo e que lhe 

chamassem os trombeiros».

Fernão Lopes, c. D. 

Pedro I, c. XIV, p.59

1357-1367 Almada / Lisboa
Fernão Lopes, c. D. 

Pedro I, c. XIV, p.60

1382 Badajoz
Fernão Lopes, c. D. 

Fernando, c.CLV, p.537

1383-1385 Porto
Fernão Lopes, c.D. João 

I, vol.I, c. XLVI,p.93

1383-1385 Toledo
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c. LV, p.109

1383-1385 Santarém

«Com elRei viinham ataa çemto e oitemta de cavallo 

todos armados, e lamças levamtadas e trombetas 

comssigo, mas logo aa tarde veherom muitos».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c. LXIV, p.124

1383-1385 Elvas

«Joham Rodriguez como soube que NunAllvarez era em 

Elvas, que som dhi tres legoas, mamdoulhe dizer per 

hu~u seu trombeta,que bem sabia como seu senhor 

elRei de Castella, era Rei de Portugall de dereito…».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Elvas

«NunAllvarez rreçebeo bem o trombeta, e mandouho 

logo agasalharm e deulhe depois em rrespota que 

dissesse a Joham Rodriguez que ell b~e sabia, que nos 

trautos que elRei de Castella fezera com elRei dom 

Fernando, quamdo casara com sua filha,…».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Elvas

«E que ell emviasse dizer a elRei de Castella que se 

alçasse de sobre Lixboa, e se tornasse pera sua terra, 

mamteemdo os trautos como nelles era posto, e que 

parte que dezia, que o queria viinr buscar e lhe poer a 

teeria b~e feito de jamtar; e com esta rrespota se partio 

ho trombeta em outro dia na manhaã...».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Elvas
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Elvas

«E em comtãdo o trombeta a rresposta que levava a 

Joham Rodriguez, e a esses outro cavalleiros que com 

ell estavom, avemdo elles todo por escarnho, e rriimdo 

de tall resposta, e NunAllvarez foi visto omde hia com 

suas gemtes…».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c.CXLIV, p.293

1383-1385 Amial
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I c.CXLV, p.295

Desde Fernão Lopes, c. 1419, c.14, p.21 até Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. XIV, p.59 não existem menções relativas à categoria de insttrumentos ou 
instrumentistas

Desde Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I c.LXXIV, p.144 até Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I c.CXL, p.283, p.59 não existem menções relativas à categoria de 
insttrumentos ou instrumentistas

Desde Fernão Lopes, c. D. João I, vol.I c.CXLV, p.295 até Fernão Lopes, c. D. João I, vol.II c.XLI, p.105 não existem menções relativas à categoria de 
insttrumentos ou instrumentistas
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1385-1433 Vila Garcia

«A este luguar de Vila Garçia chegou h~u trombeta ao 

Comde com recado dos imiguos e tragia hu~u molho de 

varas na mão».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.LIV, p.144-

145

1385-1433 Vila Garcia
«E depois que lhe deu a priemeira  vara, tornou outra 

vez a dizer o trombeta…».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.LIV, p.144-

145

1385-1433 Vila Garcia

«Emtão mamdou dar ao trombeta çem dobras e dise: 

Dizey ao Mestre, meu senhor e meu amiguo, e aos 

senhores que cõ ele saõ, que euu lhe adradeço muito 

suas desafiaçõis e que muito mais lhe agradeço as varas 

[que me mandarão] com que os emtemdo de hir 

castiguar».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.LIV, p.144-

145

1385-1433 Vila Garcia

«Emtão se partio o trombeta este recado aqueles 

senhores que o emviaraõ, que de tal reposta foraõ muy 

maravilhados».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.LIV, p.144-

145

1385-1433 Ribeira de Chança
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.LIX, p.158

1385-1433 Lisboa
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c. LXV, p.168

1385-1433 Almeida
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.LXXII , p.182

1385-1433 Almeida
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.LXXII , p.182

1387 Porto
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.XCV, p.223

1387 Porto

«Diamte hiaõ pipas e trombetas e doutros 

estormentos que naõ se podiaõ ouvyr. Donas 

filhas dalguo e iso mesmo da cidade camtavaõ 

imdo detras, como he custume de vodas».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.XCV, p.223

1385-1433 Valdeiras
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.CV, p.238

1385-1433 Badajoz
«E elle tomou h~u que conhecia por trombeta, e 

foramse ambos diamte soos».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.CLVII, p.344

1385-1433 Badajoz

«A este apellidar acodiram alg~us a porta, e o 

trombeta começou de tanger, emborilhamdose ja 

h~us com outros, de guisa que ficou a porta soo e os 

dez foram acima do muro». 

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.CLVII, p.344

1385-1433 Alandroal
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.CLX, p.350

1385-1433 Évora

«Semdo ho Comde asi asemtado como vinha de 

caminho emquoamto lhe faziã de comer e armavam a 

temda, nam semdo aimda meio dia, cheguou h~u 

trombeta da parte dos castellaos e perguumtou quoall 

era o Comde, e mostraramlho e elle chegouse a elle e 

dise: Senhor Comdestabre».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II c.CLXIII, p.356
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1385-1433 Évora

«Emtã feez chamar seus trombetas e emcomendoulho e 

mãdoulhe daar secretamemte em abastamça quoamto mester 

ouvese».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.356

1385-1433 Évora
«E emquoamto o trombeta foy comer falou o Comde com o 

Mestre e com eses Senhores e Capita~ens…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.356

1385-1433 Évora

«Emtam mãdou o Comde daar vestir ao trombeta e 

dinheiro e iso mesmo fizeram alg~us dos capitaes que lhe 

derã roupas e joias e bem ledamente».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433 Évora
«E emtam se partio o escudeiro de cavallo com cota e 

braçaees e espada cimta, e o trombeta com elle…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433 Évora

«...quoamdo cheguaram ao arraiall dos castelhanos o Mestre 

amdava de cavallo, falamdo com nove capitaens dos seus; e 

como foram acerqua, dise Joham Estevez ao trombeta que 

fose dizer ao Mestre o que lhe o Comde respomdera». 

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433 Évora
«E o trombeta chegou a elles, ficamdo o escudeiro aredado 

h~uu pouco, e o Mestre perguumtou: …».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIII, p.357

1385-1433
«Como pode ser iso, diseram elles, caa ho noso trombeta 

nos dise o comtrairo…».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIV, p.360

1385-1433 «Porem que bem ouvira o que lhe o trombeta dise».
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXIV, p.360

1385-1433
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXV, p.361-362

1398 Tui
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXIII, p.381

1398 Tui
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXIII, p.382

1402 Serra de Reboreda
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXV, p.386

1385-1433
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXV, p.388

1385-1433 Alcantara
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II c.CLXXXIII, p.404

1415-1433 Lisboa

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XVII, 

p.83
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1415-1433 Porto

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XXXVI, 

p.140

1415-1433 Porto

«E, quando foi o dia daquela partida, era entre todos 

aqueles da frota mui grande alegria, ca todos os navios 

eram acompanhados de trombetas e ourtos estormentos 

cujo som espertava seus corações para serem alegres».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XXXVI, 

p.140

1415-1433 Lisboa (Restelo)

«E disse às trombetas que se pusessem na maior altura e 

que fizessem, em seus estromentos todo sinal de ledice que 

pudessem. E como era domingo e os homens por razão das 

calmas estavam todos jogando e folgando em seus navios, cá 

o mais que podiam, escusavam a cidade por causa da grande 

pestenença que nela andava».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)

«...e que fizessem, em seus estromentos todo sinal de 

ledice que pudessem. E como era domingo e os homens 

por razão das calmas estavam todos jogando e folgando 

em seus navios, cá o mais que podiam, escusavam a 

cidade por causa da grande pestenença que nela andava».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)

«Empero pensaram que os Infantes não estavam ali, e que, 

por isso aqueles seus trombetas, com pouco avisamento, 

filharam assim aquele ousio».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)
«...ouviam, em ela, charamelas e outros estromentos 

bem criam que era tudo feito a outro fim».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Lisboa (Restelo)
«Cá os estromentos não eram poucos, cá em cada 

navio estavam estromentos de desvairadas guisas».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. XLVIX, 

p.175

1415-1433 Alhos Vedros / Restelo
Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.L, p.177

1415-1433 Alhos Vedros / Restelo
Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.L, p.177

1415-1433 Algeciras

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.LV, p.190-

191

1415-1433 Algeciras
«...e dos outros estromentos que se tangiam em todos os 

navios, cujo som parecia a eles cousa celestial».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.LV, p.191

1415-1433

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.LXV, 

p.210
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1415-1433 Ceuta

«E todo homem deve isso mesmo de amar a seu próximo, 

segundo se mostra nos estromentos da música, nos quais todas 

as vozes concorrem um consoante e se correspondem e dão 

perfeição umas às outras».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c. LXXI, 

p.223

1415-1433 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.LXXII, 

p.225

1415-1433 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.LXXV, 

p.231-232

1415-1433 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.LXXV, 

p.232

1415-1433 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XCV, 

p.273

1415-1433 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XCVI, 

p.276

1415-1433 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XCVI, 

p.276

1415-1433 Ceuta
Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.CI, p.286

1438-1481 Ilha das Garças

«...fezerom sair seus estorm~etos e aleuantarõ cãtares e des y 

comendo e beuendo come home~es que per suas voõtades se 

certificauom da vitorya…».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica 

dos feitos notáveis que se 

passaram na conquista de Guiné 

por mandado do infante D. 

Henrique, vol. I c.LIV , p.203

1438-1481 Ilha de Tider

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica 

dos feitos notáveis que se 

passaram na conquista de Guiné 

por mandado do infante D. 

Henrique, vol. I c.LV , p.209

1438-1481 Ilha das Garças

«...e, como gente que não sabe encobrir sua alegria, fizeram sair 

seus instrumentos e alevantaram cantares, comendo e bebendo 

como homens que de vontade haviam a certeza da vitória».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica 

dos feitos notáveis que se 

passaram na conquista de Guiné 

por mandado do infante D. 

Henrique, vol.II c.LIV, p.300

1438-1481 Ilha de Tider

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica 

dos feitos notáveis que se 

passaram na conquista de Guiné 

por mandado do infante D. 

Henrique, vol.II c.LV , p.309

1390-1437 Lisboa
Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XI, p.215

1390-1437 Lisboa

«...o estormento que lleva, com que allegrava os corações 

daquelles que hos podiam ouvir, cuja doçura do som era muy 

comtraria das vomtades da mayor parte daqueles que ally ficavão, 

os quaes, lamçados sobre os muros com has façes sobre suas 

pallmas, banhavão seus rrostos com llagrimas...».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XI, p.215

1390-1437 Vale de Laranja (Rio Maior)

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIII, 

p.264
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1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c. XXX, 

p.300

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c. XXVIII, 

p.662

1420 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c. XXVIII, 

p.664

1415-1437 Benexeme

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIX, 

p.667

1415-1437 Bubur

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXXII, 

p.675

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXXIII, 

p.679

1415-1437 Ceuta

«E ~e vogamdo ao lomgo momte, vyrã como hom~es amdavão 

acarretamdo lenha com carros e mãdarão a h~u allaude que 

llevava Gomçallo de Cuadros ~e terra pera filhar aquelles 

hom~es, por~e os nossos foram avisados e escaparão fugimdo».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIII, 

p.642

1415-1437 Ceuta

«Por~e foy h~ua das galles, e com o allaude filharã o mestre e 

outro hom~e, e, seguymdo mais avamte, acharão h~u emxabeque 

cõ pesquecado e hom~es de dom Fernando de Noronha, que ally 

emtom estava, e tomarõ delles, e outros fugirã».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIII, 

p.642

1430-1464 Ceuta
Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.V, p.59

 1430-1464 Ceuta
Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Viij, p.71

1430-1464 Benaxame
Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.IX, p.73

1430-1464 Bobmy
Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Xij, p.80

1430-1464 Albeçota

Gomes Eanes Zurara, c.Conde 

D. Duarte de Meneses, c.Liij, 

p.160

1430-1464 Albeçota

Gomes Eanes Zurara, c.Conde 

D. Duarte de Meneses, c.Liij, 

p.160

1430-1464 Ilha de Fez

«E porem cessarom todos seus allaridos. callarom seus 

stromentos. acabarom suas speranças. nunca mais decerom ao 

pallanque e uallos que teuerom feitps na praya».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.LX, 

p.173
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1430-1464 Alcácer Ceguer

«...leuando consigo tres trombetas e todollos christãaos o 

milhor corregidos que cda huum pode E como aquelle capitam 

nom era homem em que ouuesse nehuma louçaynha».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.lxiij, 

p.187

1430-1464 Alcácer Ceguer

«...caualgarom todollos mouros que tijnham caualloos e 

começarom de se poer em aazes com suas bandey/ras tendidas 

fazendo soar todos seus estormentos e guarnecendo seus 

corpos e cauallos das milhores cousas que tijnham…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Lxxiij, 

p.201

1458 Alcácer Ceguer

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Lxxiij, 

p.202

1430-1464 Anexamez 

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.LRvij, 

p.239

1430-1464 Tânger

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c. Cxij, 

p.259-260

1442

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxix, 

p.286

1430-1464

«...fazendo logo trigoso sinal aaquelles officyaaes que muy 

trigosamente comprissem sua ordenança mandando a sseus 

trompetas que fezessem outra uez sinal de batalha E dom 

Henrique mandou a dom Pedro que era seu Jrmaão bastardo que 

tomasse carrego de acaudellar aquella gente pois elle mais nom 

podya».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxix, 

p.288

1430-1464 Tarifa; Alcer

«E desy tres trombetas e huum clarom que na gallee andauam. 

hora fosse por auer graça do nouo / senhoryo ou com temor 

soauom muy specyalmente».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c. Cxx, 

p.290

1430-1464 Çafa 

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxxvij, 

p.304

1430-1464 Benauolence

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.XXX, 

p.315

1430-1464 Benauolence

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.XXX, 

p.315

1430-1464 Benauolence

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.XXX, 

p.315

1430-1464 Tânger

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.CRvj, 

p.345

1199
Rui de Pina, c. D. Sancho I, c. 

X, p.38

1214 Alcácer
Rui de Pina, c. D.Afonso II, 

c.VI, p.95
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1214 Alcácer

«...e outros desvayrados instromentos, que ha qualquer 

coraçam por abastado de esforço, que fora nom leyxára de tocar 

de grande medo, e muito espãto, pelo qual hos Christãos avendo-

o assi por milhor, sayram ha elles de suas estancias, postos em 

suas batalhas ordenadas,...».

Rui de Pina, c. D.Afonso II, 

c.VI, p.95

1323 Lisboa
Rui de Pina, c. D.Dinis, 

c.XXIX, p.305

1323 Lisboa
Rui de Pina, c. D.Dinis, 

c.XXIX, p.305

1340 Salado
Rui de Pina, c. D.Afonso IV, 

c.LIX, p.448

1340 Salado
Rui de Pina, c. D.Afonso IV, 

c.LIX, p.448

1340 Salado

«...& de todos estes exercitos dos Christãos, & dos Mouros 

sahiraõ tãtas gritas cõ tantos estrondos de Trombetas, & 

Atabaques, & de outros desvairados instromentos, que 

claramente os montes, & os valles tremiam,…»

Rui de Pina, c. D.Afonso IV, 

c.LIX, p.448

1437 Vale de Angera
Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXIII, p.541

1437 Tânger
Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXV, p.543

1437 Tânger
Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXVII, p.547

1437 Tânger
Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXVIII, p.548

1437 Tânger

«E o que, com sua gente, primeyro sayo a Bandeiras tendidas e 

com grande estrondo d'estromentos, foy ElRey de Feez, e 

apos elle ElRey de Beelez, e logo Lazeraque, que na Casa de 

Feez era poderoso e grande e muy astucioso Marim, e desy logo 

os Enxouvyos com todollos outros, e com elles os da  Cidade, 

que de sua vingança nom eram esquecidos».

Rui de Pina, c. D.Duarte, 

c.XXXI, p.552

1442 Santarém
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.LXXVIII, p.683

1449

«ElRey trazia ja detrimynado por aquelle dia em que sobre o 

Yfante chegou nom o cometer, nem lhe dar combate algum, e 

dizem que com algum fundamento de bem pera o Ifante, e porem 

per seus trombetas e Reys d'armas, e arautos mandou em torno 

do arrayal do Yfante dar espantosos pregoo~es...».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXXI, p.745

1457 Alcácer Ceguer
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXXXVIII, p.777

1457 Tânger

«...que lhe envyou per Martym de Tavora, e Lopo d'Almeyda, 

que embarcados em hum navyo aparelhado d'armas, e Reys 

d'armas e trombetas, e de suas pessoas em gram comprimento 

foram sobre Tangere».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXXXIX, p.779
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1464 Tânger
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLIII, p.806-807

1471
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXIII, p.820

1471
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXIII, p.820

1475 Prazença
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXXVIII, p.833

1476 Toro

«E ElRey Dom Afonso muy contente e allegre de nom negar a 

batalha, pera que per hum trombeta e arauto d'ElRey Dom 

Fernando era já desafyado com quanto tinham muyto menos 

gente, porém elle  eo Pryncepe seu Fylho fizeram rostro, pera lha 

dar, com sua jente,...».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXC, p.844

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.845

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.847

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.847

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, c.II, 

p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, c.II, 

p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, c.II, 

p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, c.II, 

p.896

1482 São Jorge da Mina

«Ao qual ho Rey veeo, e diante delle h~ua grande matinada de 

buzios, chocalhos, e cornos que sam os seus estormentos, 

acompanhado de infindos negros, delles com arcos, e frechas, e 

outros com azagayas e escudos…».

Rui de Pina, c. D.João II, c.II, 

p.896

1482 São Jorge da Mina

«E o Capiram saio recelo fora do estrado com grande estrondo 

dos seus estromentos, eo Rey deu ao Capitam seu custumado 

synal de paz, que foi tocaremse os dedos, trincando logo h~u com 

ho outro, dizendo em sua linguagem Bere, Bere, que na nossa 

quer dizer Paz Paz, e ho Capitam a elle outro tanto».

Rui de Pina, c. D.João II, c.II, 

p.896

1488
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XXXVII, p.956
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1491 Moni-Congo

«...e despois Lanceiros, e asy outros com outras bisarmas de 

guerra, e assy molheres sem conto todas repartidas em batalhas, e 

com muitas trombetas de marfim e atabaques, e outros muitos 

estormentos, cantando todos muitos louvores d'ElRey de 

Portugal, e representando suas grandezas com muita alegria».

Rui de Pina, c. D.João II, c.LX, 

p.1004

1455 Lisboa
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.II, p.2

1455 Lisboa
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.II, p.2

1455 Lisboa
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.II, p.2

1455 Lisboa
Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.II, p.2

1455 Lisboa

«E diante do Principe muytas trombetas, atambores, charamelas, 

e sacabuxas, e outros muytos instrumentos, e muytos porteiros 

da maça, Reys darmas, porteiros mores, mestres falas, veador, e 

o mordomo mor com todas cerimonias Reaes».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.II, p.2

1490 Avis

«E estando el Rey, e a Princesa dentro a porta da Cidade, se fez 

h~ua pratica a vinda, e entrada da Princesa, e acabada os do 

parayso com singulares estromentos, que tangiam, e os 

cantores cantauam suaumente, fizeram h~ua espantosa 

musica,…».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXIII, p.171

1490 Avis

«E apos elles vinhão dous grandes e altos cadafalsos com rodas 

per dentro, que homens fazião andar, sem verse como andauão, 

os quaes erão ricamente pintados douro, e muyto bem feytos, e 

ordenados com muytas e ricas bandeyras, todos cheos 

databaleyros com os atabales pollas bordas dos dafalsos da 

parte da fora,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181

1490 Avis
«...que fazião tamanho roido por serem tantos, que se não ouuia 

ninguem, e os atabaleyros vinhão todos sem figuras de homens».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CXXVIII, p.181

1490 Congo

«...e com muytas trombetas de marfim, e atabaques, e outros 

estromentos, cantando todos muyto louuores del Rey de 

Portugal, e contando suas grandezas com muyto grande alegria, e 

nessa ordem chegarão a el Rey, que estaua em hum terreiro de 

seus paços, acompanhado de muyta infinda gente,...».

Garcia de Resende, c. D. João 

II, c.CVLIII, p.230

21 30Total

Desde Rui de Pina, c. D.João II, c.XXXVII, p.956 até Rui de Pina, c. D.João II, c.LX, p.1004 não existem menções relativas à categoria de insttrumentos ou instrumentistas

Desde Garcia de Resende, c. D. João II, c.XIII, p.12 até Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXXIII, p.170 não existem menções relativas à categoria de insttrumentos ou instrumentistas

Desde Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXXIV, p.173-174 até Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXXVIII, p.181 não existem menções relativas à categoria de insttrumentos ou instrumentistas

Desde Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXXVIII, p.181 até Garcia de Resende, c. D. João II, c.CVLIII, p.230 não existem menções relativas à categoria de insttrumentos ou instrumentistas
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 Cronologia Local Outros Fonte

1471

«...e manistrees altos e baxos, metidos nos batees, e de hy aos 

navyosque logo fizeram vella, que com vento bonançoso 

chegeram d'avante a dita Vylla d'Arzilla, onde sua frota ancorou 

aos XX dias do dito mes, já sobre tarde, os Mouros da qual 

como de dia ouveram vista della...».

Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXIII, p.820

1475 Prazença
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CLXXVIII, p.833

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXC, p.844

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.845

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.847

1476 Toro
Rui de Pina, c. D.Afonso V, 

c.CXCI, p.847

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1482 São Jorge da Mina
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.II, p.896

1488
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XXXVII, p.956

1488
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XXXVII, p.956

Desde Fernão Lopes, c. 1419, c.14, p.21 até Rui de Pina, c. D.Afonso V, c.CLXIII, p.820 não existem menções relativas à categoria 
outros 
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 Cronologia Local Outros Fonte

1488

«E ho Marquez entrou na salla acompanhado de suas pousadas 

com muita, e nobre gente da Corte, com grande estrondo de 

trombetas bastardas, e atabaques, e Manistrees altos, e 

baixos…».

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.XXXVII, p.956

1490 Sevilha
Rui de Pina, c. D.João II, c.XLIV, 

p.967

1490 Sevilha
Rui de Pina, c. D.João II, c.XLIV, 

p.967

1490 Sevilha
Rui de Pina, c. D.João II, c.XLIV, 

p.967

1490 Évora

«Proveo mais, que de Frandes, Ingaterra, Irlanda, e ALemanha 

viessem, como vieram em navios, muitas e mui ricas tapeçarias, e 

panos de lãa finos, e facaneas, forros de martas, arminhos, e 

d'outras penas, e muita prata em pasta, cozinheiros, manistrees 

altos, e baixos, cujo aviamento, e vynda custaram muito 

dinheiro».

Rui de Pina, c. D.João II, c. XLIV, 

p.970-971

1490 Évora
«Tynha quatro cadafalsos envestidos nas paredes, dous de cada 

banda pera manistrees…».

Rui de Pina, c. D.João II, c.XLIV, 

p.973

1490 Évora
Rui de Pina, c. D.João II, c.XLIV, 

p.973

1490 Évora

«...e na primeira da mão ezquerda comeo ho Arcebispo, e 

Bispos, e Condes, e pessoas principaes do Conselho, em cujo 

serviço ouve asinadas cerimonias, e muitas e diversas iguarias com 

todo o outro resplandor de ricos vestidos, e baixellas, e 

manistrees altos, e baixos».

Rui de Pina, c. D.João II, c.XLVII, 

p.978

1490 Évora
Rui de Pina, c. D.João II, c.XLVII, 

p.978

1490 Évora
Rui de Pina, c. D.João II, c.XLVII, 

p.978

1490 Évora

«...que jogavam, e trombetas, e ataballes, e manistrees que 

tangiam, com desvairadas gritas e alvoroços d'apitos, de 

fengidos Mestres, Pillotos, e Mareantes vestido de brocados, e 

sedas, e verdadeiros e ricos trajos d'Alemães».

Rui de Pina, c. D.João II, c.XLVII, 

p.978

1490 Évora

«Muytos, e bons cosinheyros, muytos menistres altos, e 

bayxos, cuja vinda, e auiamento destas cousas custou muyto 

dinheyro».

Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CVII, p.158

1490 Évora

«...tinha quatro casas de fora pegadas nella com muyto grandes 

arcos altos nas paredas da sala, dous de cada banda, que a 

faziam ainda parecer myor, pera muytos menistres que nellas 

estauam muyto altos, e bem agasalhados,…». 

Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXVIII, p.162

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXVIII, p.162

Desde Rui de Pina, c. D.João II, c.XLVII, p.979 até Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXV, p.153 não existem menções relativas à categoria outros 
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Cronologia Local Outros Fonte

1490 Évora

«E o estrondo de todas as trombetas, e atambores, menistres 

altos del Rey, da Princesa, e do Duque, e muytos senhores que 

os leuauam, era cousa espantosa».

Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXIII, p.170

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXIII, p.171

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis

«E o estrondo das trombetas, atambores, charmelas, e sacabuxas,  

e de todolos menistres era tamanho, que se não ouuiam, e isto 

se fazia cada vez que el Rey, a Raynha, o Principe, a Princesa, 

bebiam, e vinham as primeiras iguoarias a mesa, e a copeira, era 

cousa espantosa de ver».

Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXIV, p.173-174

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. João II, 

c.CXXVII, p.178

12Total

Desde Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXXVII, p.178 até ao fim não existem menções relativas à categoria outros 

Desde Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXVIII, p.162 até Garcia de Resende, c. D. João II, c.CXXIII, p.170 não existem menções relativas à 
categoria outros 
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7.3.3 – Número total de referências encontradas relativas a instrumentos e 

instrumentistas na cronística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronistas Crónica Anafins Atabaques Bombardas Buzina Charamelas Cornos Instrumentos Instrumentistas Menistres Pandeiro Órgão Sacabuxas Sinos Tambores Tamborins Trombas Trombetas Trompeta Viola Total

Crónica 1419 2 2 / / / / / / / / / / / / / / 5 / /

Crónica de D. Pedro I / / / / / / / 1 / / / / / / / 2 / / /

Crónica de D. Fernando I / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / /

Crónica de D. João I / / 1 / / / 1 20 / / / / 1 / / 2 48 1 /

Crónica da Tomada de 

Ceuta
/ / / / 2 / 6 2 / / / / / / / / 14 / /

Crónica dos Feitos da 

Guiné
/ / / / / / 2 / / / / / / / / / 2 / /

Crónica de D. Pedro de 

Meneses
/ / / / / / 3 / / / / / / / / / 8 / /

Crónica de D. Duarte de 

Meneses
/ 2 1 1 / 1 / 3 / / / / / / / / 9 1 /

Crónica de D. Sancho I / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / /

Crónica de D. Afonso II / / / / / / 1 / / / / / / / / / 1 / /

Crónica de Sancho II / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Crónica de D. Afonso III / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Crónica de D. Dinis 1 / / / / / / / / / / / / / / / 1 / /

Crónica de D. Afonso IV / 1 / / / / 1 / / / / / / / / / 1 / /

Crónica de D. Duarte I / / / / / / / / / / / / / / / / 4 / /

Crónica de D. Afonso V / 1 / / / / / 3 1 / / / / / / / 7 / /

Crónica de D. João II (R.P) / 5 1 / 1 1 2 / 5 / 3 / 1 1 1 / 10 / 1

Garcia de Resende Crónica de D. João II (G.R) / 9 1 / 13 0 3 2 5 1 / 13 / 12 / / 25 / / 84

3 20 4 1 16 2 19 30 11 1 3 13 2 13 1 5 136 2 1 286

56

59

87Fernão Lopes

Gomes Eanes Zurara

Rui de Pina
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7.3.4 – Episódios (excertos) em que foram referenciados momentos de festas, 

entre os quais, casamentos, entradas régias, festas profanas, religiosas e procissões 

em que houve música 

Cronologia Local Casamentos Entradas Régias Fonte

1325-1357 Valladolid
Fernão Lopes, c.1419, 

c.140, p.227

1357-1367 Almada
Fernão Lopes, c.D. 

Pedro I, c. XIV, p.59

1367-1383 Talleiga e Figueira 

«...e esto fazia el-rrei seu padre porque ella era ainda muito 

moça, e dezia que he quiria entanto guisar mui 

honrradamente todo  o que compria pera a festa de suas 

vodas …».

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. LII, 

p.181

1367-1383 Santarém

«...e aos dous dias seguintes lhe forom feitas grandes 

festas e justas, e ella entregue a seu marido: nas quaaes 

justou o dito conde dom Sancho com Martim Affonso de 

Melloo, e encontrou-ho Martim Affonso de guisa que deu 

com elle e com o cavallo em terra».

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. 

LXXXIV, p.293

1367-1383 Santarém

«E forom esposados per pallavras de presente em maãos 

do dito dellegado e feita mui gram festa, quall conviinha a 

taaes pessoas…»

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. 

LXXXIV, p.293

1413 Cidade de Soria

«...com a iffante dona Lionor, filha d'el-rrei dom Henrique, 

a que ouvera de seer molher d'el-rrei dom Fernando de 

Portugall, com a quall el-rrei deu ao dito iffante cem mil 

dobras em casamento; e forom estas vodas feitas com mui 

grandes festas e allegrias e durarom todo o mes de 

mayo».

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. XCIV, 

p.334

1367-1383 Évora

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. XCVIII, 

p.348

1375 Burgos

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CXI, 

p.403

1383

«...e que d'alli a levasse el-rei de Castella pera Badalhouce, 

honde fezesse suas vodas e festa honrradamente, 

rrecebendo-a outra vez per pallavras de presente».

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CLVIII, 

p. 547-548

1367-1383 Elvas

«E como el-rrei com suas companhas chegou a Badalhouce, 

partio logo a rrainha muito acompanhada e veo-sse a Estremoz, 

honde a rrainha dona Lionor estava com a iffante, e d'alli partio 

em sua companha e veherom-sse todos pera a villa d'Ellvas, 

honde ja os fidallgos de Portugall tiinham hordenadas justas e 

alçado tavollado pera bafordar e fazer outros jogos pera tall 

festa perteecentes».

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CLXIII, 

p. 564

1383 Elvas

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. 

CLXVII, p. 576

1367-1383 León

«Partio el-rrei de Badalhouce com sua molher, e foi dentro per 

seu regno ataa Leom; e per todollos logares per honde hiam, assi 

cercdos come terras chãas, lhe faziam grande festa…»

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. 

CLXVIII, p. 579

1383-1385 Porto

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.I, c. 

CXXIV, p.244

1385 Coimbra

«...e humilldosamente ficou os geolhos em terra, e beyjou a cruz, e 

veosse de pee com a proçissom; e emtrou pella çidade com gram 

festa e prazer que com ell aviã; e levaromno aos Paaços da 

Alcaçerva hu avia de pousar…»

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.I, c. 

CLXXXI, p.391

1385 Coimbra

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.I, c. CXCII, 

p.424
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Cronologia Local Casamentos Entradas Régias Fonte

1385 Porto

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. VIII, 

p.20

1385 Porto

«A quoall festa e reçebimento desta guisa feito demovia muitas 

delas a reguar suas fermosas caras com doc~eis e prazive~es 

lagrimas».

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. VIII, 

p.21

1385 Ponte de Lima

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. XIV, 

p.32-33

1385-1433
Ferreira de Aves 

(Comarca da Beira)

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. XIV, 

p.45

1385-1433
Ferreira de Aves 

(Comarca da Beira)

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. XIV, 

p.45

1385 Leiria

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

XXXVII, p.93

1385 Lisboa

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

XLVIII, p.129

1385 Lisboa

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

XLVIII, p.130

1385 Lisboa

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

XLVIII, p.130

1385 São Pedro de Agostém

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. LXII, 

p.163

1385-1433 Penamacor

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

LXXVII, p.192

1385-1433 Penamacor

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

LXXVII, p.194-195

1385-1433 Évora

«Homde foy reçebida com graõ festa e prazer,vimdo muito 

acompanhada de imgreses e portugueses, asy como mõsyre Joam 

dOlamda, comdestabre do Duque…».

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. XCIII, 

p.220-221

1387 Porto

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. XCV, 

p.223

1387 Porto

«Per quimze dias amte e depois duraram festas e juustas 

reaes, por homrra desta voda como dizemos; e naõ 

somente ~e aquell luguar, mas em todallas vilas e çidades 

do Reino, segundo que cada hu~u hera, foraõ feitas 

gramdes alegrias e trebelhos, como se emtão custumavaõ».

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. XCVI, 

p.224
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 Cronologia Local Casamentos Entradas Régias Fonte

1385-1433 Lisboa

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

CXLVIII, p.323

1385-1433 Burguillos

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

CLXVI, p.364

1385-1433 Burguillos

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

CLXVI, p.364

1385-1433

«E elle respomdeo que lhe aprazia com tall comdiçaom 

que fosem fazer vodas a sua casa, do que elles foram mui 

leedos; e Cepiam deu em casam~eto a noiva todo o que 

lhe por ella fora dado e maes outras joias aos que vieram 

a festa».

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

CXCVIII, p.450

1385-1433

«E faziase aquele dia ali h~ua voda, e premderam o noivo 

e a noiva homde siam pera os levar a egreja a lhe fazer seu 

oficio; e alg~uus dos que amdavã na festa e muitos se 

meteram na egreja e delles fogiam per homde milhor 

podiam».

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

CXCVIII, p.450

1385-1433

«E tornoulhe = a fazer sua festa e oficio, camtamdo os 

seus em ella, e leixou os noivos com os outros em paaz e 

tornou a seu alojam~eto, dizemdo que asy compria de se 

fazer, pois que o casamemto era hu~u dos sacram~etos 

da Santa Egreja».

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. 

CXCVIII, p.450

1401 Lisboa

«A feesta de seu casamemto ordenarã de ser em 

Lixboa e foram feitas suas vodas mui homrradas, a que 

vieram todollos Senhores e pessoas = notaveis = do 

Regno, em que ouve justas e torneios e muito prazer de 

matinadas e outros joguos, asi da parte del Rei como do 

Comdestabre».

Fernão Lopes, c. D. 

João I, vol.II, c. CCII, 

p.461

1402 Lisboa

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.VI, 

p.51

1415-1433 Lisboa

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, 

c.VIII, p.55

1415-1433 Lisboa

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, 

c.XXI, p.95

1415-1433 Viseu

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, 

c.XXIII, p.100

1415-1433 Alhos Vedros / Restelo

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.L, 

p.177

1415-1433 Coimbra

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, 

c.LXXXV, p.250

1415-1433 Reino de Fez

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, 

c.LXXXVII, p.255

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Pedro de Meneses, 

c.XXXVI, p.324
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 Cronologia Local Casamentos Entradas Régias Fonte

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Pedro de Meneses, 

c.LXIII, p.454

1415-1437 Ceuta

«E com toda a festa da voda, Rruy Gomez quisera 

deyxar o taimbo e ser o primeiro que sahyra da ygreja, se 

lho o comde quisera cõs~etyr».

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Pedro de Meneses, 

c.VI, p.549

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Pedro de Meneses, 

c.XXIV, p.644

1415-1437 Allfageja

«E tamto amdarão per suas emcullcas, que vierão a saber 

como os mouros d'Allfageja faziã h~ua voda em que 

emtemdiam fazer gramde festa, porque assy o noivo 

como a noiva heram filhos de mouros que aviam bõas 

fazemdas e bõos paremtes. E soube aymda como todo 

seu gaado amdava fora da alldea e a mayor parte hera no 

campo».

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Pedro de Meneses, 

c.XXX, p.668

1415-1437 Benegara

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Pedro de Meneses, 

c.XXXVI, p.698

1414-1464 Alfages

«E tanto andarom com suas spias. que uyroom a ssaber 

como os mouros de huum lugar daquella serra fazyam 

huma voda em qie se dezya que auyam de fazer grande 

festa por que assy o noyuo como a esposa eram filhos de 

mouros de grandes fazendas e parentado».

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Duarte de Meneses, 

c.X, p.74-75

1414-1464 Lisboa

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Duarte de Meneses, 

c.XVj, p.97-98

1458 Alcácer Ceguer

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Duarte de Meneses, 

c.Lxxiij, p.202

1430-1464 Tânger

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Duarte de Meneses, 

c.Cxviij, p.280

1458-1464 Adeymuz

Gomes Eanes Zurara, c. 

D. Duarte de Meneses, 

c.Cxxij, p.298

1207 Palença

«...que sem mais dilaçam, ouve por bem loguo lhe entregar 

sua filha, que com aquella honra, e companhia que 

merecia, loguo ho dito Conde ha levou ha Palença à vista 

delRey D. Anrique, e dahy loguo ha Medina del Campo 

onde cazaram, e fizeram suas vodas, com festas 

pubriquas, e honradas».

Rui de Pina, c. D. 

Sancho I, c. XV, p.58

1270 Sevilha

«...e assi com muy nobre companhia cheguou ha 

Sevilha onde achou ElRey, que ho recebeo, e 

aguazalhou com muytas festas, e honras, e com 

sinaes de grande amor, ha quem ho Ifante Dom 

Diniz passados hos comprimentos, e visitações, e 

bem ensinado da instruçam...».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso III, c. XIV, 

p.159

1282 Trancoso

«...e ho Ifante D. Affonso. e hos Perlados, e Senhores de 

Portugal trouxeraõ ha Rainha ha Tranquozo, onde veo 

ElRey D. Diniz, e ha recebeo em pessoa, e depois de 

feytas benções ordenadas pela Egreja, fizeram alli suas 

vodas com muy grandes festas, e com muy grandes 

alegrias...».

Rui de Pina, c. D. Dinis, 

c. II, p.230

1297 Lisboa

«E depois ho dicto Ifante recebeo por palavras de 

prezente ha Iifante sua molher, e se fizeraõ suas festas, 

e vodas em Lixboa, e ElRey lhe deu Vianna, e Terena, e 

ho  Castello Dourem, ha teerra Darmamar junto de 

Lamego,…».

Rui de Pina, c. D. Dinis, 

c. XI, p.255

1320 Lisboa

«Atraaz fica escrito has deficuldades, e trabalhos com que 

ElRey D. Diniz cazou ho Ifante D. Affonso seu filho, com 

ha Ifante Dona Beatriz, filha delRey D. Sancho de 

Castella, e por lhe teer grande amor, e afeyçaõ como ha 

rezaõ requeria, lhe deu sua caza em Lixboa, com muitas, 

e graãdes festas...».

Rui de Pina, c. D. Dinis, 

c. XVIII, p.279
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1325 Penafiel

«...que elRey ali enviou, se concordou seu 

cazamento com a dita Dona Costança, & com 

seguridade de fortalezas, que elRey para isso pòz 

em poder do dito Dom Ioam seu padre, & ali 

com grandes festas fizeram seus solemnes 

esposouros, & porque hera muyto moça, sem 

elRey toquar...».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. IV, p.339

1328 Sabugal

«...& despoys de starem ali alguns dias se forom 

todos a Villa de Alfayates, que he de Portugal, 

onde veo elRey de Castella, & ali se fizeram suas 

vodas com grandes festas, & muitas alegrias, 

acabadas as quaes todos juntamente se foram ao 

lugar de Fonte guinaldo, que he de Castella...».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. IV, p.343

1332 Burgos
Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. V, p.347

1332 Burgos
Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. V, p.348

1333

«O Dom Ioaõ loguo sem tardança se foy a elRey que 

o reçebeo com muyta honra, & com a cara muy 

alegre, & despois de dois dias que se passaraõo com 

festas, & visitações elRey o apartou em h~ua camara, 

& lhe disse».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. XI, p.360

1336
Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. XXI, p.376

1336
Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. XXI, p.376

1336 Lisboa

«Os Embayxadores que foraõ aos ditos 

espozouros ~e tornãdo a Portugal acharaõ a 

elReu D. Afõso, & o Infãte D. Pedro, em Lisboa, 

onde pella certidaõ do casamento forão feytas 

muitas festas & grãdes alegrias,…».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. XXII, p.377

1340 Lisboa

«...dito anno trouxeraõ muy honradamente adita 

Infanta a Lisboa, que foy recebida grandemente, 

& onde se fizerão suas bodas cõ o dito Infante 

Dom Pedro que hera de idade de vinte annos, nas 

quais ouve grandes festas, & muytos prazeres 

que elRey geralmente mandou tambem fazer por 

todolos lugares do Reyno."

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. XXXXVII, p.419

1433 Alcaçova
Rui de Pina, c. D. Duarte, 

c. II, p.493

1435 Lisboa
Rui de Pina, c. D. Duarte, 

c.IX, p.509

1435 Lisboa
Rui de Pina, c. D. Duarte, 

c.IX, p.511

1436
Rui de Pina, c. D. Duarte, 

c.XIII, p.519

1436

«...e como tambem se despendeo muyto de sua 

fazenda e de seus Vassallos na vynda da Rainha minha 

molher, asy nas festas que se nesta Villa fezerom, 

como em dadivas e mercees que fez aos que com ella 

vieram: e asy no casamento de meu irmaaõ ho Ifante 

Dom Pedro,...».

Rui de Pina, c. D. Duarte, 

c.XIII, p.519

1439 Alverca

«...e viria ao que elle quisesse, e levava ordenado lhe 

requerer se foy de Lixboa a Alverca, donde sahio ao 

camynho, e com grande acatamento beijou as maaõs a 

ElRei e a Raynha, como quer que ella se quesera disso 

muyto escusar, e assy chegáram a Santo Antonio 

bespora de Natal, onde foy acordado, que ElRei e a 

Raynha tevessem a festa».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.XLVIII, p.641
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1441 Lamego
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.LXXV, p.679

1445 Coimbra
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.XLVIII, p.694

1447 Lisboa

«E no Mayo deste ano, que era o tempo da entrega da 

Raynha, em que se concertaram ElRey e o Yfante seu 

Irmaaõ, com todollos Senhores e pessoas pryncipaes 

do Reino, fizeram em Lixboa por honrra da Raynha 

humas grandes festas, acabas as quaaes o Yfante 

Dom Pedro acompanhado grandemente levou a 

Raynha a Coymbra...».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.LXXXVII, p.698

1447 Santarém

«E porém ElRey no mes de Mayo de mil e 

quatrocentos e quarenta e sete, em Santarem 

tomou sua casa e sua molher juntamente, com as 

bençoo~es e cerimonyas, pella Santa Ygreja em 

taes casos ordenadas, e com alguma mostrança 

de feestas, mas nom foram naquella perfeyçam e 

comprymento que o Yfante quysera e tinha 

ordenado».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.LXXXVIII, p.699

1449
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXI, p.732

1449 Coimbra

«Sendo o Ifante prestes pera comprir sua openiam, fez 

a hum Domyngo que eram cinco dias de Mayo partir 

duante com sua jente ordenada Dom James seu Fylho, 

que foy dormir no campo logo acerca de Coimbra, e 

esa noite fycou o Yfante na Cydade em que com 

grande mostrança de muyta allegria mandou dançar e 

fazer festas como sohia».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXVII, p.739

1450 Lisboa
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXI, p.759

1451 Vila Franca de Xira
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXI, p.760

1451 Alcáçova
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXI, p.760-761

1451

«Era entam Capitam de Cepta o Conde Dom Sancho, 

que com as festas que pode lhe fez muito honrrado 

recebimento, e deu banquetes na terra, e assy muito 

refresco pera o mar».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXII, p.762

1451 Sena

«E despois de se ally em Sena fazerem muitas festas 

e prazeres por alguns dias, o Emperador e Emperatriz 

patiram pera Roma, onde tynha o Sumo Pontificado o 

Papa Picoláo quynto, que depois de o Emperador 

fazer certos juramentos e sollenidades,…».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXIII, p.763

1452 Napoles

«Acabadas as quaaes cousas o Emperador e a 

Emperatriz ante de se hirem pera o Imperio,a XXVII. 

dias de Março partiram pera Napolles ver ElRey Dom 

Afonso, que em vespora de Pascoa lhe fez tam ricos e 

suntuosos recebimentos e festas,…».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXIII, p.764

1453 Castro Marim
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXIV, p.766

1455 Lisboa
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXXXVI, p.769

1471 Setúbal
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXI, p.817
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1471 Andaluzia
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXVII, p.825

1471 Lisboa

«E de Silves se foy logo ElRey e o Principe per mar aa 

Cidade de Lixboa, onde foram com grande triunfo, e 

muitas feestas e allegrias recebidos, o que todo 

tambem per todo o Reyno com a notefycaçam e 

certeza da vitoria per muytos dias se continuou».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXVII, p.825

1475 Valladolid
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXXIV, p.830

1475 Prazença
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXXVIII, p.833

1476 Miranda do Douro
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXCIII, p.850

1483 Portel

«O Princepe veeo dormir ao lugar da Vera Cruz, onde 

pera elle veeo ja muita e nobre gente da Corte; e ao 

outro dia nom passou de Portel, onde do Duque de 

Bragança que e o esperava foy recebido, e festejado 

d'alegrias, e banquetes em gram perfeyçam…».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c. XIII, p.916

1483 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XIII, p.916-917

1483 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XIII, p.917

1484 Santarém

«D'Aveiro se veeo ElRey a Santarem, onde se juntou 

com elle ho Duque de Viseu, que ficara em Tomar; e 

passada a Pascoa se fizeram de dia, e de nocte festas 

de touros, canas, e danças; e tudo em muita perfeiçam, 

e gentileza, e com mui grandes despesas».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XVI, p.926

1484 Caminho para Setúbal
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XVII, p.928

1486 Lisboa

«...na qual empresa, o dicto Monseor se ouve com 

bõo, e devoto cavaleiro; e aa sua chegada a Lixboa, 

nom sendo ElRey presente, de seu mandado lhe foy 

fecta muyta honra, e grandes banquetes, e festas per 

Fernam Lourenço, que entam era Tesoureyro, e 

Feitor de Guinee».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XXI, p.938

1486 Lisboa
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XXI, p.938

1486

«Mas com a dicta ley se despensou em todo 

durando as festas do casamento do Principe 

Dom Affõm cõ a Princesa Dona Isabel, acabadas 

as quaes a dicta ley ficou, e esta oge em seu vigor 

e força».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XXIII, p.939-940

1486 Beny
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XXIV, p.940-941

1488 Almeirim
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XXXII, p.947
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1488 Almeirim
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XXXII, p.947

1488 Almada

«Do qual ElRey mostrou receber grande alegria e 

contentamento; e porque logo foy certificado, que 

pera o anno vinha, o dicto casamento se avia de 

fazer, e consumar, ElRey deu logo ordem, e 

aviamento ao que pera as festas, e pera as 

outras cousas seria necessario...».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XXXIII, p.948

1488
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XXXVII, p.956

1490 Sevilha
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV, p.967

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.968

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.968

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.968

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.968

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.969

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.972

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.972

1490 Estremoz

«E ao outro dia terça feira vinte, e tres do dicto mes, a 

Princesa foy dormir a Estremoz, onde chegou ja de 

nocte, e foy outro si recebida, com outra arenga, e 

grande triumfo de festas, que de muitos dias a 

esperavam, e assi grandes presentes…».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c. XLIV , p.975

1490 Estremoz

«...como logo recebeo nas mãos de Dom Jorge da 

Costa, Arcebispo de Bragaa, segundo forma, e 

Mandamento da Sancta Igreja de Roma, e sobr'isso 

ouve aquella nocte muitas danças, e festas; acabadas 

as quaaes se despediram, e recolheram».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XLVI , p.976

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XLVII , p.978

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XLVII , p.978
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1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XLVII , p.978

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XLVII , p.979

1491 Évora
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XLIX , p.981

1491 Monte-mor-Novo

«...e fizeram o caminho per Monte Moo o Novo, 

honde ouve festas, e recebimentos de 

proposito».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.XLIX , p.981

1491 Santarém
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. L, p.982

1489 Moni-Congo

«...e a todos rogava em conclusam que por amor 

delle se alegrassem com tanta sua honra, e se 

fezessem como logo fezeram por reverença 

d'ElRey de Portugal de Portugal muitas festas, e 

prazeres segundo seus custumes».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c. LVIII, p.995

1491 Congo
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. LVIII, p.998

1491 Congo
Rui de Pina, c. D. João 

II, c. LVIII, p.1001

1491 Moni-Congo
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.LX , p.1004

1491 Moni-Congo
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.LXII , p.1008

1491 Moni-Congo

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.LXII , p.1008-

1009

1495 Vila Nova de Portimão

«E o Senhor Dom Jorge com muita gente d'ElRey 

se apousentou em Villa Nova de Portimam. 

Conquem Dom Martinho de Castelbranco, Senhor 

dadicta Villa comprio com os grandes, e proviidos 

banquestes, e festas, que a ElRey tynha 

aparelhadas».

Rui de Pina, c. D. João 

II, c.LXXIX , p.1025

1495 Vila Nova de Portimão
Rui de Pina, c. D. João 

II, c.LXXIX , p.1026

1455 Lisboa
Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.I, p.2

1455 Lisboa
Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.II, p.3
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1475 Castela

«De que el Rey, e o Principe, e toda a Corte, e o 

Reyno receberão grande prazer, e se fizerão 

festas, e muytas alegrias».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.VIII, p.7

1483 Portel

«O Principe veo de Moura dormir ao lugar da 

Vera Cruz, onde chegou a elle muyta e muy nobre 

gente da Corte, e o outro dia não passou de Portel 

por o recebimento, festas, e banquetes que lhe o 

Duque de Bragança ahy fez em muyta perfeição, 

que o Duque era muy largo, e abastado em suas 

cousas, e trazia muy honrada casa».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.XLIII, 

p.57

1483 Évora

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.XLIII, 

p.57

1484 Santarém
Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.L, p.74

1484 Setúbal

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.LII, p.77-

78

1485 Veneza

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.LVIII, 

p.92

1486 Santarém

«E porem nas festas do casamento do Principe 

dom Affonso com a Princesa dona Isabel se 

despensou em todo a dita ley, e acabadas se tornou 

logo muy inteiramente a comprir».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.LXIII, 

p.97

1486 Beni-Guiné

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.LXIII, 

p.97

1488 Avis

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. LXXII, 

p.105

1488 Lisboa

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. LXXII, 

p.106

1488 Almada

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.LXXIII, 

p.107

1489 Beja

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.LXXIX, 

p.119

1489 Lisboa

«A Primeira vez quando el Rey entrou na Cidade 

de Lisboa, foy h~ua muyto grande entrada, e 

solenissimo recebimento de grandissimas festas, 

e muytos e grandes gastos e despesas, cousa que 

foi nomeada por grande, ouue ahy homens que 

gastaram muyto…».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. 

LXXXVI, p.129

1490 Évora

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CIX, 

p.145

1490 Sevilha

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CXIX, 

p.152
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1490 Sevilha
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXIX, p.152

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXV, p.153

1490 Évora

«E logo ao outro dia, a terça feyra pola manhãa cedo, el Rey, o 

Principe, e o Duque com todolos grandes, e didalgos da Corte, e 

a Raynha com suas damas, e as senhoras, e dinas honradas da 

Corte, e da Cidade, caualgaram muyto ricamente vestidos, e 

diante delles os mouros, e judeus com suas toucas, guinolas, e 

festas, e assi, todo o pouco com muytas folias,...».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXV, p.154

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXV, p.154

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CVII, p.156

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CVII, p.161

1490 Estremoz

«Onde a Princesa foy grandemente recebida com paleo de rico 

brocado, e muytas festas, e foy aposentada no mosteiro de Sam 

Domingos, e as salas, camamras, e camas, e eram per mandado 

del Rey armadas de ricos brocados, e ally foram feytos, e dados a 

Princesa grandes presentes de cousas de comer».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXI, p.167

1490 Estremoz
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXI, p.167

1490 Estremoz
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXI, p.167

1490 Estremoz
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXII, p.168

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXIII, p.169

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXIII, p.172

1490 Avis

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXIV, p.174-

175

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXV, p.175

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXV, p.176
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1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXVI, p.177

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXVIII, p.187

1491 Évora

«E aos dez dias de Ianeiro de mil e quatrocentos e nouenta e hum, 

el Rey, e a Raynha, com o Principe e Princesa, se foy a Viana 

Dalvito, no qual dia do Conde de Marialua dom Francisco 

Coutinho entrou em Euora, vindo então, as festas,…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXIX, p.188

1491 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXIX, p.189

1491 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXX, p.189

1491 Monte-Mor-Novo

«...e passada a festa se partiram todos loguo no Mes de Mayo 

pera Santarem, e foram por Montemor o nouo, onde ouue 

festas e recebimento honrado, e dahy foram correndo montes 

reaes, e pollo campo com ricas tenas armadas, e enramadas, com 

muyta grandeza e abastança pera arrayaes».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXX, p.189

1491 Coruche

«E pollos montes e aruores de noite ardiam sempre mutos 

fogareiros, e assi com muyto prazer chegaram a Coruche o 

Pintecoste, onde estauam ordenadas muytas festas,…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXX, p.189

1491 Santarém

«... com os remeiros todos vestidos de libre das cores da 

Princesa, e os bateis muyto embandeyrados, e pintados todos, e 

os remos muy enramados, e neles muytas folias de homens e 

molheres muyto bem vestidos das cores da Princesa, e muytos 

antremeses e festas».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«E nestes primeyros dias ouue muytas festas, e pollos officiaes da 

villa, e os judeos,e mouros dellla se derão a Princesa grandes 

presentes de vacas, carneiros galinhas, e capões, e muytas caças, 

tudo leuado em grandes carros ate o paço com muytas festas, e 

prazeres de alegria, e assi ouue logo muytos touros com muytos 

galantes».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1491 Santarém

«E depois del Rey, e a Rainha, o Principe, e a Princesa estarem 

em Santarem, todo o mais do tempo se gastua em festas, 

prazeres, e alegrias, auendo muytos serões de sala, e assi 

danças ás mesas, e muytos touros com muytos galantes a elles 

ricamente atauiados».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CXXXI, p.190

1485 Congo

«...e grandezas del Rey de Portugal, e dos seus Reynos, e da 

honra e humanidade com que os tratara, e as muytas, e muy 

grandes merces com que os despedira, e assi o presente que lhe 

mandara, e a todos rogaua muyto que por amor delle se 

alegrassem com tanta honra sua. E que por honra del Rey de 

Portugal fizessem muytas festas, e prazeres».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLVI, p.224

1490 Congo
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLVI, p.226

1490
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLVI, p.228

1490 Congo
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLVI, p.229

1490 Congo
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLVIII, p.230

1491 Congo
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLX, p.233

1491 Congo
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLX, p.233

1494 Viana

«E indo el Rey hum dia a Viana o Bispo muy acompanhado dos 

seus, e dos da villa, o veyo receber ao caminho, e el Rey lhe fez 

muyto grandes honras e muyto gasalhado, e a mesa com muyta 

graça fallou sempre com elle, e assi na festa com muyto 

despejo…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CLXXXVI, 

p.259

1495 Alvor
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c.CCX, p.277
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1325-1357 Valladolid

«Isto dezia el.rey não com gesto mui alegre por que nas obras 

mostrase o contrairo, porque, estando hy os embaixadores, 

mandou fazer festas de camtar e de jogos de canas e de corer 

touros e de lançar a tavolado».

Fernão Lopes, c.1419, 

c.140, p.227

1357-1367 Almada

«Em tres cousas assinadamente achamos pella moor parte que el-

rrei dom Pedro de Purtugall gastava seu tempo, scilicet, em fazer 

justiça e desembargos do reino, e em monte e caça de que era 

mui querençoso, e em danças e festas segundo aquell tempo, em 

que tomava grande sabor que aadur he agora pera seer creudo...»

Fernão Lopes, c.D. 

Pedro I, c. XIV, p.59

1367-1383 Talleiga e Figueira 
Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. LII, p.181

1367-1383 Santarém

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. LXXXIV, 

p.293

1367-1383 Santarém

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. LXXXIV, 

p.293

1413 Cidade de Soria

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. XCIV, 

p.334

1367-1383 Évora

«...em tanto que seendo el mui doente h~uua vez em Evora 

d'huum grande acidente que lhe dera, teendo ell carrego com o 

meestre seu irmaão de manteer a tavolla, em h~uuas grandes 

justas que el-rrei dom Fernando fazia, a h~uua festa que 

hordenou do conde de Viana, filho do conde velho,...» 

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. XCVIII, 

p.348

1375 Burgos

«...e fez em esse dia coroar a rrainha dona Lionor sua molher, 

filha d'el-rrei dom Pedro d'Aragom, e armou cem cavalleiros, 

filhos de rricos-hom~ees e fidallgos de seu rreino, e forom esse 

dia feitas grandes festas dentro na cidade de Burgos».

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CXI, 

p.403

1383

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CLVIII, p. 

547-548

1367-1383 Elvas

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CLXIII, p. 

564

1383 Elvas

«...e depois de comer, justarom e tornearom e lidarom touros; e 

el-rrei deu cavallos e panos d'ouro e de lãa e outras joyas aos 

senhores e fidallgos de Portugall; e todo aquell dia se despendeo 

em festas e cousas que a vodas perteeciam, d'h~uua parte e da 

outra».

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CLXVII, 

p. 576

1367-1383 León

Fernão Lopes, c. D. 

Fernando I, c. CLXVIII, 

p. 579

1383-1385 Porto

«Elles no Porto, por ledice de sua viimda, hordenarom hu~u 

torneo em vespera de sam Joham, que era dia em os moradores 

dauella çidade costumavom de fazer gram festa…»

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I, c. CXXIV, p.244

1385 Coimbra

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I, c. CLXXXI, 

p.391

1385 Coimbra

«...e feito seu offiçio, assi eclesiastico, come secular, damdolhe 

aquell poderoso e rreal estado, que ell b~e mereçia, com gramde 

festa e prazer; assi de lamçar o tavollado, come doutros jogos e 

trebelhos, segumdo husamça daquell tempo…».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.I, c. CXCII, p.424
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1385 Porto
«…naõ somente as de meaõ estado e comdiçaõ, mas muitas de 

boas da cidade amdavaõ com elas por homrra da festa». 

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. VIII, p.20

1385 Porto
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. VIII, p.21

1385 Ponte de Lima

«E hu~u dia estamdo na praça, quoamdo ho Mestre foy alçado 

por Rey em Coimbra, Guoamçalo Llopes de Guoja~es e Pero 

Veloso e outros escudeiros de Lopo Guomez começaraõ de falar 

com Estevaõ Rõiz no alcamento del Rey e na festa que lhe fora 

feita,e em outras cousas que a esto pertemçiaõ, das quoães eles 

escarnçemdo se soltaraõ em desmesuradas palavras comtra el 

Rey».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XIV, p.32-33

1385-1433
Ferreira de Aves 

(Comarca da Beira)

«E Joam Fernamdez, muito ledo com tal resposta, foy o loguo 

dizer a Guonçalo Vasquez, o qual mostrou que lhe prazia muito e 

mãdou ffazer bem de jamtar, como a tal festa compria».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XIV, p.45

1385-1433
Ferreira de Aves 

(Comarca da Beira)

«...no quoal convyte Lianor Guonçalv~ez, molher de Gonçalo 

Vasqu~ez amdava ante eles cõ graõ prazer e lediçe, mostrando 

que de tall festa era muito contemte».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XIV, p.45

1385 Leiria

«...quamdo a alva do dia começou a creçer ja el Rey tinha suas 

batalhas de todo ordenadas, e estiveraõ toda sesta per bem 

quente sol armados ata tarde, e os mais deles sem comer n~e 

beber, por ser bespora de tal festa e ficoulhe o sol com o poo 

e vemto nos rostos».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XXXVII, 

p.93

1385 Lisboa

«...espeçialmente aquele Frey Pero que o dia damte avia 

preguado dizendo como os judeus e gemtios em memoria das 

vitorias que de seus imiguos cobravaõ faziaõ festas e templos 

aos deoses em que crião…».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XLVIII, 

p.129

1385 Lisboa

«E per contrairo Judas Macabeu, que vemçemdo a grão ostee 

da gemte de Eliso~es com muitos poucos comsyguo, 

queacabado aquele vemçimenro benzeraõ e louvaraõ o Senhor 

Deus que lhes dera taõ boa amdamça e fizeraõ festa per oito 

dias, ordenamdo que a fizesem de anño em anño em seus 

tempos...».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XLVIII, 

p.130

1385 Lisboa

«Emtão ordenaraõ que asy como ho Senhor Deus e aa sua 

preciosa Madre prouguera de dar a el Rey taõ gramde e 

estremada vitoria, em bespora de sua mais solene festa,…».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XLVIII, 

p.130

1385 São Pedro de Agostém

«E era jaa esto no mes de Dezembro: e cheguou a noite de Natall 

a h~ua aldeia que chamaõ Sam Pero de Costem, que he h~ua 

leguoa de Chaves, e hy teve ell Rey a festa e estece alg~us dias 

ataa que recolheo sua gemte».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. LXII, p.163

1385-1433 Penamacor

«...e chegou o pemdaõ de Lixboa a esa çidade aos quinze dias de 

Julho, bem acompanhado daqueles que o levavão e doutras 

muitas que o sayraõ a reçeber com gramde festa e alegria».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. LXXVII, 

p.192

1385-1433 Penamacor

«...por os gramdes e com~u povo a elle ser mais obydiemte e 

mor espamto de seus imiguos, todos de hu~u desejo de 

detriminado comsselho em Rey e Senhor dos ditos Reinos, cõ 

grão festa e alegria o novo Rey pertemçemte, fora em reall 

homrra posto na quoall se avia muy sagesmemte e cõ grão desejo 

prestes».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. LXXVII, 

p.194-195

1385-1433 Évora

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XCIII, p.220-

221

1387 Porto
«Aaas primcipaes ruas per huu esta festa avia de todas heraõ 

semeadas de desvairadas verduras e cheiros».

Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XCV, p.223

1387 Porto
Fernão Lopes, c. D. João 

I, vol.II, c. XCVI, p.224
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1385-1433 Lisboa

«Deshi ordenavam-lhe joguos e festas por seu bom prazer, em 

que as vezes tomase desefadamento. Se alg~ua notavel pesoa se 

queria delle agravar, persuuas discretas maneiras e tornavã em sua 

boa graça, semdo pera todos seus criados e servidores prestes de 

demamdar merces e acrecemtamemtos, como pera os mesmos 

seus».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CXLVIII, p.323

1385-1433 Burguillos
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CLXVI, p.364

1385-1433 Burguillos

«E desto eram mui anojados os castellãos que o viam, dizendo 

que o Comde mais fazia aquillo por sua deshomra e menos preço 

que por homrrar a festa da guissa que o fazia».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CLXVI, p.364

1385-1433
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CXCVIII, p.450

1385-1433
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CXCVIII, p.450

1385-1433
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CXCVIII, p.450

1401 Lisboa
Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CCII, p.461

1402 Lisboa

«E, depois que tudo isto assim foi acabado, mandou que se 

apregoassem logo aquelas pazes em aquela cidade com aquela 

festa e solenidade que tamanho auto requeria».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.VI, p.51

1415-1433 Lisboa

«E, falando sobre isso uma vez, disse assim. «Se me Deus, por 

sua mercê traz assessego a este reino por firmeza de pazes com 

Castela, eu quero ordenar umas festas reais que durem todo 

um ano, para as quais mandarei convidar todos os fidalgos e 

gentis homens que tiverem idade e disposição para tal feito, que 

houver em todos os reinos da cristandade».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.VIII, 

p.55

1415-1433 Lisboa

«E desempachadamente começaram de lavrar. E tamanha trigança 

se punha naquele lavramento que, afora alguns dias de mui 

grandes festas, todos os outros continuadamente, de dia e de 

noite lavravam».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XXI, 

p.95

1415-1433 Viseu

«Mais fez ainda o Infante Dom Henrique por acrescentar seus 

desenfadamentos, cá ordenou logo como se fizesessem umas 

nobres festas em Viseu, para os quais mandou convidar o conde 

de Barcelos, seu irmão, com todos os senhores, bispos, fidalgos e 

outros bons homens que havia em aquela comarca». 

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XXIII, 

p.100

1415-1433 Alhos Vedros / Restelo

«E aquela praia não era menos alumiada de tochas e 

acompanhada que, se se em ela fizeram festas de algum grande 

príncipe».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.L, p.177

1415-1433 Coimbra

«E, portanto, cumpre mais aos rex que hão-de agasalhar gente, 

amostrarem sempre suas caras alegres, mandando às vezes fazer 

festas em sua casa, quando o tempo o requere».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, 

c.LXXXV, p.250

1415-1433 Reino de Fez

«E bem era para haver dó de semelhante estrago, qual ali foi feito 

naquele dia, cá as especiarias eram muitas e de grosso valor. E as 

ruas não menos jaziam cheias delas, do que poderiam jazer de 

junco nos dias das grandes festas».

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, 

c.LXXXVII, p.255

1415-1437 Ceuta

«E eu vos rrogo - disse elle - que, pois vos Deus quis dar tam 

bõa festa, que de menhã sejais meus comvidados pera nos 

allegrarmos todos com ha Pascoa florida que nos Deus 

apresemtou».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, 

c.XXXVI, p.324
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1415-1437 Ceuta

«Jaa seja que muitos autores, cobiçosos d'allegar suas obras, 

forneçiã seus lyvros rrecomtando tempos que os primçipes 

passavã em comvites, e assy de festas, e jogos e tempos 

allegres que se nõ seguia outra cousa senã a delleytaçã delles 

mesmos, assy como são os primeiros feytos de Ymgraterra, que 

se chamava a Gram Bretanha,...»

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.LXIII, 

p.454

1415-1437 Ceuta

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.VI, 

p.549

1415-1437 Ceuta

«Fez o comde dom Pedro gramdes festas a sua filha, com 

gramdes e manyficas despesas. E esteve ally dõ Fernamdo com 

elle açerca de h~u ano e desy veo-se pera ho rregno, pero 

primeiro fez elle hy cousas açaz dinas de notar».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXIV, 

p.644

1415-1437 Allfageja

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, c.XXX, 

p.668

1415-1437 Benegara

«Em este anno quisera ell rrey Eduarte fazer h~uas gramdes 

festas em Lixbõa pera mãdar poer o olyo a seus filhos, e 

sobrechegarã novas como ell rrey d'Aragão, e ell rrey de 

Navarra, e ho ymfamte dom Hemrrique heram presos em poder 

de Philipe Maria, duque de Milla, e çessarã as festas, de guysa 

que nunca se mais fezerã». 

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Pedro de Meneses, 

c.XXXVI, p.698

1414-1464 Alfages

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.X, 

p.74-75

1414-1464 Lisboa
«Outrossy em este anno quisera elRey fazer humas gramdes 

festas em Lixboa pera mandar poer ho oleo a sseus filhos…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.XVj, 

p.97-98

1458 Alcácer Ceguer

«[O]Uuerom aquellas grandes bombardas em que os mouros 

tanta sperança tijnham de chegar ao arreal. aas quaaes foy feita 

tanta festa como se fora o dya de sua pricipal pascoa».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Lxxiij, 

p.202

1430-1464 Tânger

«E logo na fim deste mes em huma noite amanheecente aa 

uespora do natal. duas mouras daquelle Senhor andando de csa 

pera o forno ca por causa da festa tijnham que fazer na fazenda 

da casa ouueram aazo pera fugyr per cima do muro da uilla».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxviij, 

p.280

1458-1464 Adeymuz

«E ueio que deos os aJuda e que som homeens de muyto bem e 

amigos huuns dos outros. como quer que som gente de grande 

mantijmento e de nobres uistidos e que caasy a meetade do anno 

teem festas dadas pella sua Jgreja em que nom trabalham…».

Gomes Eanes Zurara, c. D. 

Duarte de Meneses, c.Cxxij, 

p.298

1207 Palença
Rui de Pina, c. D. Sancho I, 

c. XV, p.58

1270 Sevilha
Rui de Pina, c. D. Afonso III, 

c. XIV, p.159

1282 Trancoso
Rui de Pina, c. D. Dinis, c. II, 

p.230

1297 Lisboa
Rui de Pina, c. D. Dinis, c. 

XI, p.255

1320 Lisboa
Rui de Pina, c. D. Dinis, c. 

XVIII, p.279



196 

 

 

 

Cronologia Local Festas Profanas Festas Religiosas Fonte

1325 Penafiel

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. IV, 

p.339

1328 Sabugal

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. IV, 

p.343

1332 Burgos

«...a Rainha Dona  Maria de Castella emprenhou do Infante Dom Pedro 

que despois foy Rey, & foy, a tempo que elRey Dom Afonso seu 

marido no Agosto do dito anno se armou cavaleyro em San Tiago de 

Galiza, & se veo coroar a Burgos onde houve muy reais festas, a que 

vieraõ grandes homens & todolos senhores de Castella, & Aragaõ saluo 

D. Joaõ Manoel, & Joaõ Nunes que heraõ delle desavindos...».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. V, p.347

1332 Burgos

«...lhes disse cõ a graça de Deos, & saude já pario h~u filho, os quaes 

correraõ logo cõ este prazer a elRey, que nas alviraças, & nos repiques, 

& festas cõprio a ordem do Iudeu, & este alvoroço, & alegria, que 

cõtinuou por toda a Cidade,…».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. V, p.348

1333

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. XI, 

p.360

1336

«Os espozouros do Infante Dom Pedro com a Infanta Dona Costança 

foraõ feytos com tanta solenidade festas, & estrõdo que elRey de 

Castella foy loguo de todo sabedor, & assi ser feyto lhe pezou muyto, 

&vendo loguo que da guerra que sem cauza que mãdava trauar cõ 

Portugal...».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. XXI, 

p.376

1336

«Por que por hõra destes espozouros fes, & ordenou ~e sua Corte 

grandes festas, & canas, & touros, & dãças, & cõ isto acabado em se 

os Embayxadores desped~ido delle inviou suas encom~edas a elRey 

seu tio, & ao Infante seu primo,…».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. XXI, 

p.376

1336 Lisboa

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. XXII, 

p.377

1340 Lisboa

Rui de Pina, c. D. 

Afonso IV, c. 

XXXXVII, p.419

1433 Alcaçova

«...ao qual sayo em vestiduras Reaaes, e muy ricas acompanhado de 

muy nobre gente vestida, por aquella ora, de panos e corregimentos 

de festa, e allegria como he de custume».

Rui de Pina, c. D. 

Duarte, c. II, p.493

1435 Lisboa

«...estando ElRey em Lixboa propôz de mandar poêr, com 

grande solepnidade e manificencia, ho Santo Olio a seus filhos; e 

teendo ordenadas grandes festas, e fectas para ysso muytas 

despesas, e dos Ifantes e a gente principal do Regno a dia certo 

percebidos, desestio de tudo, e os persibimentos que tynha 

d'alegria e prazer converteo em outros tantos de doo e tristeza».

Rui de Pina, c. D. 

Duarte, c.IX, p.509

1435 Lisboa

«E assi que por esta causa nom fez ElRey Dom Duarte e Lixboa as 

festas que se desejava: por que tomou doo e todalas couzas de 

prazer e allegria, durando seu regnado, lhe foram assi contrayras, que 

todas se lhe convertiam em paixoºes e tristeza; e ao tempo, que como 

Rey tomou ho Cetro Real, asy ho pronosticou Meestre Guedelha, como 

se atrás disse».

Rui de Pina, c. D. 

Duarte, c.IX, p.511

1436

«Bem sabees como ElRey meu  Senhor casou taõ pouco ha Duqueza de 

Borgonha minha irmaã, e lhe deu em casamento dozentas mil corôas, 

nom contando ho grande gasto e muyta despeza, que nas festas e em 

sua passagem se fez…».

Rui de Pina, c. D. 

Duarte, c.XIII, p.519

1436
Rui de Pina, c. D. 

Duarte, c.XIII, p.519

1439 Alverca

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.XLVIII, 

p.641
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1441 Lamego
«...porque ao tomar de sua casa, se faryam despois suas feestas 

solenas e Reaes, como sua honra e Estado comprya».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.LXXV, 

p.679

1445 Coimbra

«...e bondades darmas, e esforço do coraçam se devesse contar por 

segundo, o qual com novas cirimonias e grandes festas, armou 

Cavalleiro o Condestabre seu Sobrynho no Moesteiro de Sam Jorge, 

que he junto com a Cydade sobre o Mondego».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.XLVIII, 

p.694

1447 Lisboa

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, 

c.LXXXVII, p.698

1447 Santarém

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, 

c.LXXXVIII, p.699

1449

«E pera ella se começou logo de perceber, e tanta foy a fortalezza e 

segurança do Yfante, que nestes dias com quanto de cousas tam arduas, 

e tam chegadas aa morte se tratava, nunca por ysso leixou de hir aa 

caça e ao monte, e ter seraaos e festas com sua molher e donzellas, 

assy como no tempo de mais assessego, e de mayor prosperidade que 

nunca tevera».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXI, 

p.732

1449 Coimbra

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXVII, 

p.739

1450 Lisboa

«...de Junho, que per acertamento foy bespora do Corpo de 

Deos e de Sam Joham juntamente, onde quis, que o dito 

recebimento e entrega se fyzesse com grandes e Reaaes festas, 

pera que fez grandes provimentos e deu muyta pressa».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXI, 

p.759

1451 Vila Franca de Xira

«E com elles leixou hy todo provymento com que de seu vagar se 

fossem a Lixboa, pera onde elle se adyantou; porque avysasse ElRey do 

que lhe comprya, e logo ao caminho se tornou aos ditos Embaaxadores, 

com que foy por Villa Franca, onde ho Ifante Dom Anrrique os recebeo 

com feestas e muy manyfycamente ...».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXI, 

p.760

1451 Alcáçova
«E ouve  aquelle dia convite Real de vinhos e fruytas em huma notável 

perfeiçam, e asy muytas danças e festas em toda a noite».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXI, 

p.760-761

1451

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXII, 

p.762

1451 Sena

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXIII, 

p.763

1452 Napoles

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXIII, 

p.764

1453 Castro Marim

«E de Callez se foy a Crasto Marym, onde chegou quarta feira sete dias 

de Fevereiro do ano de mil e quatrocentos conquenta e tres, onde 

estava o Yfante Dom Anrryque, que no rostro e alegres mostranças 

com que logo recebeo o Ifante seu Sobrinho e Fylho,e nas feestas e 

avondanças com que o tratou...».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXIV, 

p.766

1455 Lisboa

«E as festas e prazeres que no nacimento do Pryncepe , seu 

bautismo, e juramento em Lixboa pryncipalmente, e assy em todo 

o Reino se fyzeram, foram grandes e com muytas deversydades 

d'allegrias, que duraram per muytos dias, e em grande perfeiçam».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CXXXVI, 

p.769

1471 Setúbal
«E por a morte do Ifante ser aynda tam fresca, nom se fezeram em seu 

recebimento as feestas e prazeres que em outro tempo foram razam».

Rui de Pina, c. D. 

Afonso V, c.CLXI, 

p.817
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1471 Andaluzia

«E os Cristaaõs d'Andaluzia nom receberam por iso menos prazer 

que segurança, de que com feestas pera o mundo, e devotas 

Procissoo~es pera Deos deram craros synaes».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXVII, p.825

1471 Lisboa
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXVII, p.825

1475 Valladolid

«E dally ElRey per conselho que pera ysso teve, ante d'outro 

prosseguimento enviou Ruy de Sousa a ElRey Dom Fernando, e a 

Raynha Dona Ysabel, que em Valhadolid estavam em feestas e 

justas Reaaes, notefycando-lhe como por ser casado com a 

Rraynha Dona Joana Fylha ligitima d'ElRey Dom Anrryque...».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXXIV, p.830

1475 Prazença

«E com ela o Duque e Duquesa d'Arevallo, que eram SSenhores 

da dita Cydade, e com elles ho Marques de Vilhena e o Conde 

d'Oranha,e outros muitos Senhores, e pouso ElRey com a Rainha 

dentro na fortalleza, onde per alguns dias ouve grandes feestas 

e prazeres,...».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CLXXVIII, p.833

1476 Miranda do Douro

«E depois d'ElRey prover as cousas de Castella como melhor pode, 

se partio com a Raynha na entrada do mes de Junho, e seguramente 

veo a Miranda do Doiro honde teve a Feesta do Corpo de Deos, 

na qual com a cirimmonia divida fez prymeiro Conde D'Abrantes 

Lopo d'Almeida que era Veedor da Fazenda, e lho tinha bem 

merecido».

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c.CXCIII, p.850

1483 Portel
Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c. XIII, p.916

1483 Évora
«E na bespera do Corpo de Deos, e no dia, asy por a custumada  

sol~epnidade de festa, …».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XIII, p.916-917

1483 Évora

«...como por hida do Principe, ouve na Cidade muitas festas, e 

touros, e nos Paços d'ElRey muy alegres danças, e com muitos 

prazeres, em que o Duque era presente, sem conhecer nunca 

d'ElRey o contrairo de sua mostrança, do que deu causa a elle 

nom creer muitos avisos que nestes dias lhe vynham, em especial 

do Marquez seu irmão...».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XIII, p.917

1484 Santarém
Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XVI, p.926

1484 Caminho para Setúbal

«E passados despois de Pascoa alg~us dias, ElRey com a 

Raynha, e Princepe, e toda a sua Corte, hindo pera Setuvel, foy 

pelas leziras a montas, e caças, e com muitos banquetes, e 

prazeres, e festas».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XVII, p.928

1486 Lisboa
Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XXI, p.938

1486 Lisboa

«E aa volta de Graada, que veeo pera embarcar em Lixboa, e se 

hir em sua terra, achou ja ElRey em Lixboa, que lhe fez logo muy 

honrado acolhimneto, e despois o tratou com grandes festas de 

touros, e canas, e momos…».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XXI, p.938

1486
Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XXIII, p.939-940

1486 Beny

«Era este Embaixador hom~e de bõo repouso,e natural saber; 

foramlhe fectas grandes festas, e mostradas muitas cousas das 

boas destes Regnos».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XXIV, p.940-941

1488 Almeirim

«Com a qual nova ElRey mostrou receber grande nojo, e tristeza, 

e assi toda sua Corte, por synaaes do qual, ElRey se vestio de 

pano preto fino, e seus Paaços, e os da Rainha, e do Princepe 

foram logo desarmados dos ricos panos, e tapeçarias, de que 

pera a festa estavam armados...».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XXXII, p.947
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1488 Almeirim
«...e nella cessaram entam todollos tangeres, e festas, e assi se 

guardou depois atee que veeo nova de sua soltura».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XXXII, p.947

1488 Almada
Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XXXIII, p.948

1488

«E depois ouve em casa do Marquez per dias muitas festas, e 

danças, e mui abastados banquetes, em que como nobre, e 

grande Senhor fez tambem, e deu alg~uas dadivas hinradas aos 

Officiaes que seus despachos fezeram».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XXXVII, p.956

1490 Sevilha

«Pera o qual dia, e asi pera outros muitos logo seguintes se 

aparelharam, e fezeram em Sevilha muitas e muy sumptuosas 

festas de momos, e justas Reaaes, que o dicto Rey por amor, e 

honra da Princesa sua filha, justou, e manteve com Real 

comprimento».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV, p.967

1490 Évora

«E despois nom menos nas danças, e festas, que em muitos dias, 

e noctes, nas Casas Reaaes, e por toda a Cidade se fezeram; e 

nom soomente na Cidade mas sabida a nova em todo ho Regno, 

sem alg~u aviso, nem mandado pera isso».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.968

1490 Évora

«...e a Rainha com suas Donzellas, Senhoras, e Donas honradas 

da Corte, e da Cidade, todos a cavallo muy ricos, e galantes, 

acompanhados dos Judeus e Mouros, e povvo, envencionados 

todos de festas e prazer, como pera o caso compria,…».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.968

1490 Évora

«...e la comeram, e sobre a atarde com grande estrondo de prazer 

se volveram aa Cidade, em que pela spraças, e ruas, ouve 

convites muy abastados, e nos Paços danças, e festas atee pela 

menhaã».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.968

1490 Évora

«E assi ouve outros muitos momos de Fidalgos em grande 

perfeiçam, a que pera danças, e festas pareceo que a nocte 

minguava».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.968

1490 Évora

«...que se esperava no Octubro logo seguinte, por tal que seu 

recebimento fosse fecto nestes Regnos com a mais honra, festas 

e cerimonias com que nunca outra Princesa, nem Rainha fora 

nelles recebida».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.969

1490 Évora

«Mandou que de todalas as Mourarias do Regno viessem aas 

festas todolos Mouros, e Mouras que soubessem bailar, tanger, 

cantar, a cada h~u dos quaes foy dado mantiimento em 

abastança, e em fim dellas lhes foy feito mercee de vestidos finos, 

e dinheiro pera despesa dos caminhos».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.972

1490 Évora

«Foy ordenado, e comprido que dos lugares mais acerca viessem 

aas dictas festas, moças fermosas, que soubessem bem bailar, e 

cantar, que vieram com mancebos foliaães vestidos de suas 

envenções…».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.972

1490 Estremoz
Rui de Pina, c. D. João II, 

c. XLIV , p.975

1490 Estremoz
Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XLVI , p.976

1490 Évora

«Ouve aquella nocte ante da cea, e despois grandes festas, e 

danças, em que todallas outras cousas era mui perfeitamente 

ordenadas, e em que todalas pessoas Reaes, e outros muitos 

dançaram com muito prazer, e alegria».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XLVII , p.978

1490 Évora
«Em fim daquella cea ouve danças, e festas que quasi toda a 

nocte duraram».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XLVII , p.978
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1490 Sevilha

«...outros dias seguintes ouue em Seuilha muyto grandes, e 

sumptuosas festas de momos, e justas reaes, em que el Rey 

justou, e foy mantedor, e assi justarão muytos Grandes, e pessoas 

principaes, e ouue outras, e muytas grandes festas».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CXIX, 

p.152

1490 Évora
«E logo que ouue muyto grande e rico seram de muytas danças, e 

baylos, alegrias, e muytas festas».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXV, 

p.153

1490 Évora

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXV, 

p.154

1490 Évora

«...e a ella muytas graças, e la no moesteiro comeram, e a tarde 

com grande estrondo de prazer se tornram a Cidade, em que 

pollas prças, e ruas ouue comeres muy abastados, e nos paços 

muyts danças, e festas ate acerca da manhãa».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXV, 

p.154

1490 Évora

«...porque ordenou el Rey, e quis que seu recebimento fosse feyto 

com as mayores honras, festas, e cerimonias que nunca a outra 

Princesa, nem Raynha forão feitas».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CVII, 

p.156

1490 Évora

«E assi mandou que tolas mourarias do Reyno viessem as 

festas, todolos mouros e mouras que soubessem bailar, tanger, e 

cantar, e a todos foy dado mantimento em abastança, e vestidos 

finos, e em fim lhe foy feyto merce de dinheyro pera os 

caminhos».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CVII, 

p.161

1490 Estremoz

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CXXI, 

p.167

1490 Estremoz

«E ao outro dia terça feyra, vinte e tres do mes, a Princesa com o 

Duque, e outros senhores todos foy dormir a Estremoz, onde 

chegou ja noite, e foy recebida com outra pratica, e grande 

triunfo de festas com paleo de rico brocado, e assi de grandes 

presentes».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CXXI, 

p.167

1490 Estremoz

«E polas torres, e muros, e lugares mais altos da Cidade, e Villas 

auia muytas bandeyrs de suas cores e armas, e muytos tiros de 

fogo, que em chegando todos juntamente tirauão, e muytas 

festas e folias de homens e moças muyto bem vestidas…».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CXXI, 

p.167

1490 Estremoz

«E acabado ouue ahy muyta danças, e festas, e despois, de 

acabadas el Rey e o Principe se despedirão della, e recolherão a 

casa do Duque, onde aquella noite forão muyto bem 

banqueteados, agasalhados, e seruidos».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXII, 

p.168

1490 Évora

«El Rey depois de comer caluagou acompanhado de todolos 

grandes, e prelados, e nobre fidalguia, e toda sua Corte, e a 

milhor vestida, e mais rica gente que ate entam nestes Reynos se 

vio, e sem o Principe se foy ao dito mosteiro com grandissimo 

estado, e muyto grande estrondo de festa».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXIII, 

p.169

1490 Avis

«...e naquella noite antes da cea, e depois, ouue grandes festas, 

e danças, em que todalas pessoas reaes dançaram, e assi outros 

muytos com muyto prazer, e alegria».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CXXIII, 

p.172

1490 Avis

«...se faziam tamanho roido com os muytos cascaueis que traziam, 

que se não ouuiam com elles, e assi ouue outras representações, e 

depois danças, e outras muytas festas, que quasi toda a noite 

duraram, cousa certo pera ver».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c. CXXIV, 

p.174-175

1490 Avis

«Mvytas e grandes festas se fizeram todolos dias, e noites ate 

Domingo cinco dias de Dezembro, em que ouue outro segundo 

banquete na dita sala da madeyra de muytas mais inuenções, 

abastança, e gentileza, e de muyto mais policias, e muyto milhor 

seruido que o primeiro».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXV, 

p.175

1490 Avis

«...e no terreiro dos paços muytas vezes muytos touros com 

muytos galantes a elles, e ricos jogos de canas, e muytos momos, 

e serãos, musicas, e festas sem nunca cessarem».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXV, 

p.176
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1490 Avis

«E a fortaleza tomaua o vam da rua, e as casas onde ora he ha 

camara, e as outras da outra parte; e tudo ricamente armado com 

ricas camas pera os mantedores, e officiaes del Rey, que esses 

dias ahy estiuerão com ella, todos banqueteados em muyta 

perfeição, e muytas festas e prazeres dentro».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXVI, 

p.177

1490 Avis

«E ao Domingo por noite se desfizeram, e acabaram as justas, e el 

Rey, e a Raynha, o Principe, e Princesa se foram pera s paços 

com grande triunfo, e aquella noite ouue muyto grandes festas».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXVIII, 

p.187

1491 Évora

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXIX, 

p.188

1491 Évora

«...e ricos concertos de casa, e á tornada del Rey a Euora 

manteue depois na cidade no terreiro dos paços com muyta 

despesa h~uas muyto honradas e ricas justas com preços, em que 

justaram muytos fidalgos honrados, e foy muyto boa festa, em 

que ganhou muyta honra».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXIX, 

p.189

1491 Évora

«Antes do entrudo se tornou de Viana el Rey com toda a sua 

corte a cidade, onde esteue a coresma, e a pascoa, e oitauas com 

momos, festas e grandes prazeres…».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXX, 

p.189

1491 Monte-Mor-Novo

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXX, 

p.189

1491 Coruche

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXX, 

p.189

1491 Santarém

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXXI, 

p.190

1491 Santarém

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXXI, 

p.190

1491 Santarém

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CXXXI, 

p.190

1485 Congo

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CLVI, 

p.224

1490 Congo

«...elle queria logo fazer tantas festas como se el Rey seu senhor 

fosse presente, e pera isso ajuntou muyta gente, e a mais honrada, 

homens, e molheres, e a seu modo fez as mayores festas que 

antre elles auia».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CLVI, 

p.226

1490

«E o dito dia de pascoa se fizeram muytas festas, e a tarde o 

dito dom Manoel se partou com os Frades, e lhes pedio que lhe 

ensinassem o caminho de sua saluaçam, os quais folgaram muyto 

de sua confirmaçam e Fé, e lhe disseram sobre isso todo o 

necessario...».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CLVI, 

p.228

1490 Congo

«Ho dia que os Christãos entraram na corte foram de gente sem 

conto recebidos, com estrondos, e festas, e foram logo 

aposentados em h~uas grandes e boas casas, muyto prouidas de 

todalas cousas necessarias».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CLVI, 

p.229

1490 Congo

«E sobre isto todolos da Corte fizerão grandes festas, e 

aleuantauam todos as mãos contra o mar, como que mostrauão 

Portugal, dizendo com grandes gritas…».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CLVIII, 

p.230

1491 Congo

«E neste dia depois de comer ouue no terreiro dos paços muytas, 

e muy grandes festas, com gente sem numero, e el Rey per 

si…».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CLX, 

p.233

1491 Congo
«...festejou ao seu modo mayor de festa que tinha, tudo em 

louuor de Deos, e por honra del Rey de Portugal». 

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CLX, 

p.233

1494 Viana

Garcia de Resende, c. 

D. João II, 

c.CLXXXVI, p.259

1495 Alvor

«E aquelle dia se fizeram muytas festas, e alegrias, e el Rey fez 

logo escreuer cartas pera a Raynha, e pera o Duque, e pera as 

cidades principaes do Reyno, e assi a muytas villas,…».

Garcia de Resende, c. 

D. João II, c.CCX, 

p.277
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1385-1433 Burguillos

«Ao dia seguimte do Corpo de Deus teve o Comde hi sua festa, 

amdamdo todos armados em piciçaom pello arraiall em boom 

seseguo e ordenado regimento, como se fose em h~ua cidade em 

que se homrradamemte podese fazer».

Fernão Lopes, c. D. João I, 

vol.II, c. CLXVI, p.364

1488 Lisboa

«E em Lisboa, e na Corte se fizerão sol~enes procissões, e 

muytas festas, e alegrias, assi no mar como na terra, que 

durarão muytos dias: e ao dito Ião de Bairros fez muyta merce, e 

assi aos do seu nauio por aluissaras de tão boa noua».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. LXXII, p.106

Desde Fernão Lopes- c.1419, c.140, p.227 até Fernão Lopes - c. D. João I, vol.II, c. CXLVIII, p.323 não existem menções 
relativas às procissões

Desde Fernão Lopes- c. D. João I, vol.II, c. CLXVI, p.364 até Garcia de Resende, c. D. João II, c. LXXII, p.105, não 
existem menções relativas às procissões

A partir daqui não existe qualquer menção relativa às procissões
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7.3.5 – Número total de referências encontradas relativas à festa e aos seus 

campos na nossa cronística 

 

 

 

Cronistas Crónica Casamentos Entradas e Partidas Régias Festas Profanas Festas Religiosas Procisões Total

Crónica 1419 / / 1 / /

Crónica de D. Pedro I / / 1 / /

Crónica de D. Fernando I 5 2 3 / /

Crónica de D. João I 5 3 15 1 1

Crónica da Tomada de Ceuta / / 7 / /

Crónica dos Feitos da Guiné / / / / /

Crónica de D. Pedro de 

Meneses
2 / 3 1 /

Crónica de D. Duarte de 

Meneses
1 / 3 1 /

Crónica de D. Sancho I 1 / / / /

Crónica de D. Afonso II / / / / /

Crónica de Sancho II / / / / /

Crónica de D. Afonso III / 1 / / /

Crónica de D. Dinis 3 / / / /

Crónica de D. Afonso IV 4 1 4 / /

Crónica de D. Duarte I / 1 3 1 /

Crónica de D. Afonso V 1 8 9 4 /

Crónica de D. João II (R.P) 2 7 27 1 /

Garcia de Resende Crónica de D. João II (G.R) 1 13 36 / 1 51

25 36 112 9 2 184

Fernão Lopes

Gomes Eanes Zurara

Rui de Pina

37

18

78
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7.3.6 – Episódios (excertos) em que foram referenciados momentos de dança, 

como baile, dança e a folia, encontrados na cronística 

  

 

Cronologia Local Baile Dança Fonte

1159 Coimbra

«E, des que acabarom de comer, vierom jograes e tanjedores e dançarom. E o 

conde se quis espedir del.rey, e el.rey nom qui senom que se espedise da raynha e 

de suas filhas, e foy.se com ele, quando ouve de cavalgar, el.rey tinha ja hy seu 

cavallo pera se ir com ho conde ata sua pousada e o conde nom quis consentyr 

em ello em n~eh~ua maneyra».

Fernão Lopes, c.1419, c.32, p.57

1357-1367 Almada 

«Em tres cousas assinadamente achamos pella moor parte que el-rrei dom Pedro 

de Purtugall gastava seu tempo, scilicet, em fazer justiça e desembargos do reino, 

e em monte e caça de que era mui querençoso, e em danças e festas segundo 

aquell tempo, em que tomava grande sabor que aadur he agora pera seer 

creudo;...»

Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.59

1357-1367 Almada 

«...e estas danças eram a soom d'h~uuas trombas longas que estonce husavom, 

sem curando doutro estormento posto que o hi ouvesse; e se alg~uua vez lho 

queriam tanger, logo se enfadava delle, e dizia que o dessem oo demo e que lhe 

chamassem os trombeiros».

Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.59

1357-1367 Lisboa

«...mas veede se  era bem saboroso jogo: viinha el-rei em batees d'Almadãa pera 

Lixboa, e saíam-no a rreceber os cidadaãos e todollos dos mesteres com danças 

e trebelhos, segundo estonce husavom; e ell sáía dos batees, e metia-sse na 

dança com elles, e assi hia ataa o paaço».

Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.59

1357-1367 Lisboa

«...e fez levantar os moços e quantos dormiam no paaço, e mandou chamar Joham 

Mmateus e Lourenço Pallos que trouvessem as trombas de prata, e fez acender 

tochas, e meteo-sse pella villa em dança com os outros».

Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.60

1357-1367 Lisboa

«...e quando virom daquella guisa el-rrei, tomarom prazer de o veer assi ledo; e 

andou el-rrei assim gram parte da noite, e tornou-sse ao paaço em dança, e 

pedio vinho e fruita, e lançou-sse a dormir».

Fernão Lopes, c. D. Pedro I, c. 

XIV, p.60

1385 Porto

«A mesteiraees e muita gemte outra heraõ emcomemdadas damças e joguos 

doutras maneiras, em que amdavaõ velhos e maõçebos, todos com leda vomtade; 

e as molheres ysso mesmo em seu bamdo fizeraõ pelas muito bem corregidas, as 

quaes acompanhavaõ com muitas camtiguas, delas feitas em louvor del Rey e 

outras acustumadas...»

Fernão Lopes, c. D. João I, vol. II, 

c. VIII, p.20

1385 Porto

«Emtaõ começaraõ a reger suas damças e joguos, nnas quuães muy ameude em 

alta e clara võs bradavão, dizemdo: Viva el Rey dom Joaõ. Viva. El Rey hia muyto 

passo pela çidade, que naõ podia doutra guisa porque a gemte hera tamta per 

todalas ruas pelo ver que parecia que se queriaõ affoguar».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol. II, 

c. VIII, p.21

1385-1433 //

«...diseramos que naõ ereis theudo de hos ir buscar, n~e 

souberamos seraõ poucos se muitos, mas telos amte hos 

olhos que nos aguoardaõ com bailos  e com camtiguas e não 

ousai de os ir cometar e tomar as maõs, como estes dizem, 

isto me pareçe estranho escarneo e verguonha de dizer ».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol. II, 

c. XXXV, p.87

1385 Leiria

«E jazemdo asy desta guisa cheguou Ãtão Vasquez, cavaleiro, e 

vinha emborilhado na bãdeira del Rey de Castela; e como foy 

amte el Rey começou de bailar [por sabor] amte ele, sem lhe 

fazemdo n~ygu~e soõ».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol. II, 

c. XLIV, p.115

1387 Porto

«E todo prestes pera aquell dia, partiose ell Rey a quoarta feira domde pousava, e 

foise aos Ppaços do Bispo, omde estava a Ifamta. E a quimta feira foraõ as 

gemtes da çidade jumtas em desvairados bamdos de joguos e damças, per 

todallas partes e praças, com muito trebelhos e prazeres que fazião».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol. II, 

c. XCV, p.223

1387 Porto

«Em quoamto ho espaço de comer durou, faziaõ joguos a vista de todos, hom~eis 

que o bem sabiaõ fazer, asy de m~esas e salto reall e outras cousas de sabor; as 

quais acabadas, alcaramse todos e comecaraõ de damçar, e as donas em seu 

bamdo camtamdo a redor cõ gramde prazer».

Fernão Lopes, c. D. João I, vol. II, 

c. XCV, p.224

1415-1433 Lisboa

«E desi, danças e outros jogos serão tantos e tais, que assim deles como de 

todas as outras cousas as gentes, que o virem, tenham que, sobre a grandeza 

delas, não se possam fazer outras maiores».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c. VIII, p.55

1415-1433 Évora / Viseu

«Ali foram trazidas muitas carregas de cera que se despenderam em muitas 

tochas, assim de servir como de danças, brandões e velas e contos em tamanho 

número que quase seria impossível de se poderem contar».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.XXIII, p.100
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1415-1433 Santarém

«E da outra parte justaram os Infantes e os mais daqueles fidalgos e genis homens 

que eram com eles. E todo aquele dia se despendeu naquelas justas e danças e 

outros desenfadamentos».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.XXIII, p.101

1415 Odivelas

«E, tanto que era véspera, logo se ela tornava outra vez, e assim estava até noute, 

que se tornava para sua casa, onde a despesa do serão não era em danças nem 

em outros nenhuns desenfadamentos deste mundo, somente em espiritual 

contemplação».

Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de 

Ceuta, c.XXXVIII, p.147

1444 Ilha de Tider

«E os mouros teueronse assy da parte daal~e oolhando os 

christaãos/. dos quaaes lhes parecia que auyam pequeno temor e 

suas contenenças assy o mostrauam/ ca estauã baillando e 

folgando come home~es seguros de seus contrairos…».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.I, c.LVI, 

p.214

1445-1447 Guiné (Ilha dos Negros)

« E tanto que forõ acerca da augua começarõ de tanger e bailar 

come home~es afastados de toda tristeza E os do batel querendo 

scusar cõuite daquella festa tornaronse pera seu nauyo E era esto 

aallem do cabo verde Cx legoas E toda sua rota he geeralm~ete 

ao sul/».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.I, 

c.LXXXVII, p.325

1438-1481 Ilha da Gomeira

«A maior parte do tempo despendem em cantar e bailar, porque 

todo seu regalo é folga sem trabalho. Em fornizio põem toda [a] 

sua bem-aventurança, pois não têm ensinamento de lei; sòmente 

crêem que há Deus».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.II, c. 

LXXX, p.462

1445-1447 Guiné (Ilha dos Negros)

«E logo que chegaram a junto da água, começaram de tanger e 

bailar, como homens afastados de toda a tristeza. E os do batel, 

querendo escusar o convite daquela festa, tornaram-se para seu 

navio».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.II, c. 

LXXXVIII, p.497

1449 Coimbra

«Sendo o Ifante prestes pera comprir sua openiam, fez a hum Domyngo que eram 

cinco dias de Mayo partir duante com sua jente ordenada Dom James seu Fylho, 

que foy dormir no campo logo acerca de Coimbra, e esa noite fycou o Yfante na 

Cydade em que com grande mostrança de muyta allegria mandou dançar e 

fazer festas como sohia».

Rui de Pina, c.D.Afonso V, 

c.CXVII, p.739

1451 Alcáçova
«E ouve aquelle dia convite Real de vinhos e fruytas em huma notável perfeiçam, e 

asy muytas danças e festas em toda a noite».

Rui de Pina, c.D.Afonso V, 

c.CXXXI, p.760-761

1483 Évora

«E na bespera do Corpo de Deos, e no dia, asy por a custumadasol~epnidade de 

festa, como por hida do Principe, ouve na Cidade muitas festas, e touros, e nos 

Paços d'ElRey muy alegres danças, e com muitos prazeres, em que o Duque era 

presente...».

Rui de Pina, c. D. João II, c. XIII, 

p.916-917

1484 Santarém

«D'Aveiro se veeo ElRey a Santarem, onde se juntou com elle ho Duque de 

Viseu, que ficara em Tomar; e passada a Pascoa se fizeram de dia, e de nocte 

festas de touros, canas, e danças; e tudo em muita perfeiçam, e gentileza, e com 

mui grandes despesas».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XVI, 

p.926

1488

«E depois ouve em casa do Marquez per dias muitas festas, e danças, e mui 

abastados banquetes, em que como nobre, e grande Senhor fez tambem, e deu 

alg~uas dadivas hinradas aos Officiaes que seus despachos fezeram».

Rui de Pina, c.D. João II, c. 

XXXVII, p.956

1490 Évora

«E despois nom menos nas danças, e festas, que em muitos dias, e noctes, nas 

Casas Reaaes, e por toda a Cidade se fezeram; e nom soomente na Cidade mas 

sabida a nova em todo ho Regno, sem alg~u aviso, nem mandado pera isso».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLIV, 

p.968

1490 Évora

«...e la comeram, e sobre a atarde com grande estrondo de prazer se volveram aa 

Cidade, em que pelas praças, e ruas, ouve convites muy abastados, e nos Paços 

danças, e festas atee pela menhaã».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLIV, 

p.968

1490 Évora
«E assi ouve outros muitos momos de Fidalgos em grande perfeiçam, a que pera 

danças, e festas pareceo que a nocte minguava».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLIV, 

p.968

1490 Évora

«Ordenou aos Fidalgos Gentiis-Hom~es que nom ouvessem de justar, e fossem 

pera dançar, e fazer momos, e se vestirem, a delles duzentos cruzados, e a outros 

cento, segundo entendia que o mereciam, e poderiam servir».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLIV, 

p.971

1490 Évora

«Mandou que de todalas as Mourarias do Regno viessem aas 

festas todolos Mouros, e Mouras que soubessem bailar, tanger, 

cantar, a cada h~u dos quaes foy dado mantiimento em 

abastança, e em fim dellas lhes foy feito mercee de vestidos finos, 

e dinheiro pera despesa dos caminhos».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLIV, 

p.972
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1490 Évora

«Foy ordenado, e comprido que dos lugares mais acerca viessem 

aas dictas festas, moças fermosas, que soubessem bem bailar, 

e cantar, que vieram com mancebos foliaães vestidos de suas 

envenções…». 

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLIV, 

p.972

1490 Estremoz

«...como logo recebeo nas mãos de Dom Jorge da Costa, Arcebispo de Bragaa, 

segundo forma, e Mandamento da Sancta Igreja de Roma, e sobr'isso ouve 

aquella nocte muitas danças, e festas; acabadas as quaaes se despediram, e 

recolheram».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLVI, 

p.976

1490 Évora

«Ouve aquella nocte ante da cea, e despois grandes festas, e danças, em que 

todallas outras cousas era mui perfeitamente ordenadas, e em que todalas pessoas 

Reaes, e outros muitos dançaram com muito prazer, e alegria».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLVII, 

p.978

1490 Évora
«Em fim daquella cea ouve danças, e festas que quasi toda a nocte duraram». Rui de Pina, c.D. João II, c. XLVII, 

p.978

1490 Évora
«E apos isto sayo ElRey com seus momos mui ricos, e dançou com a Princesa, e 

assi os outros seus com Damas».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLVII, 

p.979

1490 Évora

«E logo vieram outros momos do Duque, e d'outros muitos Fidalgos, em que com 

palavras, e envençam de muita ardideza, e galantaria, com as mesmas condições, 

aceptaram, e per seus Breves emprenderam o desafio da justa, e dançaram 

aquella nocte, em que ouve muitos entremses, e festas».

Rui de Pina, c.D. João II, c. XLVII, 

p.979

1491 Moni-Congo

«E os Fidalgos, e gentes em sinal de singular remerceamento, tocavam todos a 

terra com as mãos, e as punham sobre seus rostros,  e co isto entraram em suas 

danças, e festas».

Rui de Pina, c.D. João II, c. LXII, 

p.1008-1009

1491

«Foy manhoso, e desenvolto em todalas boas manhas, que a h~u alto Princepe 

convem; foy singular cavalgador, especialmente da gineta, deestro, braceiro, bõo 

dançador,…»

Rui de Pina, c.D. João II, c. 

LXXXII, p.1031

1491 «...e com gracioso despejo, bem desenvolto em todalas danças».
Rui de Pina, c.D. João II, c. 

LXXXII, p.1031

1483 Évora

«E ao outro dia vespora do copor de Deos, e assi no dia polla acostumada 

sol~enidade da festa, como polla vinda do Principe, cousa tão desejada del Rel, e 

da Raynha, ouue na cidade muytas festas, e touros, e nos paços serãos de 

danças,…»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

XLIII, p.57

1483 Évora
«... e bailos, a que o Duque era presente sem nunca poder 

conhecer del Rey o contrayro do que lhe mostraua».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

XLIII, p.57

1484 Santarém

«E Daueyro veo el Rey com a Raynha, e o Principe a Santarem, onde logo veo o 

Duque de Viseu, que ficara em Romar. E  passada a Pascoa se fizerão de dia e de 

noite muytas festas de toiros, canas, e danças, tudo em muyta perfeição, e com 

grandes festas».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

L, p.74

1488 Avis

«E el Rey por isso se vestio de panos pretos, e seus paços, e da Raynha, e do 

Principe foraõ logo desarmados dos ricos panos de que estauam armados pera a 

festa, em que nam ouue tangeres, nem danças, nem coua alg~ua de prazer, e assi 

se fez sempre ate vir noua de como foy solto».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

L, p.105

1488 Setúbal / Palmela

«...e porteiros de maça, e muytos ministros, e danças, trombetas, e atabales, tudo 

feyto em grande perfeição, porque el Rey nas cousas que tocauão a seu estado 

era sobre todos muy cerimonial, e perfeito».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

LXXVIII, p.116

1489 Beja

«E depois ouue em casa do Marquez muytos dias festas de danças, e muy 

abastados banquetes. E como nobre, e grande Senhor, deu alg~uas dadiuas 

honradas aos officiaes que fizerão seus despachos».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

LXXIX, p.119

1489 Lisboa

«Diogo Dazambuja era homem que el Rey tinha em muyto boa conta ee stima, e a 

que tinha muyto boa vontade, e fazia muyta honra e merce, e quando casou sua 

filha dona Cecilia com Francisco de Miranda foram recebidos com muyta gente, e 

grande seram de danças, e muytos galantes...»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

LXXXVII, p.129
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1490 Évora

«E toda a gente da Cidade foy posta com muyta breuidade em danças, e folias, 

com infindas tochas na praça, e no terreiro dos paços, e por todas as ruas 

principaes, e tanta gente honrada, e nobre, e assi a do pouo, que não cabia,…».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXV, p.153

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXV, p.153

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXV, p.154

1490 Évora

«...e a ella muytas graças, e la no moesteiro comeram, e a tarde com grande 

estrondo de prazer se tornram a Cidade, em que pollas prças, e ruas ouue 

comeres muy abastados, e nos paços muyts danças, e festas ate acerca da 

manhãa».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXV, p.154

1490 Évora

«E aos fidalgos que não justauam, e fossem para dançar, e fazer momos, que os 

que em momos quisessem entrar dessem a cada hum de merce nos ditos 

brocados, e sedas cem cruzados, e a alguns duzentos, segundo as calidades de 

suas pessoas…»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CVII, p.159

1490 Évora

«E assi mandou que tolas mourarias do Reyno viessem as festas, 

todolos mouros e mouras que soubessem bailar, tanger, e 

cantar, e a todos foy dado mantimento em abastança, e vestidos 

finos, e em fim lhe foy feyto merce de dinheyro pera os 

caminhos».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CVII, p.161

1490 Évora

«E mandou que dos lugares mais perto viessem mancebos gentis 

homens, e moças fermosas, que soubessem bem cantar e bailar, 

pera bailos,…»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CVII, p.161

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CVII, p.161

1490 Badajoz

«E Segunda feyra a vinte e dous dias de Nouembro a Princesa partio da Cidade 

de Badajoz acompanhada do Cardela, e todolos senhores que com ella vinhão, e 

com gente da sua cidade, e suas danças».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXI, p.166

1490 Estremoz
Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXI, p.167

1490 Estremoz

«E acabado ouue ahy muyta danças, e festas, e despois, de acabadas el Rey e o 

Principe se despedirão della, e recolherão a casa do Duque, onde aquella noite 

forão muyto bem banqueteados, agasalhados, e seruidos».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXII, p.168

1490 Avis

«...e naquella noite antes da cea, e depois, ouue grandes festas, e danças, em que 

todalas pessoas reaes dançaram, e assi outros muytos com muyto prazer, e 

alegria».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXIII, p.172

1490 Avis

«...e naquella noite antes da cea, e depois, ouue grandes festas, e danças, em que 

todalas pessoas reaes dançaram, e assi outros muytos com muyto prazer, e 

alegria».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXIII, p.172

1490 Avis

«...e com elles h~ua muy grande, e rica mourisca retorta, em que 

vinham duzentos homens tintos e negro, muyto grandes 

bailadores, todos cheos de grossas manilhas pollos braços, e 

pernas douradas, que cuydauam que eram douro…»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXIII, p.174

1490 Avis
«...danças, e outras muytas festas, que quasi toda a noite duraram, cousa certo 

pera ver.»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXIII, p.175

1491 Santarém
Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXXI, p.190

1491 Santarém
Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXXI, p.190
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1490 Évora

«E toda a gente da Cidade foy posta com muyta breuidade em 

danças, e folias, com infindas tochas na praça, e no terreiro dos 

paços, e por todas as ruas principaes, e tanta gente honrada, e 

nobre, e assi a do pouo, que não cabia,…».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXV, p.153

1490 Évora

«...e diante delles os mouros, e judeus com suas toucas, guinolas, 

e festas, e assi, todo o pouco com muytas folias, e enuenções 

de prazeres foram ao mosteiro de nossa Senhora do Espinheiro a 

ouuir Missa, e a dar a Deos,...» 

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXV, p.154

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXV, p.154

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CVII, p.159

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CVII, p.161

1490 Évora
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CVII, p.161

1490 Évora

«...e folias, e a todos foy dado de vestir de panos finos, e comer 

em abastança, e acabado dinheyro pera os caminhos, e eram 

todos vestidos de libres».

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CVII, p.161

1490 Badajoz
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXI, p.166

1490 Estremoz

«E polas torres, e muros, e lugares mais altos da Cidade, e Villas 

auia muytas bandeyrs de suas cores e armas, e muytos tiros de 

fogo, que em chegando todos juntamente tirauão, e muytas festas 

e folias de homens e moças muyto bem vestidas…»

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXI, p.167

1490 Estremoz
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXII, p.168

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXIII, p.172

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXIII, p.172

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXIII, p.174

1490 Avis
Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXIII, p.175

1491 Santarém

«...com os remeiros todos vestidos de libre das cores da Princesa, 

e os bateis muyto embandeyrados, e pintados todos, e os remos 

muy enramados, e neles muytas folias de homens e molheres 

muyto bem vestidos das cores da Princesa, e muytos antremeses 

e festas.…»

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXXI, 

p.190

1491 Santarém

«E com estes bateis e barcas e outros muytos era o rio cuberto 

delles, todos com folias, prazeres, e antremses, e muytas 

trombetas bastardas, muytos atambores, muytas charamellas, e 

sacabuxas, muytas infindas bombardas, que foy muyto alegre festa 

por ser no Tejo…»

Garcia de Resende, c. D. 

João II, c. CXXXI, 

p.190

Desde Fernão Lopes- c.1419, c.32, p.57, até Garcia de Resende - c. D. João II, c. CXV, p.153,  não existem menções à 
folia
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7.3.7 – Número total de referências encontradas relativas à dança e aos seus 

campos na nossa cronística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronistas Crónica Baile Dança Folia Total

Crónica 1419 / 1 /

Crónica de D. Pedro I / 4 /

Crónica de D. Fernando I / / /

Crónica de D. João I 2 4 /

Crónica da Tomada de Ceuta / 4 /

Crónica dos Feitos da Guiné 4 / /

Crónica de D. Pedro de 

Meneses
/ / /

Crónica de D. Duarte de 

Meneses
/ / /

Crónica de D. Sancho I / / /

Crónica de D. Afonso II / / /

Crónica de Sancho II / / /

Crónica de D. Afonso III / / /

Crónica de D. Dinis / / /

Crónica de D. Afonso IV / / /

Crónica de D. Duarte I / / /

Crónica de D. Afonso V / 2 /

Crónica de D. João II (R.P) 2 15 /

Garcia de Resende Crónica de D. João II (G.R) 4 14 6 21

12 44 6 59

Fernão Lopes

Gomes Eanes Zurara

Rui de Pina

11

8

19
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7.3.8 – Episódios (excertos) em que foram referenciados momentos em que o 

canto esteve presente 

 

Cronologia Local Canto Secular Canto Religioso

1325-1357 Vallodolid

«Isto dezia el.rey não com gesto mui alegre por que nas obras mostrase o 

contrairo, porque, estando hy os embaixadores, mandou fazer festas de camtar 

e de jogos de canas e de corer touros e de lançar a tavolado. E acabado esto, 

espedirom.se del-rey».

1357-1367

1361 Estremoz

«...e el-rrei dom Fernando seu filho, por se esto melhor comprir e sse cantarem 

as ditas missas, deu depois ao dito moesteiro em doaçom por sempre o logar que 

chamam as Paredes, termos de Leirea, com todallas rrendas e senhorio que em ell 

avia».

1384 Lisboa

«...apnhamdo pedra pellas herdades, camtavom altas vozes dizemdo:

                  Esta he Lixboa prezada,

                  mirala e leixalla.

                  Se quiserdes carneiro,

                  quall derom ao Amdeiro;

                  se quiserdes cabrito,

                  quall derom ao Bispo,...»

1384 Lisboa

«...nom he outra cousa, senom «dar guerra e camssaço ao emtemdimento. 

Comfessemos «pois assi he, que somos dignos do que nos avem por nossos 

«pecados, e cheguemonos a Deos per peemdemça; e camtemos «ao Senhor 

Deos camtar novo, assim como camtarom os «Judeus, quamdo virom o que 

Deos fezera por elles, matando «seus emmiigos amte seus olhos, e digamos 

todos com pura «mente e de voomtade: ...»

1384 Vila de Portel
«...Ex a rraposa vai! Eyla rraposa vay! que era o sinall antrelles. E depois que a 

rrollda passou ja lomge, começarom elles de camtar e dizer outras rrazõoes».

1384 Vila de Portel

«...e eu por villaão fodudo no cuu ca assi quisestes vos. Ou camtemos desta guisa, 

que será melhor: 

                    Pois Maria baillou,

                    tome o que ganou;

                    melhor era Portell e Villa Ruiva,

                    que nom Çafra e Segura,

                    tome o que ganou,

                    dona puta velha.»

1385 Porto

«As janelas das casas todas erã ocupadas com fermosas donas, e mlheres doutra 

comdiçaõ, com graõ desejo e amor de [ho] ver, assy guoarnidas de taees 

corrigimentos que fealdade e mao pareçer naõ ousou aquele dia emtrar na çidade; 

em çertos logarees avia bamdos de molheres que camtavaõ muitas 

cantigas...»

1385 Porto

«...bamdo fizeraõ pelas muito bem corregidas, as quaes acompanhavaõ com 

muitas camtiguas, delas feitas em louvor del Rey e outras acustumadas; naõ 

somente as de meaõ estado e comdiçaõ, mas muitas de boas da cidade amdavaõ 

com elas por homrra da festa».

1385-1433 //

«...mas telos amte hos olhos que nos aguoardaõ  com bailos e com camtiguas 

e não ousai de os ir cometar e tomar as maõs, como estes dizem, isto me 

pareçe estranho escarneo e verguonha de dizer ».

1385 Leiria

«E mais que naõ camtas~e janeiras, nem maias, n~e outro nenh~u mes do 

anno, nem furtas~e aguoas, n~e lamças~e sortes, n~e outra ouservançia quue a tal 

feito pertemçia».

1385 Lisboa

«...e continuamdo suas prezes e devotas horaço~es por ho estado e defemssaõ 

do Reino e camtãdo cada dia em todalas igreijas a devota oração da Salve 

Regina, em homrra e louvor da Madre de Deus».

1385 Lisboa

«E comtouu, amtre as outras cousas, como Rey Ezeechias quamdo v~eçeo Rey 

Senacharym peroo ofereçese a Deus sacrifiçio, por que lhe não fez camtar novo, 

como era custume de se fazer em tais feitos, dera Deus nele tão grava doemça que 

sempre fora emfermo ataa sua morte».

1385 Lisboa

«...em bespora de sua mais solene festa,a ora em que se per todo Reino os seus 

louvores camtavaõ, que asy des emtão pera todo sempre, naquela somana 

dAsunção da Bemta Virgem, fose jumta toda çidade pera fazerem tres 

procissõisma h~ua depos outra».

Fonte

Fernão Lopes, c.1419, 

c.140, p.227

Fernão Lopes, c.D.Pedro I, 

c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.Pedro I,  

vol.I, c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I, c. CXV, p.225

Fernão Lopes, c.D.João I, 

c.CLI,vol.I, p.319

Fernão Lopes, c. D.João I, 

vol. I, c.CLVII, p.335

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I,  c.CLVIII,p.338

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XXXV, p.87

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XL, p.101

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVI, p.121

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130
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Cronologia Local Canto Secular Canto Religioso

1325-1357 Vallodolid

«Isto dezia el.rey não com gesto mui alegre por que nas obras mostrase o 

contrairo, porque, estando hy os embaixadores, mandou fazer festas de camtar 

e de jogos de canas e de corer touros e de lançar a tavolado. E acabado esto, 

espedirom.se del-rey».

1357-1367

1361 Estremoz

«...e el-rrei dom Fernando seu filho, por se esto melhor comprir e sse cantarem 

as ditas missas, deu depois ao dito moesteiro em doaçom por sempre o logar que 

chamam as Paredes, termos de Leirea, com todallas rrendas e senhorio que em ell 

avia».

1384 Lisboa

«...apnhamdo pedra pellas herdades, camtavom altas vozes dizemdo:

                  Esta he Lixboa prezada,

                  mirala e leixalla.

                  Se quiserdes carneiro,

                  quall derom ao Amdeiro;

                  se quiserdes cabrito,

                  quall derom ao Bispo,...»

1384 Lisboa

«...nom he outra cousa, senom «dar guerra e camssaço ao emtemdimento. 

Comfessemos «pois assi he, que somos dignos do que nos avem por nossos 

«pecados, e cheguemonos a Deos per peemdemça; e camtemos «ao Senhor 

Deos camtar novo, assim como camtarom os «Judeus, quamdo virom o que 

Deos fezera por elles, matando «seus emmiigos amte seus olhos, e digamos 

todos com pura «mente e de voomtade: ...»

1384 Vila de Portel
«...Ex a rraposa vai! Eyla rraposa vay! que era o sinall antrelles. E depois que a 

rrollda passou ja lomge, começarom elles de camtar e dizer outras rrazõoes».

1384 Vila de Portel

«...e eu por villaão fodudo no cuu ca assi quisestes vos. Ou camtemos desta guisa, 

que será melhor: 

                    Pois Maria baillou,

                    tome o que ganou;

                    melhor era Portell e Villa Ruiva,

                    que nom Çafra e Segura,

                    tome o que ganou,

                    dona puta velha.»

1385 Porto

«As janelas das casas todas erã ocupadas com fermosas donas, e mlheres doutra 

comdiçaõ, com graõ desejo e amor de [ho] ver, assy guoarnidas de taees 

corrigimentos que fealdade e mao pareçer naõ ousou aquele dia emtrar na çidade; 

em çertos logarees avia bamdos de molheres que camtavaõ muitas 

cantigas...»

1385 Porto

«...bamdo fizeraõ pelas muito bem corregidas, as quaes acompanhavaõ com 

muitas camtiguas, delas feitas em louvor del Rey e outras acustumadas; naõ 

somente as de meaõ estado e comdiçaõ, mas muitas de boas da cidade amdavaõ 

com elas por homrra da festa».

1385-1433 //

«...mas telos amte hos olhos que nos aguoardaõ  com bailos e com camtiguas 

e não ousai de os ir cometar e tomar as maõs, como estes dizem, isto me 

pareçe estranho escarneo e verguonha de dizer ».

1385 Leiria

«E mais que naõ camtas~e janeiras, nem maias, n~e outro nenh~u mes do 

anno, nem furtas~e aguoas, n~e lamças~e sortes, n~e outra ouservançia quue a tal 

feito pertemçia».

1385 Lisboa

«...e continuamdo suas prezes e devotas horaço~es por ho estado e defemssaõ 

do Reino e camtãdo cada dia em todalas igreijas a devota oração da Salve 

Regina, em homrra e louvor da Madre de Deus».

1385 Lisboa

«E comtouu, amtre as outras cousas, como Rey Ezeechias quamdo v~eçeo Rey 

Senacharym peroo ofereçese a Deus sacrifiçio, por que lhe não fez camtar novo, 

como era custume de se fazer em tais feitos, dera Deus nele tão grava doemça que 

sempre fora emfermo ataa sua morte».

1385 Lisboa

«...em bespora de sua mais solene festa,a ora em que se per todo Reino os seus 

louvores camtavaõ, que asy des emtão pera todo sempre, naquela somana 

dAsunção da Bemta Virgem, fose jumta toda çidade pera fazerem tres 

procissõisma h~ua depos outra».

Fonte

Fernão Lopes, c.1419, 

c.140, p.227

Fernão Lopes, c.D.Pedro I, 

c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.Pedro I,  

vol.I, c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I, c. CXV, p.225

Fernão Lopes, c.D.João I, 

c.CLI,vol.I, p.319

Fernão Lopes, c. D.João I, 

vol. I, c.CLVII, p.335

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I,  c.CLVIII,p.338

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XXXV, p.87

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XL, p.101

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVI, p.121

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130

1387 Porto

«Diamte hiaõ pipas e trombetas e doutros estormentos que naõ se podiaõ ouvyr. 

Donas filhas dalguo e iso mesmo da cidade camtavaõ imdo detras, como he 

custume de vodas».

1387 Porto

«Em quoamto ho espaço de comer durou, faziaõ joguos a vista de todos, hom~eis 

que o bem sabiaõ fazer, asy de m~esas e salto reall e outras cousas de sabor; as 

quais acabadas, alcaramse todos e comecaraõ de damçar, e as donas em seu 

bamdo camtamdo a redor cõ gramde prazer».

1385-1433 

«E tornoulhe = a fazer sua festa e oficio, camtamdo os seus em ella, e leixou os 

noivos com os outros em paaz e tornou a seu alojam~eto, dizemdo que asy 

compria de se fazer, pois que o casamemto era hu~u dos sacram~etos da Santa 

Egreja».

1385-1433

1415-1433 Odivelas

«Cá se me apresenta ante a imagem do entender, como o verdadeiro e leal amor é 

mais forte cousa daquelas que a natureza em este mundo juntou. Do qual Salomão 

disse, no Cantar dos Cantares que «era forte como a morte».

1415-1433 Ceuta

«E todo homem deve isso mesmo de amar a seu próximo, segundo se mostra nos 

estromentos da música, nos quais todas as vozes concorrem um consoante  e 

se correspondem e dão perfeição umas às outras."

1415-1433 Ceuta
«E então começavam uns cantares de palavras muito tristes, louvando as 

bondades da sua cidade."

1415-1433
Ceuta

«E entretanto os outros clérigos cantavam «Esta é a casa do Senhor Deus, a 

qual é bem fundada sobre firme pedra. Levante-se o Senhor e destrua os seus 

inimigos, por tal que fujam todos aqueles que aborreceram à Sua face».

1415-1433 Évora

«E as mulheres alimpavam as ruas, lançando às janelas as melhores cousas que 

tinham. E ajuntavam-se cada umas de sua freguesia, vestidas de suas melhores 

roupas. E com grandes cantares filhavam quinhão daquele recebimento».

1415-1433 Évora

«E, não somente as pessoas de cumprido emtendimento mas os meninos parvos 

haviam entender para se alegrarem com a vinda daquele príncipe. E assim vinham 

todos ante ele cantando, como se fosse alguma cousa celestial enviada a eles 

para sua salvação».

1438-1481 Lagos

«Outros feryam seu rosto c~suas palmas/ lançando sse tendidos em meo do chaão 

/Outros faziã suas lam~etaçoões em maneira de canto/ segundo o costume de 

se dua terra…»

1438-1481 Ilha das Garças

«...determinado de cometeer~e o ffeito sem embargo da nom vijnda dos outros 

como ante teemos scripto e como gente que nõ sabe ~ecobrir sua allegrya. fezerom 

sair seus esorm~etos e aleuantarõ cãtares e des y comendo e beuendo come 

home~es que per suas voõtades se certificauom da vitorya...».

1438-1481 Lagos

«...outros feriam seu rosto com suas palmas, lançando-se estendidos em meio do 

chão; outros faziam suas lamentações em maneira de canto, segundo o 

costume de sua terra, aos quais (posto que as palavras da linguagem aos nosso não 

pudesse ser entendida) bem correspondiam ao grau de sua tristeza.»

1438-1481 Ilha das Garças

«...e, como gente que não sabe encobrir sua alegria, fizeram sair seus instrumentos 

e alevantaram cantares, comendo e bebendo como homens que de vontade haviam 

a certeza da vitória».

1438-1481 Ilha da Gomeira

«A maior parte do tempo despendem em cantar e bailar, porque todo seu 

regalo é folga sem trabalho. Em fornizio põem toda [a] sua bem-aventurança, pois 

não têm ensinamento de lei; sòmente crêem que há Deus».

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XCV, p.223

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XCV, p.224

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.CXCVIII, p.450

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.CXCIX, p.453

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XLIV, 

p.163

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.LXXI, 

p.223

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XCIII, 

p.268

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.XCV, 

p.273

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.CIII, 

p.290

Gomes Eanes Zurara, c. 

Tomada de Ceuta, c.CIII, 

p.290

Gomes Eanes Zurara, 

c.Crónica dos feitos 

notáveis que se passaram 

na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. 

Henrique, vol. I c.XXV, 

p.108

Gomes Eanes Zurara, 

c.Crónica dos feitos 

notáveis que se passaram 

na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. 

Henrique, vol. I c.LIV, 

p.203.

Gomes Eanes Zurara, 

c.Crónica dos feitos 

notáveis que se passaram 

na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. 

Henrique, vol. II, c. XXV, 

p.146.

Gomes Eanes Zurara, 

c.Crónica dos feitos 

notáveis que se passaram 

na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. 

Henrique, vol. II, c. LIV, 

p.300

Gomes Eanes Zurara, 

c.Crónica dos feitos 

notáveis que se passaram 

na conquista de Guiné por 

mandado do infante D. 

Henrique, vol. II, c. LXXX, 

p.462
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Cronologia Local Canto Secular Canto Religioso

1325-1357 Vallodolid

«Isto dezia el.rey não com gesto mui alegre por que nas obras mostrase o 

contrairo, porque, estando hy os embaixadores, mandou fazer festas de camtar 

e de jogos de canas e de corer touros e de lançar a tavolado. E acabado esto, 

espedirom.se del-rey».

1357-1367

1361 Estremoz

«...e el-rrei dom Fernando seu filho, por se esto melhor comprir e sse cantarem 

as ditas missas, deu depois ao dito moesteiro em doaçom por sempre o logar que 

chamam as Paredes, termos de Leirea, com todallas rrendas e senhorio que em ell 

avia».

1384 Lisboa

«...apnhamdo pedra pellas herdades, camtavom altas vozes dizemdo:

                  Esta he Lixboa prezada,

                  mirala e leixalla.

                  Se quiserdes carneiro,

                  quall derom ao Amdeiro;

                  se quiserdes cabrito,

                  quall derom ao Bispo,...»

1384 Lisboa

«...nom he outra cousa, senom «dar guerra e camssaço ao emtemdimento. 

Comfessemos «pois assi he, que somos dignos do que nos avem por nossos 

«pecados, e cheguemonos a Deos per peemdemça; e camtemos «ao Senhor 

Deos camtar novo, assim como camtarom os «Judeus, quamdo virom o que 

Deos fezera por elles, matando «seus emmiigos amte seus olhos, e digamos 

todos com pura «mente e de voomtade: ...»

1384 Vila de Portel
«...Ex a rraposa vai! Eyla rraposa vay! que era o sinall antrelles. E depois que a 

rrollda passou ja lomge, começarom elles de camtar e dizer outras rrazõoes».

1384 Vila de Portel

«...e eu por villaão fodudo no cuu ca assi quisestes vos. Ou camtemos desta guisa, 

que será melhor: 

                    Pois Maria baillou,

                    tome o que ganou;

                    melhor era Portell e Villa Ruiva,

                    que nom Çafra e Segura,

                    tome o que ganou,

                    dona puta velha.»

1385 Porto

«As janelas das casas todas erã ocupadas com fermosas donas, e mlheres doutra 

comdiçaõ, com graõ desejo e amor de [ho] ver, assy guoarnidas de taees 

corrigimentos que fealdade e mao pareçer naõ ousou aquele dia emtrar na çidade; 

em çertos logarees avia bamdos de molheres que camtavaõ muitas 

cantigas...»

1385 Porto

«...bamdo fizeraõ pelas muito bem corregidas, as quaes acompanhavaõ com 

muitas camtiguas, delas feitas em louvor del Rey e outras acustumadas; naõ 

somente as de meaõ estado e comdiçaõ, mas muitas de boas da cidade amdavaõ 

com elas por homrra da festa».

1385-1433 //

«...mas telos amte hos olhos que nos aguoardaõ  com bailos e com camtiguas 

e não ousai de os ir cometar e tomar as maõs, como estes dizem, isto me 

pareçe estranho escarneo e verguonha de dizer ».

1385 Leiria

«E mais que naõ camtas~e janeiras, nem maias, n~e outro nenh~u mes do 

anno, nem furtas~e aguoas, n~e lamças~e sortes, n~e outra ouservançia quue a tal 

feito pertemçia».

1385 Lisboa

«...e continuamdo suas prezes e devotas horaço~es por ho estado e defemssaõ 

do Reino e camtãdo cada dia em todalas igreijas a devota oração da Salve 

Regina, em homrra e louvor da Madre de Deus».

1385 Lisboa

«E comtouu, amtre as outras cousas, como Rey Ezeechias quamdo v~eçeo Rey 

Senacharym peroo ofereçese a Deus sacrifiçio, por que lhe não fez camtar novo, 

como era custume de se fazer em tais feitos, dera Deus nele tão grava doemça que 

sempre fora emfermo ataa sua morte».

1385 Lisboa

«...em bespora de sua mais solene festa,a ora em que se per todo Reino os seus 

louvores camtavaõ, que asy des emtão pera todo sempre, naquela somana 

dAsunção da Bemta Virgem, fose jumta toda çidade pera fazerem tres 

procissõisma h~ua depos outra».

Fonte

Fernão Lopes, c.1419, 

c.140, p.227

Fernão Lopes, c.D.Pedro I, 

c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.Pedro I,  

vol.I, c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I, c. CXV, p.225

Fernão Lopes, c.D.João I, 

c.CLI,vol.I, p.319

Fernão Lopes, c. D.João I, 

vol. I, c.CLVII, p.335

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I,  c.CLVIII,p.338

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XXXV, p.87

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XL, p.101

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVI, p.121

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130

1437 Santarém

«...e poer no Moesteiro de Samt'Agustinho de Samtar~e, que fez o comde 

d'Our~e, seu avoo, e lhe camtar çertas capellas, segumdo seu padre leixara 

ordenadas no testam~eto».

1430-1464 Val d' Aniara

«ElRrey com toda a gente uallor de seus Regnos foram ao moesteyro ao tempo que 

uyerom receber ao caminho E esteuerom a ssuas obsequias nas quaes foram 

mais uozes de choro que de canto. ca era aquelle principe muy amado caasy de 

todollos do Regno aproueitando a quantos podya e nom epeecendo a ninguem».

1199 Silves

«...que ElRey recebeo beninamente, hos quaes certifiquaram ha incomparavel cede, 

que hos de dentro padeciam, e hos muitos que por esso morriam, de que hos 

Framenguos principalmente mostraraõ ser muito alegres, e em sua linguoagem 

compunham cantiguas, e has andavam cantando pelo arrayal,cujo conselho era 

que leyxassem ha todolos Mouros morrer de cede aly dentro,...»

1220 Alcobaça

«...hos quaes era hum, que ahos outros com grande solennidade precedia, e apoz 

elle sinquo antre todolos outros com honra singular mais excellentes, e como no 

Choro com procissaõ, assi entraram loguo com doce melodia que se nom póde 

dizer, cantaram has Matinas, e ho dito Pedro Nunes Sacristam,...»

1340 Sevilha

«...vieram receber elRey de Portugal, & tambem as outras pessoas da Cidade, de 

baixa cõdiçam homens, & molheres, & grandes, & pequenos, ricos, & pobres, & 

alegres, todos com a dezejada, & necessaria vinda de elRey de Portugal, & 

espantados, & temorozos da multidam sem cõto dos imigos da Fee, que contra 

elles, & para destruiçam da terra dos Christãos eram juntos todos com lagrimas 

de prazer, chorando cantauam».

1340 Salado

«...levava o ditto Gonçalo Correa de Azevedi, singular cavaleyro, & muy 

esforçado, que era Neto da quelle bom Dom Payo Correa, mestre de 

Santiaguo, o qual devotamente hia cantando o Psalmo. Exurgat Deus, &  

dissipentur inimici ejus ».

1340 Salado

«...& os Prellados com todolos outros Christãos dãdo muyts graças a Deos, & 

cantando todos Tedeum laudamus, se recolheram a suas tendas que leixaram na 

Pena do Ceruo…»

1433 Batalha

«...ordenamente se deziam por sua alma trinta Missas dellas rezadas, e outras 

cantadas: e cada somana  huã vêz se fazia por elle saymento solenizado com 

vesperas, e Missas a que ho Collegio da See, e toda a outra Clerizia, e orde~es da 

Cidade eram presentes».

1440

1441 Lamego

«Era hy presente o Arcebispo de Braga Dom Fernando, que com altas vozes 

começou de cantar o pryncipio do salmo Ecce quam bonum & quam 

jucundum habitare fratres in unum …»

1449

Mosteiro de Santa 

Maria da Vitória - 

Leiria

«...salvo como sempre fora, encomendando-lhe que na Procissam com que a elle 

viessem, como de custume tynham, cantassem devotamente por elle ho salmo 

que começa = Qui habiat in adjutorio altissimi in protectione Dei celi 

commorabitur  = Que se podia bem aprycar á sua viajem».

1490 Évora

«Mandou que de todalas as Mourarias do Regno viessem aas festas todolos 

Mouros, e Mouras que soubessem bailar, tanger, cantar, a cada h~u dos quaes 

foy dado mantiimento em abastança, e em fim dellas lhes foy feito mercee de 

vestidos finos,…»

1490 Évora

«...moças fermosas, que soubessem bem bailar, e cantar, que vieram com 

mancebos foliaães vestidos de suas envenções; e a todos durando ellas se deu 

mantimento em abastança, e aa partida mercee de dinheiro, e vestidos».

1490 Évora

1491 Santarém

«E aa Ladainha que chorando cantavam, e por elle se dezia, com lagrimas, e 

saluços, respondiam todos hom~es, e molheres, velhos, e moços e mininos: Ora 

pro eo».

Gomes Eanes Zurara, c.D. 

Pedro de Meneses, c. XL, 

p.717

Gomes Eanes Zurara, c.D. 

Duarte de Menses, 

c.CXVJ, p.277

Rui de Pina, c. D. Sancho I, 

c.XI, p.40

Rui de Pina, c. D. Afonso 

II, c. XI, p.110

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. LVII, p.439

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c.LIX, p.447-448

Rui de Pina, c. D. Afonso 

IV, c. LIX, p.453

Rui de Pina, c. D. Duarte, 

c. I, p.492

Rui de Pina, c.D. Afonso 

V, c. LXVI, p.668

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c. LXXV, p.679

Rui de Pina, c. D. Afonso 

V, c. CXVII, p.740

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XLIV, p.972

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XLIV, p.972

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XLVII, p.977

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.L, p. 984
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Cronologia Local Canto Secular Canto Religioso

1325-1357 Vallodolid

«Isto dezia el.rey não com gesto mui alegre por que nas obras mostrase o 

contrairo, porque, estando hy os embaixadores, mandou fazer festas de camtar 

e de jogos de canas e de corer touros e de lançar a tavolado. E acabado esto, 

espedirom.se del-rey».

1357-1367

1361 Estremoz

«...e el-rrei dom Fernando seu filho, por se esto melhor comprir e sse cantarem 

as ditas missas, deu depois ao dito moesteiro em doaçom por sempre o logar que 

chamam as Paredes, termos de Leirea, com todallas rrendas e senhorio que em ell 

avia».

1384 Lisboa

«...apnhamdo pedra pellas herdades, camtavom altas vozes dizemdo:

                  Esta he Lixboa prezada,

                  mirala e leixalla.

                  Se quiserdes carneiro,

                  quall derom ao Amdeiro;

                  se quiserdes cabrito,

                  quall derom ao Bispo,...»

1384 Lisboa

«...nom he outra cousa, senom «dar guerra e camssaço ao emtemdimento. 

Comfessemos «pois assi he, que somos dignos do que nos avem por nossos 

«pecados, e cheguemonos a Deos per peemdemça; e camtemos «ao Senhor 

Deos camtar novo, assim como camtarom os «Judeus, quamdo virom o que 

Deos fezera por elles, matando «seus emmiigos amte seus olhos, e digamos 

todos com pura «mente e de voomtade: ...»

1384 Vila de Portel
«...Ex a rraposa vai! Eyla rraposa vay! que era o sinall antrelles. E depois que a 

rrollda passou ja lomge, começarom elles de camtar e dizer outras rrazõoes».

1384 Vila de Portel

«...e eu por villaão fodudo no cuu ca assi quisestes vos. Ou camtemos desta guisa, 

que será melhor: 

                    Pois Maria baillou,

                    tome o que ganou;

                    melhor era Portell e Villa Ruiva,

                    que nom Çafra e Segura,

                    tome o que ganou,

                    dona puta velha.»

1385 Porto

«As janelas das casas todas erã ocupadas com fermosas donas, e mlheres doutra 

comdiçaõ, com graõ desejo e amor de [ho] ver, assy guoarnidas de taees 

corrigimentos que fealdade e mao pareçer naõ ousou aquele dia emtrar na çidade; 

em çertos logarees avia bamdos de molheres que camtavaõ muitas 

cantigas...»

1385 Porto

«...bamdo fizeraõ pelas muito bem corregidas, as quaes acompanhavaõ com 

muitas camtiguas, delas feitas em louvor del Rey e outras acustumadas; naõ 

somente as de meaõ estado e comdiçaõ, mas muitas de boas da cidade amdavaõ 

com elas por homrra da festa».

1385-1433 //

«...mas telos amte hos olhos que nos aguoardaõ  com bailos e com camtiguas 

e não ousai de os ir cometar e tomar as maõs, como estes dizem, isto me 

pareçe estranho escarneo e verguonha de dizer ».

1385 Leiria

«E mais que naõ camtas~e janeiras, nem maias, n~e outro nenh~u mes do 

anno, nem furtas~e aguoas, n~e lamças~e sortes, n~e outra ouservançia quue a tal 

feito pertemçia».

1385 Lisboa

«...e continuamdo suas prezes e devotas horaço~es por ho estado e defemssaõ 

do Reino e camtãdo cada dia em todalas igreijas a devota oração da Salve 

Regina, em homrra e louvor da Madre de Deus».

1385 Lisboa

«E comtouu, amtre as outras cousas, como Rey Ezeechias quamdo v~eçeo Rey 

Senacharym peroo ofereçese a Deus sacrifiçio, por que lhe não fez camtar novo, 

como era custume de se fazer em tais feitos, dera Deus nele tão grava doemça que 

sempre fora emfermo ataa sua morte».

1385 Lisboa

«...em bespora de sua mais solene festa,a ora em que se per todo Reino os seus 

louvores camtavaõ, que asy des emtão pera todo sempre, naquela somana 

dAsunção da Bemta Virgem, fose jumta toda çidade pera fazerem tres 

procissõisma h~ua depos outra».

Fonte

Fernão Lopes, c.1419, 

c.140, p.227

Fernão Lopes, c.D.Pedro I, 

c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.Pedro I,  

vol.I, c. VIII, p.36

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I, c. CXV, p.225

Fernão Lopes, c.D.João I, 

c.CLI,vol.I, p.319

Fernão Lopes, c. D.João I, 

vol. I, c.CLVII, p.335

Fernão Lopes, c.D.João I, 

vol.I,  c.CLVIII,p.338

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.VIII, p.20

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XXXV, p.87

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XL, p.101

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVI, p.121

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130

Fernão Lopes, c.D. João I, 

vol. II, c.XLVIII, p.130

1491 Congo

«...folgava, e lhes agradecia muito lembraremse do bem de sua alma, e lho 

encinarem; e esteve a ellas muy pronto, e foram cantadas, e com orgaãos, de que 

lle muito gostou, especialmente porque via que os Christãos estavam a ellas muy 

devotos».

1491 Moni-Congo

«...e asy outros com outras bisarmas de guerra, e assy molheres sem conto todas 

repartidas em batalhas, e com muitas trombetas de marfim e atabaques, e outros 

muitos estormentos, cantando todos muitos louvores d'ElRey de Portugal, e 

representando suas grandezas com muita alegria».

1491 Moni-Congo

«...traziam aas costas de duas, e tres legoas, e com tantas cantigas de prazer, e 

alegria, e em vozes tam altas, que os ouviam a h~ua legoa; e faziamno com tam 

boas vontades, que muitos a que nom mandavam, se convidavam pera isso».

1495

1490 Évora

«...e nobre, e assi a do pouo, que não cabia, nem se vio nunca tanto aluoroço, e 

alegria, e muytos velhos, e velhas honradas com o sobejo prazer foram juntos 

cantar, e bailar diante del Rey, e a Raynha, cousa de que suas idades os bem 

escusauam».

1490 Évora

«Nos quaes entrou Ruy de Sousa, e Diogo da Sylua, que depois foy Conde de 

Portalegre, homens de dias, e de muyta autoridade: e em vindo el Rey da See com 

o Principe, e o Duque, e com muyto grande estado, lhe sahio a rua cantando 

com hum pandeiro na mão...».

1490 Évora

«E assi mandou que tolas mourarias do Reyno viessem as festas, todolos mouros e 

mouras que soubessem bailar, tanger, e cantar, e a todos foy dado mantimento 

em abastança, e vestidos finos, e em fim lhe foy feyto merce de dinheyro pera os 

caminhos».

1490 Évora

«E mandou que dos lugares mais perto viessem mancebos gentis homens, e moças 

fermosas, que soubessem bem cantar e bailar, pera bailos, e folias, e a todos 

foy dado de vestir de panos finos, e comer em abastança, e acabado dinheyro pera 

os caminhos, e eram todos vestidos de libres».

1490 Avis

1490 Avis

«...e acabada os do parayso com singulares estromentos, que tangiam, e os 

cantores cantauam suaumente, fizeram h~ua espantosa musica, e assi se fizeram 

outras muytas, e muy concertadas representações, e ally a porta da Cidade se 

deceram todos a pe, saluo el Rey, a Princesa, e suas Damas, e com cada dama 

hum fidalgo Castelhano».

1491 Congo

«E logo el Rey mandou e deu carrego a certos fidalgos, que mandassem tirar a 

pedra pera se fazer a Igreja, os quaes ordenarão logo mil negros, que com muyta 

diligencia a traziam ás costas de duas e tres legoas, com tantas cantigas de 

prazer e alegria, e com tam boa vontade, que era da marauilhar,...».

1493 Torres Vedras

1494 Évora

1494 Évora

«...e moços da capella rezassem as Oras solennemente em sua capella 

cantadas como em Igreja cathedral, e assi mandou logo pera isso fazer seus 

coros, e assentos, e muytos ornamentos, e todas as cousas necessarias, muy 

perfeitas, e em grande abondança; e porque folgassem de o fazer, e com milhor 

vontade hyr seruir nosso Senhor, deulhe logo...».

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.LVIII, p.1002

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.LX, p.1004

Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LXI, p.1006

Rui de Pina, c.D.João II, 

c.LXXXII, p.1032

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c.CXV, p.153

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c.CXV, p.153

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c.CVII, p.161

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c.CVII, p.161

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c. CXXIII, p.171

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c. CXXIII, p.171

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c. CLIX, p.232

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c. CLXIX, p.245

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c. CXCI, p.262

Garcia de Resende, c.D. 

João II, c. CXCI, p.262
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 Cronologia Local Cantores Fonte

1325-1357 Vallodolid
Fernão Lopes, c.1419, c.140, 

p.227

1357-1367

«Affonso Madeira tangia e cantava, afora sua apostura e 

manhas booas ja rrecontadas, de guisa que per aazo de tall 

achegamento, com longa afeiçom e fallas ameude, se geerou 

antr'elles tall fruito que veo ell a acabamento de seus 

perlongados desejos».

Fernão Lopes, c.D.Pedro I, c. 

VIII, p.36

1361 Estremoz

«E mandou el-rrei em seu testamento que lhe tevessem em 

cada h~uu ano pera sempre no dito moesteiro seis 

capellaães que cantassem por ell e lhe dissessem cada dia 

h~uua missa oficiada, e saissem sobr'el com cruzz e augua 

beenta: …»

Fernão Lopes, c.D.Pedro I,  vol.I, 

c. VIII, p.36

1385-1433

«E esta husamça n~ica errava, posto que em guerra fose, e 

se lhe alg~uu gramde feito compria de fazer, todavia lhas 

aviam de dizer de noite se amanhaã pero ello não podese 

aguoardar. E pera e vestimentas e boons creliguos e 

camtores, os quoaes sempre eram presemtes ãte que o 

Comde viese...»

Fernão Lopes, c.D. João I, vol. II, 

c.CXCIX, p.453

1440

«Neste dia e nos outros logo seguyntes, trouxeram ao 

Regente presos muytos dos que d'Almerim se hiam pera a 

Raynha, e os que achava serem seus moradores, logo os 

mandava todos soltar com liberdade, e licença segura de a 

irem servir se quysessem, salvo hum Joham Paaez Cantor, 

e Diogo de Pedrosa...»

Rui de Pina, c.D. Afonso V, c. 

LXVI, p.668

1441 Lamego
Rui de Pina, c. D. Afonso V, c. 

LXXV, p.679

1449
Mosteiro de Santa Maria da 

Vitória - Leiria

Rui de Pina, c. D. Afonso V, c. 

CXVII, p.740

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João II, c.XLIV, 

p.972

1490 Évora
Rui de Pina, c. D. João II, c.XLIV, 

p.972

1490 Évora

«E assi chegaram aa porta d'Avis, onde se fez h~ua arenga, 

e eram postos muitos entremeses, e presentações, que 

representavam certas fadas, e o Paraiso, e outras muitas 

cousas; fecto tudo antre as portas em gram perfeiçam, e 

com muita despesa, e maravilhozo estrondo de muy 

suave musica de Cantores, e instrumentos que tangiam."

Rui de Pina, c. D. João II, 

c.XLVII, p.977

1491 Santarém
Rui de Pina, c. D. João II, c.L, p. 

984

1491 Congo
Rui de Pina, c. D. João II, c.LVIII, 

p.1002

1491 Moni-Congo
Rui de Pina, c. D. João II, c.LX, 

p.1004

Desde Fernão Lopes, c.D.João I, vol.I, c. CXV, p.225, até Fernão Lopes, c.D. João I, vol. II, c.CXCVIII, p.450,  não existem menções a cantores

Desde Gomes Eanes Zurara, c. Tomada de Ceuta, c.XLIV, p.163, até Rui de Pina, c. D. Duarte, c. I, p.492,  não existem menções a cantores
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Cronologia Local Cantores Fonte

1491 Moni-Congo
Rui de Pina, c. D.João II, 

c.LXI, p.1006

1495

«E pera se o Culto Divino celebrar, e fazer perfeitamente, e com 

muita solepnidade, trouxe sempre em sua Capella muitos 

Capellaães, e singulares Cantores».

Rui de Pina, c.D.João II, 

c.LXXXII, p.1032

1490 Évora
Garcia de Resende, c.D. João 

II, c.CXV, p.153

1490 Évora
Garcia de Resende, c.D. João 

II, c.CXV, p.153

1490 Évora
Garcia de Resende, c.D. João 

II, c.CVII, p.161

1490 Évora
Garcia de Resende, c.D. João 

II, c.CVII, p.161

1490 Avis

«E antre as portas Davis era feyto o parayso muyto grande, muyto 

alto, ricamente ordenado com todalas ordens do ceo, com muyto 

ouro, e muyta riqueza concertado, cousa de muyto custo, e auia 

nelle singulares cantores, cousa muyto pera folgar de ver, e 

ouuir. E estando el Rey, e a Princesa dentro a porta da 

Cidade,...»

Garcia de Resende, c.D. João 

II, c. CXXIII, p.171

1490 Avis
Garcia de Resende, c.D. João 

II, c. CXXIII, p.171

1491 Congo
Garcia de Resende, c.D. João 

II, c. CLIX, p.232

1493 Torres Vedras

«...veio ahy hum Senhor de França, pessoa muy principal, e de 

gran maneira, que se chamaua Monseor de Leam, o qual vinha 

grandemente acompanhado de muytos fidalgos, gentis homens, e 

muyto bem atauiados, e outra muyta e limpa gente, e muytos 

seruidores com grande aparato de sua mesa, e trazia muyto boa 

capella de muytos, e bons cantores,...».

Garcia de Resende, c.D. João 

II, c. CLXIX, p.245

1494 Évora

«...e as Oras rezauam em suas pousadas, e as vezes nas estrebaris 

vendo curar suas mulas, e el Rey como era Catholico, e muyto 

deuoto e amigo de Deos, por se os officios diuinos fazerem com 

mais perfeiçam, e acatamento, e em muyta perfeiçam, estando 

aquy em Euora neste anno, ordenou, e fez que todos seus 

capellães, cantores...».

Garcia de Resende, c.D. João 

II, c. CXCI, p.262

1494 Évora
Garcia de Resende, c.D. João 

II, c. CXCI, p.262
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7.3.9 – Número total de referências encontradas relativas ao canto e aos seus 

campos na nossa cronística 
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7.3.10 – Episódios (excertos) momentos em que foram mencionados hinos e 

salmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronologia Local Hino Salmo Fonte

1147 Santarém
«E ele, com todos eles cantando "Te Deum laudamus ", 

forom dar graças a Deos à Igreja.»
Fernão Lopes, C.1419, c.22, p.39

1147 Lisboa
«E depois desto os bispos todos revestidos segumdo sua 

ordem, com "Te Deum laudamos ", entrarom em ela.»
Fernão Lopes, C.1419, c.26, p.49

1339

 «...as gemtes da vila, com grande festa, e os relegyosos e 

cleriguos em persyção, camtamdo todos "Te Deuz 

laudamos" , chegarom à igreja hu isto avia de ser feito.»

Fernão Lopes, C.1419, c.139, p.226

1384 Lisboa

«...que somos dignos do que nos avem por nossos «pecados, e 

cheguemonos a Deos per peemdemça; e camtemos «ao 

Senhor Deos camtar novo, assim como camtarom os «Judeus, 

quamdo virom o que Deos fezera por elles, matando «seus 

emmiigos amte seus olhos, e digamos todos com pura «mente e 

de voomtade: ...»

Fernão Lopes, C.D.João I, vol.I, c.CLI, 

p.319

1385 Lisboa

«E nos, dise ele, seguimdo tam emxemplo e doutros tais que 

ditos ey, cumpramos o dito do Profeta que nos comselha, 

dizemdo no salmo: «Camtade ao Senhor Deus camtar novo, 

pois lhe prougue fazer cõ nosco tamanha maravilha».

Fernão Lopes, c.D.João I, vol.II, 

c.CLI,p.130

1415-1433

«Desi o disse o profeta em os XLIX salmos, dizendo a cada 

um homem: -Chama-me em o dia da tribulação e eu te livraRei e 

tu me louvarás…»

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.I, p.38

1415-1433 Castela

«...segundo disse o profeta no quarto verso do oitavo salmo: 

«Porque eu verei os Teus Céus, obra dos Teus dedos... », 

mostrando que aquela vista era a perfeita sabedoria, que ele 

entendia de percalçar depois do trespassamento desta vida…»

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.XXXI, p.121

1415 Odivelas

"...no salmo dizendo: «Eu tornarei por todos os meus anos 

atrás, alimpando as entredanhas da minha consciência para 

te recontar as amarguras da minha alma». 

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.XL, p.151

1415
Mosteiro de Santa Maria da 

Vitória - Batalha

«A maior parte da sua ocupação era em rezar, e todos os dias 

rezava as horas canónicas, segundo o costume de Salusbri e as 

horas de Nossa Senhora e dos mortos e os sete Salmos com 

outras muitas devoções.»

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.XLVI, p.167
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Cronologia Local Hino Salmo Fonte

1147 Santarém
«E ele, com todos eles cantando "Te Deum laudamus ", 

forom dar graças a Deos à Igreja.»
Fernão Lopes, C.1419, c.22, p.39

1147 Lisboa
«E depois desto os bispos todos revestidos segumdo sua 

ordem, com "Te Deum laudamos ", entrarom em ela.»
Fernão Lopes, C.1419, c.26, p.49

1339

 «...as gemtes da vila, com grande festa, e os relegyosos e 

cleriguos em persyção, camtamdo todos "Te Deuz 

laudamos" , chegarom à igreja hu isto avia de ser feito.»

Fernão Lopes, C.1419, c.139, p.226

1384 Lisboa

«...que somos dignos do que nos avem por nossos «pecados, e 

cheguemonos a Deos per peemdemça; e camtemos «ao 

Senhor Deos camtar novo, assim como camtarom os «Judeus, 

quamdo virom o que Deos fezera por elles, matando «seus 

emmiigos amte seus olhos, e digamos todos com pura «mente e 

de voomtade: ...»

Fernão Lopes, C.D.João I, vol.I, c.CLI, 

p.319

1385 Lisboa

«E nos, dise ele, seguimdo tam emxemplo e doutros tais que 

ditos ey, cumpramos o dito do Profeta que nos comselha, 

dizemdo no salmo: «Camtade ao Senhor Deus camtar novo, 

pois lhe prougue fazer cõ nosco tamanha maravilha».

Fernão Lopes, c.D.João I, vol.II, 

c.CLI,p.130

1415-1433

«Desi o disse o profeta em os XLIX salmos, dizendo a cada 

um homem: -Chama-me em o dia da tribulação e eu te livraRei e 

tu me louvarás…»

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.I, p.38

1415-1433 Castela

«...segundo disse o profeta no quarto verso do oitavo salmo: 

«Porque eu verei os Teus Céus, obra dos Teus dedos... », 

mostrando que aquela vista era a perfeita sabedoria, que ele 

entendia de percalçar depois do trespassamento desta vida…»

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.XXXI, p.121

1415 Odivelas

"...no salmo dizendo: «Eu tornarei por todos os meus anos 

atrás, alimpando as entredanhas da minha consciência para 

te recontar as amarguras da minha alma». 

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.XL, p.151

1415
Mosteiro de Santa Maria da 

Vitória - Batalha

«A maior parte da sua ocupação era em rezar, e todos os dias 

rezava as horas canónicas, segundo o costume de Salusbri e as 

horas de Nossa Senhora e dos mortos e os sete Salmos com 

outras muitas devoções.»

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.XLVI, p.167

1415-1433 Ceuta

«E, depois que o Infante foi fora, sempre Martim Pais 

acompanhado de muitos outros capelães, ali estve com o Corpo 

do Senhor, rezando muitos salmos e orações de grande 

virtude até fim de todo o feito».

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.LXXI, p.224

1415-1433 Ceuta

«...começaram todos os clérigos em alta voz: «Te Deum 

laudamus » mui bem contraponteado, em fim do qual fizeram 

todas trombetas uma sonada».

Gomes Eanes Zurara, c.Tomada de 

Ceuta, c.XCV, p.273

1430-1464

«... pois qual sera tam sancto que nom auorreça o sseu contrairo. 

Sancto Rey era Davit e muyto conhecya dos segredos de deos. e 

como cousa a elle muy odyosa lhe pedya que o liurasse das 

lingoas mordazes e reprensores. como se escreue no primeyro 

salmo do cantico graao...»

Gomes Eanes Zurara, c.D. Duarte de 

Menses, p.45

1281 Barcelona

«Preguntando ElRey pelo Officio, ou Psalmos, que se 

rezavam aho entrar della, foy certifiquado, que ha este tempo 

hos Sacerdotes cantavam Te Deum laudamus , e daquella 

primeyra Egreja ho mandou levar ha outra segunda, onde pela 

mesma maneyra soube,…»

Rui de Pina, c.D. Dinis, c.II,p.224

1340 Salado

«...grandes merecimentos della os ajudasse tomaraõ diante 

desy a mesma Cruz por guia, & seguio loguo apoz ella a 

bandeira Real de Portugal, que levava o ditto Gonçalo 

Correa de Azevedi, singular cavaleyro, & muy esforçado, 

que era Neto da quelle bom Dom Payo Correa, mestre de 

Santiaguo, o qual devotamente hia cantando o Psalmo. 

Exurgat Deus, & dissipentur inimici ejus.»

Rui de Pina, c.D. Afonso IV, c.LIX,p.447-

448

1340 Salado

«E os Reys de Portugal, & Castella, despoes de asesegada 

sua vitoria elles, & os Prellados com todolos outros Christãos 

dãdo muyts graças a Deos, & cantando todos Tedeum 

laudamus ,…» 

Rui de Pina, c.D. Afonso IV, c.LIX,p.453

1340 Salado

«...o Papa recebeo tudo com muyto prazer & ao outro dia 

que sahio a dizer missa trouxe diante de sy muy bayxa a 

quella bandeyra captiua, & a dos Reys vitoriosos aleuantadas, 

começando per sy o hymno, Vexilla Regis prodeunt …»

Rui de Pina, c.D. Afonso IV, c.LIX,p.454

1441 Lamego

«Era hy presente o Arcebispo de Braga Dom Fernando, que 

com altas vozes começou de cantar o pryncipio do salmo Ecce 

quam bonum & quam jucundum habitare fratres in unum ; 

como a quem parecia, que na concordia destes Senhores se 

segurava de todo a paz, e descanso do Reino».

Rui de Pina, c.D. Afonso V, 

c.LXXV,p.679

1449
Mosteiro de Santa Maria da 

Vitória - Batalha

«...cantassem devotamente por elle ho salmo que começa = Qui 

habiat in adjutorio altissimi in protectione Dei celi 

commorabitur = Que se podia bem aprycar á sua viajem.»

Rui de Pina, c.D. Afonso V, 

c.CXVII,p.740

1491 Congo

«...e della o levaram aa Igreja muy devotamente, dizendo 

todos mui de coraçam, e com muitas lagrimas de prazer: TE 

DEUM LAUDAMUS, .. .»

Rui de Pina, c.D. João II, c.LVIII,p.1000

1491 Congo

«...e della o levaram aa Igreja muy devotamente, dizendo 

todos mui de coraçam, e com muitas lagrimas de prazer:..., 

TE DOMINUM CONFITEMUR .»

Rui de Pina, c.D. João II, c.LVIII,p.1000

1483 Évora

«...nem que mais conuiesse a sua grandeza, virtudes, e piedade, 

que a que o Profeta David disse a Deos no Psalmo: Et nom 

intres in judicio cum seruo tuo Domine, quia non 

justificabitur in conspestu tuo omnis viuens .»

Garcia de Resende, c.D.João II, c. XLVI, 

p.65
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7.3.11 – Número total de referências encontradas relativas a hinos e salmos 

na nossa cronística 

 

 

Cronistas Crónica Hinos Salmos Total

Crónica 1419 3 /

Crónica de D. Pedro I / /

Crónica de D. Fernando I / /

Crónica de D. João I 1 1

Crónica da Tomada de Ceuta 1 5

Crónica dos Feitos da Guiné / /

Crónica de D. Pedro de 

Meneses
/ /

Crónica de D. Duarte de 

Meneses
/ /

Crónica de D. Sancho I / /

Crónica de D. Afonso II / /

Crónica de Sancho II / /

Crónica de D. Afonso III / /

Crónica de D. Dinis 1 /

Crónica de D. Afonso IV 2 1

Crónica de D. Duarte I / /

Crónica de D. Afonso V / 2

Crónica de D. João II (R.P) 2 /

Garcia de Resende Crónica de D. João II (G.R) / 1 1

10 10 20

Fernão Lopes

Gomes Eanes Zurara

Rui de Pina

5

6

8
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7.3.12 – Episódios (excertos) em que foram mencionados aspetos diversos 

relativos à música 

Cronologia Local Referência Fonte

1189 Silves

«...a tera, e prouve a Deos que nam morerom deles mais que dous, a 

qual cousa os mouros, vendo, tomarom grande prazer, dando 

grandes brados e alaridos e batendo palmas, fazemdo grande 

escarneo deles».

Fernão Lopes, c.1419, c.50, p.94

1320 Trancoso

«E ouve loguo hum berviairo per que rezava as oras canonicas e 

outros livros de cousas devotas per que orava ameude com muitas 

lagrimas, e, depois que rezava aquilo que avya e, costume, fazia 

alg~uas obras de ouro e de prata».

Fernão Lopes, c.1419, c.92, p.166

1383-1385 (Regência) Lisboa

«Mas hu~u outro estoriador, cujo fallamento nos pareçe mais 

rrazoado, comta esta estoria muito outra guisa, e de seu escprever 

nos praz mais, dizemdo que hu~u jograll, que chamavom 

Anequim, que vivera com el-Rei dom Fernamdo, e ficara com a 

Rainha dona Lionor, hia muitas vezes aas casas hu elRei de Castella 

pousava...»

Fernão Lopes, c.D. João I, vol.I, c. 

LXX,p.137

1385 Leiria

«Troõs e bombardas,que deziaõ que eraõ [mui] muitas, naõ herão 

mais que dezaseis. Page~es e azeme~es e doutra gente de serventia 

era tanta que a vista da oste junta era espantosa cousa de ver». 

Fernão Lopes, c.D. João I, vol.II, c. 

XXXVI,p.91

1445-1447 Guiné (Terra dos Negros)

«E tanto que forõ acerca da augua começarõ de tanger e bailar 

come home~es afastados de toda tristeza E os do batel querendo 

scusar cõuite daquella festa tornaronse pera seu nauyo…»

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.I, c.LXXXVII, 

p.325

1445-1447 Guiné (Terra dos Negros)

«E logo que chegaram a junto da água, começaram de tanger e 

bailar, como homens afastados de toda a tristeza. E os do batel, 

querendo escusar o convite daquela festa, tornaram-se para seu 

navio».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.II, 

c.LXXXVII, p.497

1370-1437 Lisboa

«...a que prinçipallmemte todallas outras nom fossem emderemçadas, 

como se vee na muy delleytosa ordenamça da musyca, que todallas 

vozes desacordariam se não fosse h~ua amtr'ella ordenada a que 

todallas outras aguardass~e».

Gomes Eanes Zurara, c.Conde D. 

Pedro de Meneses, c.VIII, p.206

1430-1464 Albeçota

«E os nossos ueendo tornar os mouros atras como gente dampnada 

e temmerosa começarom de lhe apupar. e huuns a tanger palmas 

e outros uozinas e cornos de que se os contrayros muyto anoiauom».

Gomes Eanes Zurara, c.Conde D. 

Duarte de Meneses, c.Liij, p.160

1458 Alcácer Ceguer

«E ia mais parecya que pelleiauom por se defender que por ofender. 

huma saieza achou ally huum mouro de tanger que era o principal 

aldaqueque daquella terra o qual se chaua Ballaraao». 

Gomes Eanes Zurara, c. Conde 

D.Duarte de Meneses, c. LXIJ,p.184

1214 Alcácer 

«...em que avia tantas gentes, que toda ha terra cobriam, trazendo 

comsiguo tam grande estrondo de alaridos, e gritas , e com 

tantos sons de trombetas, e outros desvayrados instromentos, que ha 

qualquer coraçam por abastado de esforço, que fora nom leyxára de 

tocar de grande medo...»

Rui de Pina, c. D. Afonso II, c.VI, 

p.95

1247 Lugar de Moreira - Trancoso

«E achasse, que em tornando ElRey pera Castella, achegou aho 

Lugar de Moreyra, que hee junto da Villa de Trancozo, na quaal ha 

esse tempo estava Dom Gonçalo Garcia, e Dom Fernam Garcia 

de Souza, que diceram Esgaravunha, que foy boom 

trovador,…». 

Rui de Pina, c. D. Sancho II, c.XIX , 

p.142

1333

«...outro dia entraraõ estes ambos no cãpo em que elRey era 

prezente, & em que pos bons juizes & seguradores, & h~u Rey 

darmas, & cõ elle arautos, & pasavãtes, & a peleija durou antre 

elles muy ferida por bõ espaço em que a melhoria seg~udo os golpes 

que se davaõ Às vezes tercava por h~u, & outro porque a espada 

quebrou a Gonçalo Ribeiro, ello porque hera rijo,...»

Rui de Pina, c. D. Afonso IV, c.XVI, 

p.369

1340 Salado

«...& perigoza batalha, que sem sessar da hora de terça durou atè 

vespora, & de todos estes exercitos dos Christãos, & dos Mouros 

sahiraõ tãtas gritas cõ tantos estrondos de Trombetas, & 

Atabaques, & de outros desvairados instromentos, que claramente 

os montes, & os valles tremiam...»

Rui de Pina, c. D. Afonso IV, c.LIX 

p.448

1481
«Folgou muyto d'ouvir musica, e de seu natural sem algum arteficio 

teve pera ella bom sentimento».

Rui de Pina, c. D. Afonso V, c. 

CCXIII, p.881
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Cronologia Local Referência Fonte

1189 Silves

«...a tera, e prouve a Deos que nam morerom deles mais que dous, a 

qual cousa os mouros, vendo, tomarom grande prazer, dando 

grandes brados e alaridos e batendo palmas, fazemdo grande 

escarneo deles».

Fernão Lopes, c.1419, c.50, p.94

1320 Trancoso

«E ouve loguo hum berviairo per que rezava as oras canonicas e 

outros livros de cousas devotas per que orava ameude com muitas 

lagrimas, e, depois que rezava aquilo que avya e, costume, fazia 

alg~uas obras de ouro e de prata».

Fernão Lopes, c.1419, c.92, p.166

1383-1385 (Regência) Lisboa

«Mas hu~u outro estoriador, cujo fallamento nos pareçe mais 

rrazoado, comta esta estoria muito outra guisa, e de seu escprever 

nos praz mais, dizemdo que hu~u jograll, que chamavom 

Anequim, que vivera com el-Rei dom Fernamdo, e ficara com a 

Rainha dona Lionor, hia muitas vezes aas casas hu elRei de Castella 

pousava...»

Fernão Lopes, c.D. João I, vol.I, c. 

LXX,p.137

1385 Leiria

«Troõs e bombardas,que deziaõ que eraõ [mui] muitas, naõ herão 

mais que dezaseis. Page~es e azeme~es e doutra gente de serventia 

era tanta que a vista da oste junta era espantosa cousa de ver». 

Fernão Lopes, c.D. João I, vol.II, c. 

XXXVI,p.91

1445-1447 Guiné (Terra dos Negros)

«E tanto que forõ acerca da augua começarõ de tanger e bailar 

come home~es afastados de toda tristeza E os do batel querendo 

scusar cõuite daquella festa tornaronse pera seu nauyo…»

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.I, c.LXXXVII, 

p.325

1445-1447 Guiné (Terra dos Negros)

«E logo que chegaram a junto da água, começaram de tanger e 

bailar, como homens afastados de toda a tristeza. E os do batel, 

querendo escusar o convite daquela festa, tornaram-se para seu 

navio».

Gomes Eanes Zurara, c.Crónica dos 

feitos notáveis que se passaram na 

conquista de Guiné por mandado do 

infante D. Henrique, vol.II, 

c.LXXXVII, p.497

1370-1437 Lisboa

«...a que prinçipallmemte todallas outras nom fossem emderemçadas, 

como se vee na muy delleytosa ordenamça da musyca, que todallas 

vozes desacordariam se não fosse h~ua amtr'ella ordenada a que 

todallas outras aguardass~e».

Gomes Eanes Zurara, c.Conde D. 

Pedro de Meneses, c.VIII, p.206

1430-1464 Albeçota

«E os nossos ueendo tornar os mouros atras como gente dampnada 

e temmerosa começarom de lhe apupar. e huuns a tanger palmas 

e outros uozinas e cornos de que se os contrayros muyto anoiauom».

Gomes Eanes Zurara, c.Conde D. 

Duarte de Meneses, c.Liij, p.160

1458 Alcácer Ceguer

«E ia mais parecya que pelleiauom por se defender que por ofender. 

huma saieza achou ally huum mouro de tanger que era o principal 

aldaqueque daquella terra o qual se chaua Ballaraao». 

Gomes Eanes Zurara, c. Conde 

D.Duarte de Meneses, c. LXIJ,p.184

1214 Alcácer 

«...em que avia tantas gentes, que toda ha terra cobriam, trazendo 

comsiguo tam grande estrondo de alaridos, e gritas , e com 

tantos sons de trombetas, e outros desvayrados instromentos, que ha 

qualquer coraçam por abastado de esforço, que fora nom leyxára de 

tocar de grande medo...»

Rui de Pina, c. D. Afonso II, c.VI, 

p.95

1247 Lugar de Moreira - Trancoso

«E achasse, que em tornando ElRey pera Castella, achegou aho 

Lugar de Moreyra, que hee junto da Villa de Trancozo, na quaal ha 

esse tempo estava Dom Gonçalo Garcia, e Dom Fernam Garcia 

de Souza, que diceram Esgaravunha, que foy boom 

trovador,…». 

Rui de Pina, c. D. Sancho II, c.XIX , 

p.142

1333

«...outro dia entraraõ estes ambos no cãpo em que elRey era 

prezente, & em que pos bons juizes & seguradores, & h~u Rey 

darmas, & cõ elle arautos, & pasavãtes, & a peleija durou antre 

elles muy ferida por bõ espaço em que a melhoria seg~udo os golpes 

que se davaõ Às vezes tercava por h~u, & outro porque a espada 

quebrou a Gonçalo Ribeiro, ello porque hera rijo,...»

Rui de Pina, c. D. Afonso IV, c.XVI, 

p.369

1340 Salado

«...& perigoza batalha, que sem sessar da hora de terça durou atè 

vespora, & de todos estes exercitos dos Christãos, & dos Mouros 

sahiraõ tãtas gritas cõ tantos estrondos de Trombetas, & 

Atabaques, & de outros desvairados instromentos, que claramente 

os montes, & os valles tremiam...»

Rui de Pina, c. D. Afonso IV, c.LIX 

p.448

1481
«Folgou muyto d'ouvir musica, e de seu natural sem algum arteficio 

teve pera ella bom sentimento».

Rui de Pina, c. D. Afonso V, c. 

CCXIII, p.881

1482 São Jorge da Mina

«...e todos em auto de paz, pera nelle receber per concerto ho 

Senhor do lugar, que se dezia Caramansa, a que os negros 

chamavam Rey, e lhe fallar. Ao qual ho Rey veeo, e diante delle 

h~ua grande matinada de buzios, chocalhos, e cornos que sam 

os seus estormentos, acompanhado de infindos negros...»

Rui de Pina, c. D. João II, c. II, p.896

1490 Évora

«E assi chegaram aa porta d'Avis, onde se fez h~ua arenga, e eram 

postos muitos entremeses, e presentações, que representavam 

certas fadas, e o Paraiso, e outras muitas cousas…»

Rui de Pina, c. D. João II, c. XLVII, 

p.977

1490 Évora

«E neste tempo atee o Natal em quanto os Jsutadores s«ensaiavam, 

e aoarelhavam as cousas pera a Justa, ouve na praça da Cidade, e 

ante os Paços d'ElRey, per muitas vezes muitos touros, e jogos de 

canas, momos, musicas, e festas sem nunca cessarem».

Rui de Pina, c. D. João II, c. XLVII, 

p.978

1490 Évora

«E logo vieram outros momos do Duque, e d'outros muitos Fidalgos, 

em que com palavras, e envençam de muita ardideza, e galantaria, 

com as mesmas condições, aceptaram, e per seus Breves 

emprenderam o desafio da justa, e dançaram aquella nocte, em que 

ouve muitos entremses, e festas».

Rui de Pina, c. D. João II, c. XLVII, 

p.979

1481

«Sendo el Rey Principe no Tempo de sua mocidade folgou muyto 

com Nuno Pereyra, fidalgo de sua casa, homem galante, 

cortesão, e bom trovador, e sendo assi priuado pedio ao Principe, 

que lhe fizesse merce de hum aluará em que lhe prometesse de ho 

fazer Conde tanto que fosse Rey».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

XXIII, p.29

1481 Évora

«As quaes se fizerão em huma sala grande dos paços, com muyto 

grande sol~enidade, ordem, regimento, com muyto ricos 

concertos, tudo em muyto grande perfeição».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

XXVI, p.32

1488 Avis

«E el Rey por isso se vestio de panos pretos, e seus paços, e da 

Raynha, e do Principe foraõ logo desarmados dos ricos panos de 

que estauam armados pera a festa, em que nam ouue tangeres, 

nem danças, nem coua alg~ua de prazer, e assi se fez sempre ate vir 

noua de como foy solto».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

LXXII, p.105

1490 Avis

«E estando el Rey, e a Princesa dentro a porta da Cidade, se fez 

h~ua pratica a vinda, e entrada da Princesa, e acabada os do 

parayso com singulares estromentos, que tangiam, e os cantores 

cantauam suaumente, fizeram h~ua espantosa musica,…»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXIII, p.171

1490 Avis

«E neste tempo ate o Natal, em que os justadores se ensayauam, e 

aparelhauam as cousas pera a justa, ouue na praça da Cidade, e no 

terreiro dos paços muytas vezes muytos touros com muytos galantes 

a elles, e ricos jogos de canas, e muytos momos, e serãos, 

musicas, e festas sem nunca cessarem».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXV, p.176

1490 Avis

«E tanto que el Rey foy recolhido ao castello com seus mantedores, 

veyo logo o Duque com sete auentureiros, fidalgos de sua casa, com 

grande forma de trombetas, atambores, charamelas, e sacabuxas, e 

antremeses diante…»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXVIII, p.182

1490 Avis

«...com muyta riqueza, e galantaria, e apos elle os outros 

auentureiros, todos com tão ricos, e galantes paramentos, e 

antremeses, e inuenções, tantos brocados, e tellas, tanta chaparia, e 

borlados, antretalhos, e tanta riqueza, que me parece que dia de 

tamanha e tão galante festa nunca foy visto outro tal».

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXVIII, p.182

1491 Santarém

«...com os remeiros todos vestidos de libre das cores da Princesa, e 

os bateis muyto embandeyrados, e pintados todos, e os remos muy 

enramados, e neles muytas folias de homens e molheres muyto bem 

vestidos das cores da Princesa, e muytos antremeses e festas...»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXXI, p.190

1491 Santarém

«E com estes bateis e barcas e outros muytos era o rio cuberto 

delles, todos com folias, prazeres, e antremses, e muytas trombetas 

bastardas, muytos atambores, muytas charamellas, e sacabuxas, 

muytas infindas bombardas, que foy muyto alegre festa por ser no 

Tejo...»

Garcia de Resende, c. D. João II, c. 

CXXXI, p.190
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7.3.13 – Número total de referências encontradas relativas a outras 

referências em que foram mencionados aspetos ligados à música 

 

 

 

 

 

Cronistas Crónica Aspetos Musicais Total

Crónica 1419 2

Crónica de D. Pedro I /

Crónica de D. Fernando I /

Crónica de D. João I 2

Crónica da Tomada de Ceuta /

Crónica dos Feitos da Guiné 2

Crónica de D. Pedro de 

Meneses
/

Crónica de D. Duarte de 

Meneses
2

Crónica de D. Sancho I /

Crónica de D. Afonso II 1

Crónica de Sancho II 1

Crónica de D. Afonso III /

Crónica de D. Dinis /

Crónica de D. Afonso IV 2

Crónica de D. Duarte I /

Crónica de D. Afonso V 1

Crónica de D. João II (R. P) 4

Garcia de Resende Crónica de D. João II (G.R) 9 9

26

Fernão Lopes 4

Gomes Eanes Zurara 4

Rui de Pina 9


