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Códice encadernado em pele sobre madeira, com pre-

garia nos cantos e fechos metálicos com vestígios de 

correias. Manuscrito  sobre pergaminho a negro e com 

capitais desenhadas a vermelho e azul. Mede 51,5x37 

cm, tem vários acrescentos e inicia-se na folha 

CLXXVIII, o que indica ser um 2º volume. 

 

“Abre com as antífonas do Domingo de Ramos e ter-

mina com a antífona pascal Vidi Aquam. As melodias 

são simplificadas”1.  

 

Este volume foi identificado pela Profª. Antónia Fialho 

Conde e pela Dra. Isabel Cid, como pertencente ao 

Convento de São Bento de Castris (ver planta com a 

localização) e constitui a segunda parte do Ms. 34, do 

mesmo Fundo Musical, que em conjunto formam um 

Gradual Temporale. Deste conjunto faz parte também 

outro códice que é o Ms. 32, um Graduale Sanctorale, 

“constituindo os três Livros uma unidade, todos elabo-

rados no século XVI”2. 

 
1 José Augusto Alegria, (Cónego), Biblioteca Pública de Évora. 
Catálogo dos Fundos Musicais. Lisboa: Fundação Calouste Gul-

benkian, 1977, p. 184.  
2 Antónia Fialho Conde; Isabel Cid, Os Livros de Coro do mosteiro 
cisterciense de S. Bento de Cástris: análise codicológica de um 

Antifonário, (estudo inserido no âmbito do Projecto FCT EXPL/

EPH-PAT/2253/2013, “Projecto ORFEUS – A Reforma tridentina e 
a música no silêncio claustral: o mosteiro de S. Bento de Cástris”), 

2015. Disponível em  http://www.revistamirabilia.com/sites/default/

files/ars/pdfs/02-04.pdf Cota: Arquivo Distrital de Évora - Música Litúrgica 
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Convento de São Bento de Castris
4
.  

Fundado no ano de 1274, a cerca de 2 km da cidade de Évora. Albergou uma comunidade feminina da Ordem de Cister e foi 

encerrado em 1890, aquando da morte da última religiosa.  

____________ 
____________ 
____ 

Planta com a localização e época de fundação dos conventos da cidade de Évora3 

3 Maria do Céu Tereno, “Igreja e Convento de São Francisco de Évora - A sua conservação”, in A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da Câmara Municipal de 
Évora, II Série, Nº 6, 2002-2006. p. 127. 
4 Imagem disponível em: https://www.infopedia.pt/$convento-de-s.-bento-de-castris,3 


