
Folha1

Página 1

Autor Tipo Género Título Subtítulo Dedicatário Texto Literário Instrumentação Tipo de Partitura Datação Estrutura Estado de Acabamento Estado de Conservação Encadernação Dimensão Marca do Papel ou Editora N.º de páginas Meio gráfico Observações

? cópia manuscrita [não identificado] [não identificado] orq completa Incompleto Bom fólio solto 269X349 sem marca 1 (numerada como 5) tinta negra e grafite

COELHO, Ruy cópia manuscrita? bailado A Bella e a Fera completa e parte de vl Completo Bom fólios soltos ProsperCOLAS [/] PARIS [2] 17 [1] tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado A Feira orq completa Completo Bom 280X355 sem marca [4] 100 [4]

COELHO, Ruy bailado A Feira Versão Nº2 orq completa s.d. Completo Bom 270X360 sem marca [2] 86 [2]

COELHO, Ruy bailado A Feira Nova Versão orq Bom 220X300

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado A pobrezinha no jardim Bailado Infantil coro, piano e orquestra de cordas s.d. Mau fólios soltos sem marca [2] 10

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado Bailado [/] Op 2 Nº2 Argumento de Ruy Coelho orq Completo Bom [2] 66

COELHO, Ruy bailado Bailado [/] Op2 Nº2 Argumento de Ruy Coelho orq completa s.d. Completo Bom 270X360 sem marca 66 [2]

COELHO, Ruy bailado orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado Alfama Argumento de Ruy Coelho orq completa Completo Bom 270X375 sem marca [6] 168 [2] Ao fim: « c. a. g. d. D. »

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado Alfama Argumento de Ruy Coelho piano redução     Completo Bom fólios soltos 270X360 sem marca [4] 35 [5] Escrito o argumento na p[4].

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado Bailado da Ribeira Argumento de Ruy Coelho orq completa Completo Bom 265X365 sem marca [2] 166 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado Bailado da Ribeira Argumento de Ruy Coelho orq completa Incompleto Bom fólios soltos 260X360 [2] 55 [3] tinta azul

COELHO, Ruy bailado Bailado da Ribeira orq Bom 240X330 sem marca

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera [Bailado do Encantamento?] orq PARTE (cl) s.d. Completo Bom 295X225 5 [1] Indicada a secção 'Soneto' e 'Pavana'. As restantes não.

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera [Bailado do Encantamento?] orq PARTES ( vls i, vc) s.d. Incompleto Bom

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado [Bailado do Encantamento] orq PARTE tubas s.d. Cavalgada  - Poeta – Cortejo Funebre Bom 295X215 sem marca [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado Bailado do Encantamento orq completa  s.d. Incompleto Razoável 265X365 ProsperCOLAS [/] PARIS

Ao fim, alguém anotou: « Executada pela 1.ª vez no Teatro da 
Republica pela Orchestra Simphonica dirigida pelo maestro 
Pedro Blanch a 18 de Janeiro de 1914. Pela 2.ª vez no mesmo 
teatro e pela mesma orchestra a 6 de Abril de 1914.

Sobre texto de D. Joanna 
Folque

vozes femininas, harpa, piano, vl  
[dois ou mais?], vc

Composta no 
Luzo em Agosto 
de 1918

1.º acto: I – Bella e as duas irmãs; II – Bella 
quer uma rosa branca; III – Bella despede-se 
do pae. / II.º acto: IV – Coro [???]; V – A 
Fada; VI – Dança dos pequenos satyros; VII 
– Rosa branca. / 3.º acto: TACET / 4.º acto: 
VIII – Bella no jardim encantado; IX – Bella 
adormece; X – A Fera; XI – A Bella e a Féra; 
XII [sem  título]. / 5.º acto: XIII – Dança da 
Fada e dos pequenos satyros; XIV – A Féra; 
XV – A volta da Bella; XVI – Cortejo Final; 

Do facto de haver uma página à parte para uma secção solo 
na parte de violino pressupõe-se a expectativa de ter pelo 
menos dois [três?] violinistas...

Bailado para orquestra 
[/] Versão Nº1

Lisbôa, 22 de 
Mario de 1930

encadernado, capa 
dura

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a tinta azul, 
lápis de cor azul e vermelha

Tanto na p[1] como na p[2] o compositor anotou : « 6m ». Na 
p1, um subtítulo rasurado. Seria « Fandango » ?...

cópia manuscrita com 
correcções e anotações 
autógrafas

PARTES ( 1 concertino, 7 vl I, 
8 vl II, 5 vla, 5 vc, 4 cb, fls I e 
II, fl III e fltim, obs, ci, cls, fgs I 
e II, fg III e cfg, tr I e II, tr III e 
IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I e 
II, tbn III e tba, tbls, clst, hrp, 
bombo e pratos, cx forte, sixt-
ferrinhos-pandeireta.

encadernado, capa 
mole

completa e partes de piano e 
cordas

Introducção – Dança Grega – Polka dos 
Palhaços – Sahida dos Palhaços – Minueto – 
Pobresinha – Coro Final

A Princeza dos Sapatos de 
Ferro

Berlim, 20 de 
Janeiro ás 8 da 
noite 
[acrescentado 
posth: em 1911]

encadernado, capa 
dura B. C. No. 8 [Printed in Leipzig.]

Ao fim, junto à data: « Ainda p. [?] um  M. M. e muito. » / Título 
original rasurado: « A Princeza e a Praga da Feiticeira ». 
Subítulo: « (tirado do conto popular) ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

A Princeza dos Sapatos de 
Ferro

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, tinta 
vermelha, esferográfica 
azul

Na p2 o compositor anotou a grafite : « 10m »; na p2 foi 
colada uma folha 214X271 (autógrafa?) com o argumento e 
estrutura do bailado.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

A Princeza dos Sapatos de 
Ferro

Bailado (tirado do 
conto popular) para 
orchestra

PARTES ( 1 vl solo, 7 vl I, 8 vl 
II, 5 vla, 5 vc, 4 cb, fl I e II, fl 
III, flautins, cls, fg I e II, fg III e 
IV, cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt I 
e II, tpt III e IV, tbn I e II, tbn 
III e IV, tba, tmp, cx, bombo e 
pratos, clst [ver obs], hrp I, 
hrp II [ver obs], hrp III [ver 
obs], pn [ver obs] ) + folha 
com anotações autógrafas

Partes datadas e assinadas pelos intérpretes (algumas); parte 
flautins, última p : « Bailados Rui Coelho [/] S. Carlos [/] 10, 19 
e 21 [/] Abril [/] 1918 [/] M. Duarte (In Re bb) »; parte cls, ult p : 
« S. Carlos 26-4-925 [/] Severo &[?] Silva »; parte fgs, p1, 
canto sup esq : « 4-4-918 Carvalho e Cabral », canto inf esq : 
« Álvaro Machado [/] grav. disco [/] 17-18 [/] 12 [/] 80 [/] Igreja 
Mercês [/] Silva Pereira [/] Orq. Sinf. RDP » ; dentro da parte 
de tpt III e IV encontrava-se uma parte de « trombe 3.º (in si b) 
» do  « Concerto para Violino ed orchestra » de « Luiz de 
Freitas Branco »; parte de clst originalmente glockenspiel; hrp 
II originalmente hrp III, hrp III originalmente hrp IV, pn 
originalmente htp II.

(Quadros 
coreograficos) (Ballet 
en un acte)

30 de Dezembro 
de 1954

encadernado, capa 
dura

Quadro Coreografico 
(Ballet em 1 Acto)

I (Num largo do velho bairro, na Noite de 
Santo Antonio); II – Dansa do guitarrista e da 
namorada; III – Dansa do guitarrista, do 
maritimo e da namorada (o guitarrista disputa 
a namorada do maritimo) (raparigas que vêm 
à fonte no meio da refrega dos dois grupos 
(amigas do guitarrista e do maritimo) ficam 
com as bilhas partidas ); IV – Cortejo de 
Santo Antonio (as raparigas fazem o Santo 
de barro, da capelinha, e coclocam'n'o no 
trôno, na rua); V – Oração das raparigas a 
Santo Antonio (para que lhes conserte as 
bilhas partidas e faça o milagre de as casar 
pôem as bilhas partidas na fonte e a seguir 
tiram-nas inteiras); VI – Dansa final: o saltar 
das fogueiras (todos dansam e saltam as 
fogueiras).

tinta azul; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha

28 de Novembro 
de 1945

I – Introdução; II – Dança dos camponezes; 
III – Dança do barqueiro e da camponeza; IV 
– Dança do camponez e da camponeza; V – 
Disputa e dança entre o barqueiro e o 
camponêz; VI – As sinetas da ermida tocam 
para o começo do subimento do sirio do 
barco que está atracado ao cais da ribeira; 
VII – Passa n'um andôr Nossa Senhora do 
Mar que vai entrar na ermida; VIII – Saem do 
barco, dirigindo-se para a ermida; IX – 
Entram os Zé Pereiras; IX [sic] – 
reconciliação do Barqueiro e do camponêz; X 
– Dansa final

encadernado, capa 
dura

tinta negra, anotações e 
correcções a tinta azul, 
verde, lápis de cor azul e 
vermelha

Ao fim, depois da assinatura e sobre a data : « c. a. a. d. D. »; 
tanto no verso da folha-de-guarda como na p[2] o compositor 
anotou : « 15 m ».

(orquestra reduzida 
pelo auctor)

Custódio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 9 a 13 – 
Telef. 24076 – LISBOA

Na p[2] o compositor anotou número de instrumentos por 
naipe.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 8 vl I, 6 vl II, 5 vla, 
5 vc, 5 cb, fls, flautim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III, tba, clst, hrp, tbls, 
sxt, xlf, btr, cx, adufes, trg, 
tantan, sinos,tamboril ) + 
folha com anotações 
autógrafas

encadernados, capa 
mole

Uma parte de cb assinada: « Paulo Correia [/] e [/] Luís Po[?] 
[/] S. Carlos, Lisbôa, 1 [?] /7/946 »; parte bateria : « [?}Gomes 
[/] 1945 ».

A parte de vls I parece completa; a de vc não. Segundo a de 
vls I, a «Pavana» seria o último número. As restantes 
“secções” da ópera não estão indicadas senão pelo seu 
andamento. Segundo a parte de vc, uma das secções 
intitulava-se “ Soneto “.

Rondel Alentejano; 1º acto – II – (à tardinha, 
a côrte nos jardins do palacio); III – Hymno a 
Appolon (Harpas) – Tocadoras d'Harpa; IV – 
Entretanto...; Nocturno; II acto – Intermezzo 
(a) Pavana antiga – Dansa Profana; XII 
Intermezzo (b Rosas); Valsa profana; XXI 
Cortejo Funebre; Poèta; V – Um corredôr 
vem annunciar o regresso da caçada

[6], 1-22, [6], 13-16, 
25-31, [1],25-34, 57-
61, 98,62-70, 70, 99-
106, 82,[1], 60-61, 87-
88, [2]

O título da 1.ª secção que surge neste conjunto era 
originalmente “Rondó de Festa”; passou depois a “Rondó 
Alentejano, e depois à forma final: “Rondel Alentejano”. No 
título da 2.ª secção que surge, o or. para “jardins” era 
“minarete”. As pp. 1-22 eram no or. 35-56. As pp. 57-61 eram 
no or. 93-97. As pp. 99-106 eram no or. 154-161. As pp. 60-61 
eram no or. 29-30.



Folha1

Página 2

COELHO, Ruy bailado No Jardim Chimerico orq completa s.d. Completo Bom 270X380 sem marca [2] 120 [2]

COELHO, Ruy bailado No Jardim Chimerico orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado redução? completa s.d. Completo Bom fólios soltos 265X350 sem marca [2] 17 [2]

COELHO, Ruy bailado D. Sebastião Bailado orq completa s.d. Completo Bom 265X355 sem marca [4] 189 [3] Na p [1] o compositor anotou: « 20 minutos ».

COELHO, Ruy bailado D. Sebastião Bailado orq completa s.d. Completo Bom 265X370 sem marca [2] 188 

COELHO, Ruy cópia manuscrita bailado D. Sebastião Bailado orq delicado

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo bailado Suite Africana (Bailado) piano redução para piano? s.d. Completo Bom fólios soltos sem marca [2] 26 [4]

COELHO, Ruy impresso bailado Valsa Profana ??? s.d. ??? Bom fólios soltos 175X275

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Concerto Nº1 (ver obs) pn e orq completa Completo Bom 265X355 sem marca [2] 133 [7]
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Concertino Piano e Orquestra 2 pianos s.d. Incompleto Bom fólios soltos 265X352 sem marca 1-27 [1] 28-34 [ 5]

COELHO, Ruy Concerto 2 pianos redução      s.d. Completo Bom cadernos cosidos 270X340 12 Lin. 54

COELHO, Ruy Concerto pn e orq Bom 220X295 sem marca

COELHO, Ruy Concerto Nº2 2 pianos redução Completo Bom 265X360 sem marca [2] 139 [3] Há dedillhações marcadas a grafite.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Concerto Nº2 pn e orq completa Completo Bom 260X360 sem marca 294 [1]

COELHO, Ruy cópia manuscrita Concerto Nº2 pn e orq completa s.d. Completo Bom 270X355 sem marca 294 tinta azul

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Concerto Nº2 pn e orq redução 17 Abril de 1942 Completo Bom fólios soltos 255X345 sem marca [4] 139 [2]

COELHO, Ruy Concerto Nº2 (Nova Versão) pn e orq completa s.d. Completo Bom 260X370 sem marca [2] 200 [2]

COELHO, Ruy Concerto Nº2 (Nova Versão) pn e orq completa s.d. Completo Bom 260X370 sem marca [2] 200 [2]

COELHO, Ruy Concerto Nº2 [ver obs] Piano e Orquestra 2 pianos redução s.d. Completo Bom 265X3575 sem marca [2] 143 [1]

COELHO, Ruy Piano e Orquestra 2 pianos redução s.d. Completo Bom 265X370 sem marca [2] 143 [1]

COELHO, Ruy cópia manuscrita Bom 220X290 sem marca

COELHO, Ruy 

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Egyptienne violino e orquestra completa Completo Bom (a capa está solta) 270X375 sem marca 109 [3]

COELHO, Ruy Egyptienne violino e piano redução s.d. Completo Bom 2 cadernos cosidos 265X360 sem marca [2] 44 [2]

COELHO, Ruy Egyptienne violino e piano redução s.d. Completo Bom 2 cadernos cosidos 265X360 sem marca [2] 44 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Fantazia Portugueza violino e orquestra completa Completo Bom 275X360 sem marca [4] 60 [2]

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

I – As crianças correm pelo jardim; II – As 
crianças colhem flôres; III – As crianças 
dansam com as flôres; IV – Dansa do 
“Fandango” do velho Bôbo, guarda do jardim, 
com as crianças; V – As crianças jogam ás 
escondidas com o velho Bôbo, guarda do 
jardim; VI – Minuete do velho Bôbo, guarda 
do jardim, e das crianças; VII – Os soldados, 
bonecos brinquedos das crianças que 
estavam caídos junto das flôres, acordam e 
atacam o velho Bôbo, guarda do jardim, 
emquanto as creanças defendem o velho 
Bôbo; VIII – Berceuse dos bonecos 
brinquedos das creanças que adormecem 
novamente; IX – A rainha das abelhas, 
seguida do cortejo de abelhas entra no jardim 
e poisa sobre as flôres; X – Dança final – As 
creanças correm atraz das abelhas.

encadernado, capa 
dura

tinta negra e vermelha (or.); 
anotações e correcções a 
grafite e esferográfica azul

Na p[2] o compositor anotou a grafite, canto sup esq : « 16 m  
»; na últ pag não numerada o compositor anotou a grafite uma 
relação de partes de orquestra.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
5 vc, 4 cb, fl I e II, fltim, obs, 
cls, fgs, cfg, tr I e II, tr III e IV, 
tpt I e II, tpt III e IV, tbn I e II, 
tbn III, tba, bombo pratos trg, 
cx, tbls, hrp I, hrp II, cls, pn ) 
+ folha com anotações 
autógrafas

Estudo para o Bailado D. 
Sebastião (ver obs.)

Título posterior. Original: “Alcacer-Kibir”, e à margem: “Bailado 
D. Sebastião”. Redução, ou peça autónoma para piano?

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

encadernado, capa 
dura

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a lápis de cor 
vermelha e esferográfica 
verde e vermelha

Na p [2] o compositor anotou : «18mts» e, numa outra fase, 
discriminou a duração de alguns andamentos; na p1, canto 
sup esq, anotou a esferográfica verde : « versão de concerto 
».; no verso da folha-de-guarda anotou a esferográfica azul : « 
Dança da Moira e do Soldado – 2 mts ».

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III, tba, hrp, clst, tbls, 
sxt, xlf, btr, tantam, sinos, 
tamboril e pandeiro, cx ) + 
folha com anotações 
autógrafas 

Introdução; Alcacer-Kibir; Entram os 
Soldados; Dansa da Moira e Soldado; Dansa 
das Moiras e dos Soldados; D. Sebastião 
aparece na sua tenda; Avé-Maria; A Batalha 
d'Alcacer-Kibir

I Dança do Meio-Dia; II Dança do Sol-pôsto; 
III Dança da Noite

du Ballet de 
l'Enchantement

PARTES ( 10 piano 
conducteur, 9 1ers & 2es 
violons, 9 violoncelle, 9 
contrebasse )

CALCO-GRAV P. MONTÉ. 
PARIS.

Copyright by RUY COELHO [/] à Lisbonne, Portugal, Casa de 
Musica Oliveira Rocio 57. Abaixo do nome do compositor ao 
início da parte de piano conductor, lê-se « 1.er PRIX d'Opéra 
[/] (voir l'Officiel de Madrid [/] du 29/3/24 ».

música concertante
Para Piano e 
Orquestra

Lisbôa, 18 de 
Setembro de 
1934

tinta negra; anotações e 
correcções a lápis de cor 
azul e  vermelha, 
esferográfica azul

Título na p[1] : « Concertino »; Na p1, o titulo original « 
Concertino » foi posteriormente corrigido e aumentado para « 
Concerto Nº1 »; na p[2] foi posteriormente anotado, a 
esferográfica azul : «1º andamento  Alegro – 5mts »/ « 2º 
andamento – 3mts »/ « Final – 4 »/ « [total :] 12 m»; no fim o 
autor escreveu « Finis lau Deus ».

música concertante
cópia manuscrita com 
anotações (autógrafas) música concertante

Para Piano e 
Orquestra

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Piano e 
Orquestra

PARTES ( 8 vl I, 8 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fl I e II e ftim, ob I e 
II, cls I e II, fgs I e II, fg III e 
cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt  dó I 
e II, tpt dó III e IV, tbn I e II, 
tbn III e IV, tba,tbls ) + folha 
com anotações autógrafas 

encadernado, capa 
mole

Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (Berlim, 5 
de Abril de 1939).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Piano e 
Orquestra

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, tinta 
azul

música concertante
Para Piano e 
Orquestra

Lisbôa, 21 de 
Maio de 1942

tinta negra; anotações e 
correcções a lápis de cor 
azul e tinta azul

P294, abaixo da assinatura e sobre a data surge « c. a. a. d. 
D. ».

música concertante
Para Piano e 
Orquestra

música concertante
Para Piano e 
Orquestra

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Piano e 
Orquestra

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a  lápis de cor 
azul e vermelha, 
esferográficas azul e 
vermelha, tinta azul.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Piano e 
Orquestra

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a  lápis de cor 
vermelha, esferográfica 
azul, tinta azul.

Na p[1], canto sup dir, anotou-se a grafite a lápis de cor azul : 
«23m» tendo sido depois corrigido a grafite para « 24m  »; Na 
p[2] anotou o compositor, a tinta azul : « 1ª audição, Coliseu, 
Lisboa, em 20de Maio de 1948 »/ « Direçao do maestro Ruy 
Coelho »/ « Pianista Nella Basola Maïssa ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
tintas azul e vermelha, 
esferográfica vermelha

Título na p[1] permanece « Concerto Nº3 »; Na p1 anterior 
título « Concerto Nº 3 » foi corrigido para « Concerto Nº2 ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Concerto Nº2 (Nova Versão) 
[ver obs]

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, tinta 
vermelha, lápis de cor azul 
e vermelha, esferográficas 
azul e vermelha.

Título original era « Concerto Nº 3 » assim assinalado tanto na 
p[1] como na p1, tendo o « Nº 3» sido, no primeiro caso, 
rasurado e substituído por « Nº 2 (Nova Versão) » e, no 
segundo, rasurado e substituído por « Nº2 ».; na p[1], canto 
sup dir, anotou-se a grafite: « 24m».

música concertante
Concerto Nº2 para Piano e 
Orquestra

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 bx, fl I e II, fltim, obs, 
ci, cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, 
tr III e IV, tpt I e II, tpt III, tbn I 
e II, tbn III, tba, clst, tbls, btr 
(pratos), hrp )

encadernado, capa 
mole

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Concerto Nº2 – Nova versão 
- 

Para Piano e 
Orquestra

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, fls, flautim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III, tbn I e II, 
tbn III, tba, tbls, prts e trg ) + 
folha com anotações 
autógrafas

música concertante
Para Violino e 
Orquestra

3 de Agosto de 
1949

grafite; algumas correcções 
a tinta azul e a lápis de cor 
azul

Abaixo da data surge « c. d. [?] a. d. D. »; na última página 
não numerada indica-se a quantidade de instrumentos de 
corda por naipe.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Violino e 
Orquestra

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, tinta 
vermelha, lápis de cor azul 
e vermelha, esferográfica 
azul

A linha de violino está anotada e corrigida a tinta  vermelha 
(não parece ser autógrafo).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (início-21, 25-27, 
35-fim); manuscrito autógrafo 
(pp22-24 e 28-34) música concertante

Para Violino e 
Orquestra

tinta negra (cópia), tinta 
azul e grafite (autógrafo); 
anotações e correcções a 
grafite, tinta azul, lápis de 
cor azul e vermelha

Páginas autógrafas pp22-24 e 28-34 posteriormente 
acrescentadas.

música concertante
Para Violino e 
Orquestra

Lisbôa, 10 de 
Julho de 1934

I – Fado; II – Intermezzo; III – Rapsodia 
Portugueza (ver obs)

tinta negra; correcções e 
anotações a lápis de cor 
azul, tintas azul e vermelha, 
esferográficas azul e 
vermelha

Título original do 3º andamento era « Rapsodia Portugueza ». 
A existência de subtítulo « para Violino e orquestra» , o facto 
de começar num caderno diferente e de a indicação de 
número de andamento ( «III» ) ter sido adicionada 
posteriormente, sugerem-nos que se tratava de uma obra 
independente; Presa ao rosto da folha-de-guarda com fita-cola 
está uma folha 210X270 em que o autor anotou a quantidade 
de instrumentos por naipe, e assinou : « Ruy Coelho »/ « 12 
Setembro 1978 ».
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COELHO, Ruy Fantazia Portugueza violino e piano redução s.d. Completo Bom, não encadernado 260X345 sem marca [1] 22 [1]

COELHO, Ruy Fantasia Portugueza violino e piano redução s.d. Completo Bom, não encadernado 265X360 sem marca [1] 23

COELHO, Ruy cópia manuscrita Fantasia Portuguesa violino PARTE s.d. Completo Bom, não encadernado 265X360 sem marca [1] 7 [2] tinta negra

COELHO, Ruy cópia manuscrita Fantazia Portugueza violino e orquestra completa s.d. Completo Bom, não encadernado 265X360 sem marca [2] 60 [2] tinta negra Título do 3.º andamento, na capa, é « Rapsodia Portugueza».

COELHO, Ruy Fantasia Portuguesa violino e orquestra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Melodia de Amôr solo de violino violino e orquestra completa s.d. fólios soltos 265X350 ProsperCOLAS [/] PARIS [2], “89”, 1-13, [2]

COELHO, Ruy ? Mouraria Quadros Sinfónios Bom Parte de pn originalmente para cravo.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Noites nas ruas da Mouraria piano e orquestra completa s.d. Completo Razoável fólios soltos 265X350 S&C 20 [2] 134 [4]

COELHO, Ruy Noites nas ruas da Mouraria piano e orquestra redução (2 pianos) s.d. (ver obs) Completo Bom 265X370 sem marca [2] 121 [1]

COELHO, Ruy Noites nas ruas da Mouraria (Nova versão) piano e orquestra completa s.d. Completo Bom 270X360 S & C [/] 22 134 [2]

COELHO, Ruy Noites nas ruas da Mouraria (Nova versão) Bom 265X345

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rapsodia portugueza orq completa Completo Bom cadernos cosidos 270X350 sem marca [2] 134 [2]

COELHO, Ruy Rapsodia Portuguesa 2 pianos redução s.d. Completo Bom 265X360 94 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rapsodia Portuguesa 2 pianos redução Completo Bom 270X365 sem marca 94 [2]

COELHO, Ruy Rapsodia Portuguesa Bom 260X370

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo trombone e piano redução s.d. Completo Bom 265X340 [2] 19 [1] 10 [2] 21 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo trombone e piano redução s.d. Completo Bom 265X340 Pêbêcê [2] 51 [3] tinta azul

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo trombone e orquestra completa s.d. I – Alegro (Vivo); II – Largo; III – Alegro Completo Bom 265X390 Pêbêcê [2] 80 tinta azul

cópia manuscrita violino e orquestra PARTE trombe 3.º Bom

COELHO, Ruy cópia manuscrita música coral Ai! Ribeira do Sádo completa s.d. Completo Bom 260X350 sem marca 10 [2] tinta negra
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música coral Melodia de Amôr para Quartetto tenor I, tenor II, barítono, baixo completa s.d. Completo Bom 255X345 sem marca 4 tinta negra e grafite
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara II [Largo] 2 vla, 2vc, pn ? Berlim 1912 II – Largo Bom sem marca cópia aut. posterior
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara II [Largo] 2 vla, 2vc, pn ? Berlim 1912 II – Largo Bom sem marca cópia aut. posterior

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara II [Largo] 2 vla, 2vc, pn ? Berlim 1912 II – Largo Bom
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara Quartetto Op 3, N. 1 vl, vla, vc, pn completa s.d. [Não Molto Moderato] Incompleto Bom sem marca 4 tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara Quarteto Nº1 quarteto d'arcos completa ver obs Completo Bom fólios soltos 260X332 Pêbêcê [2] 67 [3] tinta azul

COELHO, Ruy música de câmara Quarteto , em sol N.º1 quarteto d'arcos PARTES (vl I, vl II, vla, vc) ver obs Completo Bom

COELHO, Ruy música de câmara Quartetto Nº2 quarteto d'arcos completa Lisbôa, 1974 3 andamentos... Completo Bom 245X385 original é « Pêbêcê » [2] 54 tinta azul sobre fotocópia

COELHO, Ruy música de câmara Quarteto Nº2 quarteto d'arcos completa Lisbôa 1974 3 andamentos... Completo Bom 250X335 original é « Pêbêcê » [2] 54 tinta azul sobre fotocópia
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara Rapsodia de Lisboa 2 pianos completa s.d. I – Madragôa, II – Alfama Completo Bom fólios soltos 260X353 [4] 24 [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara vl e pn completa Berlim 1912 Completo Bom 265X345 fuga [2] 43 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara Sonata para violino e piano vl e pn PARTE vl s.d. Completo delicado fólios soltos 265X350 sem marca 4 [1] 5-6 [1] 7-10

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara Sonata para piano e violino Op.1 vl e pn completa Completo Bom fólios cosidos 265X340 sem marca [2] 43 [1] Embora datada de 1912, aparenta ser uma cópia posterior.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara Sonata N.º2 vl e pn completa + parte vl Completo Bom fólios soltos 30 + 8

COELHO, Ruy música de câmara Sonata N.º2 para piano e violino vl e pn completa ver obs Completo Bom 2 cadernos cosidos 260X335 [2] 29 [1]

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Violino e 
Orquestra

I – Fado; II – Intermezzo; III – Rapsodia 
Portugueza

tinta negra; correções e 
anotações a tinta negra, 
lápis de cor azul

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Violino e 
Orquestra

I – Fado; II – Intermezzo; III – Rapsodia 
Portugueza

tinta negra; correções a 
tinta azul e esferográfica 
azul

música concertante
I – Fado; II – Intermezzo; III – Rapsodia 
Portugueza

música concertante
Para Violino e 
Orquestra

I – Fado; II – Intermezzo; III – Rapsodia (ver 
obs)

cópia manuscrita e 
fotocópias anotada música concertante

Para Violino e 
Orquestra

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
4vc, 5 cb, fl I e II, fltim, obs I e 
II, cls I e II, fgs I e II, tr I e II, tr 
III e IV, tpt I e II, tbn I e II, tbn 
III e tba, tbls, bombo e pratos 
(bateria) e trg, clst, hrp ) + 
folha com anotações 
autógrafas

Verso da 3.º parte de vc : « O intermezzo desta [/] obra [/] 
lembra-me um quadro de [/] Columbano. É todo [/] sonho e 
arôma, distância [/] e saudade. Faria chorar [/] António Nobre. 
[/] Ramiro [/] Sam Carlos [/] 1942 ».

música concertante
Paginação e papel sugerem que se trata do ms. aut. original 
do 'Bailado do Encantamento'.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 8 vl I, 8 vl II, 5 vla, 
5 vc, 5 cb, piano [ver obs], fls 
I, fls II e fltim, obs, ci, cls, cl 
bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III e IV, 
tpts I, tpts II, tbns I, tbns II e 
III, tba, tbls, xlf, sxt, cx, 
bombo – pratos – trg – 
tamtam, clst, hrp I, hrp II)

I – As mulheres dansam de noite às portas; II 
– O Luar sobre as casas velhas; III – 
Mouraria

música concertante
(Nova Versão) (Piano 
e orquestra)

grafite, lápis de cor 
vermelha, tinta verde

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas música concertante

(Nova Versão) (Piano 
e orquestra)

I – As mulheres dansam de noite às portas; II 
– O Luar sobre as velhas casas; III – 
Mouraria

tinta negra (or.); anotações 
a grafite

Na p[2], o autor escreveu a tinta verde: « E prohibida qualquer 
copia »/ « sem minha auctorização »/ « [assinatura ] »/ « 
Janeiro »/ « 1950 ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

I – As mulheres dansam de noite às portas; II 
– O Luar sobre as velhas casas; III – 
Mouraria

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a tinta verde, 
lápis de cor azul e vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, ftim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III, tba, hrp, clst, tbls, 
cx, trg, xlf, btr, sxt ) + folha 
com anotações autógrafas

encadernado, capa 
mole; uma parte não 
encadernada

música concertante
Para Piano e 
Orquestra

Lisbôa, 30 de 
Junho de 1958

tinta negra e azul; 
anotações e correcções a 
lápis de cor azul e 
vermelha, esferográfica 
verde e vermelha

Na p[2] o autor anotou : « 20 mts », tendo depois rasurado a 
nota e substituído por « 18 mts »; ao fim, junto à data, o 
compositor anotou : « c. a. g. d. D. ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Piano e 
Orquestra Regristre Z. R. C. Extra Strong

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite e a 
lápis de cor vermelha

No verso da 2.ª folha-de-guarda, o autor anotou 
posteriormente, a esferográfica azul : « 18 mts ».

música concertante
Para Piano e 
Orquestra

Lisbôa, 3 Junho 
de 1958

tinta azul; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, 
esferográfica vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas música concertante

Para Piano e 
Orquestra

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III, tbn I e II, 
tbn III, tba, trg, cx, xlf, tbls, 
tantam, btr, clst, sxt ) + folha 
solta com anotações 
autógrafas

encadernado, capa 
mole

música concertante
Viagens na Minha Terra (6º 
Ciclo)

para Trombone e 
Orquestra

I – Alegro (Molto Vivo, bem ritmado); II – 
Molto Largo; III – Alegro [ver obs]

encadernado, capa 
dura

parte sem marca, parte « 
Pêbêcê »

grafite e tinta azul; 
anotações e correcções a 
tinta azul, lápis de cor 
vermelha, esferográficas 
azul e vermelha.

O 3.º andamento tinha por título original « Fandango 
Ribatejano », depois rasurado e substituído por « III – Alegro 
». O andamento original, não rasurado, do 3.º andamento é « 
Vivo »; o andamento do 1.º andamento, conforme surge 
indicado na p[1] (de rosto), posteriormente anotada, é « I – 
Alegro Vivo »; o « Molto » do 2.º andamento foi posteriormente 
acrescentado; na p[1] (de rosto) foi em primeiro lugar escrito « 
5º Ciclo », informação depois rasurada e substituída por « 6º 
Ciclo ».

música concertante
Viagens na Minha Terra (6º 
Ciclo)

para Trombone e 
Orquestra

I – Alegro (Molto Vivo); II – Molto Largo; III – 
Alegro [ver obs]

encadernado, capa 
dura

Ao início do 2.º andamento indica-se « para Trombone e 
Metais »; na p[1] (de rosto) foi em primeiro lugar escrito « 5º 
Ciclo », informação depois rasurada e substituída por « 6º 
Ciclo ».

música concertante
Viagens na Minha Terra (6º 
Ciclo)

para Trombone e 
Orquestra

encadernado, capa 
dura

FREITAS 
BRANCO, Luiz 
de música concertante

Concerto para violino ed 
orchestra

Dentro da parte de tpt III e IV encontrava-se uma parte de « 
trombe 3.º (in si b) » do  « Concerto para Violino ed orchestra 
» de « Luiz de Freitas Branco »; in A Princeza dos Sapatos de 
Ferro.

“ Cantiga à Minha 
Terra “

sop I, sop II, ten I, ten II, bar I, bar II, 
bai

Profokoll.Schutzmarke N.º2 12 
linig

I – Allegro (tranquilo); Andante; Scherzo; 
Final

Trata-se muito provavelmente de uma cópia posterior, i.e., não 
é a partitura original. Ao fim, o compositor anotou : « 1ª 
audição [/] no Teatro [/] de S. Carlos [/] de Lisboa [/] em [/] 
1942 [/] [assinatura] ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Allegro (tranquilo); Andante (muito calmo); 
Scherzo; Final

encadernado, capa 
mole

Na pág de rosto da parte de vl I, o compositor anotou a tinta 
azul : « Em recordação da primeira [/] audição em S. Carlos, 
em 28 de [/] Janeiro de 1942, pelo “Quartetto [/] da Emssôra 
Nacional, - Luiz Barbosa, Joaquim Carvalho, Fausto Cal-[/] 
deira, Felipe Loriente, - confesso-[/] me muito reconhecido 
pela impe- [/] -cavel interpretação dada a esta obra. 
[assinatura] »; na parte de vl I alguém anotou, canto sup esq 
da primeira pag de música : « 21 m »; na parte de vl I, ao 
início de cada and, há indicações metronómicas precisas.

fotocópia com anotações e 
correcções (?) autógrafas

encadernado, capa 
dura

Data original parece ser « 1947 »: o compositor rasurou 
posteriormente a rectificou para « 1974 ».

fotocópia com anotações e 
correcções (?) autógrafas

encadernado, capa 
dura

Data original parece ser « 1947 »: o compositor rasurou 
posteriormente a rectificou para « 1974 ».

Sonate Nº1 pour piano et 
violon, Op. I

I – All.º deciso; II – Adagio; III – Scherzo; IV – 
Final

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotaões e 
correcções a grafite, tinta 
azul e vermelha, lápis de 
cor azul e vermelha

Manuscrito muito corrigido; algumas páginas posteriormente 
inseridas, nomeadamente todo o 2.º andamento, parte do 3.º e 
4.º; o « Scherzo », agora 3.º andamento, seria na 1.ª versão o 
2.º.

I – Allegro deciso; II – Adagio; III – Scherzo; 
IV – Final

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha

P4 serviria originalmente para um peça (para piano?) de título 
« Alkasser », andamento « Quasi Lento »; p10 serviria 
originalmente para um dueto entre « Suzana » e « Inêz » com 
piano (?), tendo sido rasurada a um texto já adiantado na linha 
da primeira : « [?] bus-car todos os dias e estar »; encontrava-
se originalmente junto ao volume « Sonate Nº1 pour piano et 
violon, Op. I ».

Berlim, 1912 (ver 
obs)

I – All.º deciso; II – Adagio; III – Scherzo; IV – 
Final

tinta azul; correcções a 
esferográfica preta

para piano e violino [/] 
Op. 5

Mont'Estoril [/] 
quarta feira [/] 8 
de Novembro de 
1916

parte sem marca, parte 
PROSPERCOLAS [/] Paris

tinta negra e correcções a 
grafite e lápis vermelho

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Custódio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 9 a 13 – 
Telef. 24076 – LISBOA

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, tinta 
azul, esferográfica verde e 
vermelha

Ao início, p1, e ao fim, p29, canto inf esq e canto inf dir, 
respect, o compositor datou posteriormente, a esferográfica, « 
1916 ».
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COELHO, Ruy música de câmara Sonata Nº2 para violino e piano vl e pn completa ver obs Completo Bom 255X340 Pêbêcê [2] 29 [1]

COELHO, Ruy duplicação por stencil música de câmara Sonata N.º2 para violino e piano vl e pn completa ver obs Completo Bom 285X380 sem marca [2] 29 [1] p1, o compositor datou post a esferográfica : « 1916 ».

COELHO, Ruy duplicação por stencil música de câmara Sonata N.º2 para violino e piano vl e pn completa ver obs Completo Bom 285X380 sem marca [2] 29 [1] p1, o compositor datou post a esferográfica : « 1916 ».

COELHO, Ruy duplicação por stencil música de câmara Sonata N.º2 para violino e piano vl e pn completa ver obs Completo Bom 285X380 sem marca [2] 29 [1] p1, o compositor datou post a esferográfica : « 1916 ».

COELHO, Ruy duplicação por stencil música de câmara Sonata N.º2 para violino e piano vl e pn completa Incompleto Bom 285X380 sem marca 13-29

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de câmara Trio N.º1 op.3 vl, vc, pn completa e PARTES vl e vc Alegro; II – Largo; III – Final Completo 275X350 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo 3 Lieder [ver obs.] canto e piano completa? Bom fólios soltos 270X350 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo 4.º Caderno de Lieder canto e piano completa s.d. completo? Razoável fólios soltos 270X355

COELHO, Ruy impresso 6 Kacides Mauresques canto e piano completa I; II; III; IV; V; VI Completo Bom 250X340 24 (+ capa)

COELHO, Ruy impresso 6 Kacides Mauresques canto e piano completa I; II; III; IV; V; VI Completo Bom 250X340 24 (+ capa)

COELHO, Ruy impresso 6 Kacides Mauresques canto e piano completa I; II; III; IV; V; VI Completo Bom 250X340 24 (+ capa)

COELHO, Ruy impresso A Canção da Raça a Paulo Barreto canto e piano completa Bom [2] 3 [1] + 1 [2] 1

COELHO, Ruy impresso (Lieder) Affonso Lopes Vieira canto e piano completa Completo Bom 195X264 sem marca 48

COELHO, Ruy impresso (Lieder) Affonso Lopes Vieira canto e piano completa Completo Bom 195X264 sem marca 48

COELHO, Ruy impresso (Lieder) Affonso Lopes Vieira canto e piano completa Completo Bom 195X264 sem marca 48

COELHO, Ruy (Lieder) Affonso Lopes Vieira canto e piano delicado

COELHO, Ruy impresso canto e piano completa Completo Bom 225X300 sem marca [1] 19

COELHO, Ruy impresso canto e piano completa Completo Bom 225X300 sem marca [1] 19

COELHO, Ruy impresso canto e piano completa Completo Bom 225X300 sem marca [1] 19

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Canções Portuguesas canto e piano completa s.d. Bom fólios soltos 270X365 sem marca

COELHO, Ruy cópia manuscrita Canções Portuguezas canto e piano completa??? s.d. Bom 265X350 sem marca [32]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Canções Portuguezas canto e piano completa??? s.d. Nº1 – Teem Amôres; Nº2 – Cantando. Bom fólios soltos 215X290 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Chanson de Barberine Musset canto e piano completa s.d. Completo Bom 1003 12 Zeilen. 4

COELHO, Ruy impresso Fado canto e piano completa s.d. Bom [1] 4 [1]

COELHO, Ruy impresso “Fado triste dos meus olhos” Antonio Botto canto e piano completa s.d. [1] 2 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Hino Infantil canto e piano completa s.d. Completo Bom 265X360 sem marca [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Hino Infantil canto e piano completa s.d. Bom 265X360 sem marca [1] 2 [1]

COELHO, Ruy impresso Hymno canto e piano completa Bom [1] 2 [1] Cópia de ms. aut.

COELHO, Ruy impresso Hymno canto e piano completa Bom [1] 2 [1] Cópia de ms. aut.

COELHO, Ruy impresso Intermezzo Henry Heine canto e piano completa s.d. Completo Bom [3] 2 [3]

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); anotações 
a esferográficas azul e 
vermelha

Ao início, p[1], e ao fim, p29, o compositor datou 
posteriormente, a esferográfica, « 1916 ».

encadernado, capa 
mole; a primeira folha 
solta
encadernado, capa 
mole
encadernado, capa 
mole
encadernado, capa 
mole, mas só a última 
folha está presa

Ao Mestre Amigo 
Alexandre Rey 
Colaço

Lisbôa, terça-
feira 1 de 
Fevereiro de 
1916 às 8 e meia 
da noite.

Delicado (alguns fólios em 
mau estado, sem prejuízo 
da sua legibilidade)

partitura geral cosida, 
outros fólios soltos

[4] 33 [1], [2], [2] 5 [1], 
[2] 7 [1]

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul, verde e 
vermelha, tinta vermelha, 
esferográfica azul

P33, fim da partitura geral : « Este Trio é dedicado a 
Alexandre Rey Colaço para prova do quanto avalio a sua 
particular amizade e o quanto aprecio a sua alma pura 
d'artista; demais o facto de se ter colocado a meu lado no 
momento em que idiotas e cabotinos comprometiam a minha 
vida d'artista é aso que sempre preciso lembrar e que merece 
todas as minhas sympatias. ». Na capa : « Janeiro de 1916 ».

música de câmara 
(com  voz)

V – Camões; VI – Rodrigues 
Lobo; VII – Bernardim Ribeiro

V- Endechas à Barbara escrava; VI – 
Descalça vai para a fonte; VII – A primeira 
cousa que vi [2], 15-20, [1] 29-37 [2]

Os “Lieder” VI e VII são encimandos pelo título “Canções 
Portuguezas”.

música de câmara 
(com  voz)

I – D. Sancho I; II – [Dom 
Diniz?]; Canção – sem texto; 
Soneto – Camões; 

I – Ai, eu, coitada; II – Ai, Deus, e u é?; II – 
Ai, Deus, e u é?; Canção (estilo popular); 
Soneto XXIX de Camões; Lied nº12 de Ruy 
Coelho [/] Soneto XXIX de Camões.

parte sem marca, parte B. C. 
No. 1. (England)

[2] 1-5, [1], 3-4, [9], 21-
22, 3-4, [3]

música de câmara 
(com  voz)

I – Kalife Osman (de la 
dynastie des Ommyades – 
Cordove); II – Inconnu; III – 
Moktar Ben Taïeb; IV – Ebn 
Zeidoun; V – Amr Yazid; VI – 
Djelloul Ben Hassouna

encadernado com 
agrafo

sem marca (rodapé da capa: 
CASA DE MUSICAS 
OLIVEIRA [/] Rocio 56, 57 [/] 
PORTUGAL LISBOA »

Relação de obras na contracapa. Ao verso da capa, cita-se 
Franz Toussaint no Mercure de France, 16 de Dezembro de 
1909; cópia de Nunes da Silva.

música de câmara 
(com  voz)

I – Kalife Osman (de la 
dynastie des Ommyades – 
Cordove); II – Inconnu; III – 
Moktar Ben Taïeb; IV – Ebn 
Zeidoun; V – Amr Yazid; VI – 
Djelloul Ben Hassouna

encadernado com 
agrafo

sem marca (rodapé da capa: 
CASA DE MUSICAS 
OLIVEIRA [/] Rocio 56, 57 [/] 
PORTUGAL LISBOA »

Relação de obras na contracapa. Ao verso da capa, cita-se 
Franz Toussaint no Mercure de France, 16 de Dezembro de 
1909; cópia de Nunes da Silva.

música de câmara 
(com  voz)

I – Kalife Osman (de la 
dynastie des Ommyades – 
Cordove); II – Inconnu; III – 
Moktar Ben Taïeb; IV – Ebn 
Zeidoun; V – Amr Yazid; VI – 
Djelloul Ben Hassouna

encadernado com 
agrafo

sem marca (rodapé da capa: 
CASA DE MUSICAS 
OLIVEIRA [/] Rocio 56, 57 [/] 
PORTUGAL LISBOA »

Relação de obras na contracapa. Ao verso da capa, cita-se 
Franz Toussaint no Mercure de France, 16 de Dezembro de 
1909; cópia de Nunes da Silva.

música de câmara 
(com  voz)

para piano [/] piano e 
uma voz [/] piano e 
três vozes

Propriedade do Autor; Venda Exclusiva: Sassetti & C.ia – 
Lisbôa [/] Casa Mozart – Rio de Janeiro

música de câmara 
(com  voz) Canções de Saudade e Amor

A Saudade (Le Regret); O Filtro (Le Philtre); 
Menina e Moça (Jeune et Demoiselle); Á 
Noitinha (À la Brune); Crisfal; O Beijo (Le 
Baiser); Graça (Grâce); Manhã de Névoa 
(Matin brumeaux); Outono (Automne); Luar 
(Clair de Lune); O Roussinol (Le Rossignol); 
Amor Meu (Mon Amour); Santa Iria (Sainte 
Iréne); No Fim do Mundo (À la Fin du 
Monde).

encadernado, capa 
mole

2.ª edição; versão bilingue (pt, fr). Tít fr : « Chansons de 
Regret et d'Amour » . Versão fr de Dr. Francisco Fernandes 
Lopes. Prefácio de Affonso Lopes Vieira, assinado em Lisboa, 
Dezembro de 1917. Aforsismos de A. L. V.; fotografia de Ruy 
Coelho na p3; relação de obras na contracapa.

música de câmara 
(com  voz) Canções de Saudade e Amor

A Saudade (Le Regret); O Filtro (Le Philtre); 
Menina e Moça (Jeune et Demoiselle); Á 
Noitinha (À la Brune); Crisfal; O Beijo (Le 
Baiser); Graça (Grâce); Manhã de Névoa 
(Matin brumeaux); Outono (Automne); Luar 
(Clair de Lune); O Roussinol (Le Rossignol); 
Amor Meu (Mon Amour); Santa Iria (Sainte 
Iréne); No Fim do Mundo (À la Fin du 
Monde).

encadernado, capa 
mole

2.ª edição; versão bilingue (pt, fr). Tít fr : « Chansons de 
Regret et d'Amour » . Versão fr de Dr. Francisco Fernandes 
Lopes. Prefácio de Affonso Lopes Vieira, assinado em Lisboa, 
Dezembro de 1917. Aforsismos de A. L. V.; fotografia de Ruy 
Coelho na p3; relação de obras na contracapa.

música de câmara 
(com  voz) Canções de Saudade e Amor

A Saudade (Le Regret); O Filtro (Le Philtre); 
Menina e Moça (Jeune et Demoiselle); Á 
Noitinha (À la Brune); Crisfal; O Beijo (Le 
Baiser); Graça (Grâce); Manhã de Névoa 
(Matin brumeaux); Outono (Automne); Luar 
(Clair de Lune); O Roussinol (Le Rossignol); 
Amor Meu (Mon Amour); Santa Iria (Sainte 
Iréne); No Fim do Mundo (À la Fin du 
Monde).

encadernado, capa 
mole

2.ª edição; versão bilingue (pt, fr). Tít fr : « Chansons de 
Regret et d'Amour » . Versão fr de Dr. Francisco Fernandes 
Lopes. Prefácio de Affonso Lopes Vieira, assinado em Lisboa, 
Dezembro de 1917. Aforsismos de A. L. V.; fotografia de Ruy 
Coelho na p3; relação de obras na contracapa.

películas filme (matrizes para 
edição impressa)

música de câmara 
(com  voz) Canções de Saudade e Amor

música de câmara 
(com  voz)

Canções Populares 
Portuguesas

Copyright 
1958[?? - ver 
obs]

I – Ao Saltar da Ribeirinha (En sautant le 
ruisselet); II – Chora Videira (Pleure, cep de 
vigne); III – Sete anos que andrei na guerra 
(Sept années en guerre); IV – O Sizirão (La 
Vesce); V - Ó Alendroeiro (Ô Laurier-rose); VI 
– Macelada (Camomillade); VII - “Eu hei-de 
cantar bem alto” (Je chanterai si fort).

encadernado com 
agrafo

Data quase ilegível: 1958 é uma suposição; local: Lisbonne 
(Portugal); versão bilingue (pt, fr).

música de câmara 
(com  voz)

Canções Populares 
Portuguesas

Copyright 
1958[?? - ver 
obs]

I – Ao Saltar da Ribeirinha (En sautant le 
ruisselet); II – Chora Videira (Pleure, cep de 
vigne); III – Sete anos que andrei na guerra 
(Sept années en guerre); IV – O Sizirão (La 
Vesce); V - Ó Alendroeiro (Ô Laurier-rose); VI 
– Macelada (Camomillade); VII - “Eu hei-de 
cantar bem alto” (Je chanterai si fort).

encadernado com 
agrafo

Data quase ilegível: 1958 é uma suposição; local: Lisbonne 
(Portugal); versão bilingue (pt, fr).

música de câmara 
(com  voz)

Canções Populares 
Portuguesas

Copyright 
1958[?? - ver 
obs]

I – Ao Saltar da Ribeirinha (En sautant le 
ruisselet); II – Chora Videira (Pleure, cep de 
vigne); III – Sete anos que andrei na guerra 
(Sept années en guerre); IV – O Sizirão (La 
Vesce); V - Ó Alendroeiro (Ô Laurier-rose); VI 
– Macelada (Camomillade); VII - “Eu hei-de 
cantar bem alto” (Je chanterai si fort).

encadernado com 
agrafo

Data quase ilegível: 1958 é uma suposição; local: Lisbonne 
(Portugal); versão bilingue (pt, fr).

música de câmara 
(com  voz)

I – [Fui colher a rosa branca à roseira do 
Japão]; III – Cantiga da Lavadeira; V – A 
Noite de San João; III – [Cantando ai, José 
cantando...]; II – [Ó fonte q'estás correndo...]

[5], 1-6, [1], 7-27, [1], 
28, [3]

música de câmara 
(com  voz)

I - [Fui colher a rosa branca à roseira do 
Japão...]; II – [Ó fonte q'estás correndo, não 
tardarás a secar...]; III – [Cantando ai José 
cantando...] IV – Cantiga da Lavadeira; V – A 
Noite de San João; 

fólios agrafados e 
fólios soltos

música de câmara 
(com  voz) [???]

24 páginas não 
numeradas.

Numa das páginas o compositor anotou ref.ª a uma emenda a 
fazer na partitura de orquestra e papéis. Originalmente estava 
num conjunto de partituras de música para cinema sob o título 
« Rainha Santa » ( indicação não autógrafa ). Várias cópias.

música de câmara 
(com  voz)
música de câmara 
(com  voz)

versos do poeta brazileiro 
Martins Fontes

Copyright by Sassetti & C.ª, Editores: 56, Rua do Carmo, 
Lisboa

música de câmara 
(com  voz)

Edição – Valentim de Carvalho [/] R. Nova do Almada 97 – 
Lisboa – R. D'Assunção 39; capa desenhada por Botelho

música de câmara 
(com  voz)

Há uma outra versão da peça, com significativas dferenças 
musicais.

música de câmara 
(com  voz)

Abaixo do título: « escrito expressamente para o coro dos 
pequeninos[?] de Coimbra ». Há uma outra versão da peça, 
com significativas dferenças musicais.

música de câmara 
(com  voz)

Sobre estrofes dos 
Luziadas a Cabral e 
Coutinho

Porto, Maio de 
1922

música de câmara 
(com  voz)

Sobre estrofes dos 
Luziadas a Cabral e 
Coutinho

Porto, Maio de 
1922

música de câmara 
(com  voz)

Pour Ténor ou 
Soprano

A mon très chèr ami 
Octavio de Queiroz

Propriété du compositeur [/] Raabe & Plothow, 
Musikalenhandlung, Berlin W. 9 [/] Potsdamer StraBe 21
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COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Lied [/] I – Infancia canto e piano completa Completo Bom [2] 4 [2]

COELHO, Ruy d'O Mundo dos meus bonitos Infancia canto e piano completa s.d. Completo Bom [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Le sommeil d'un enfant canto e piano completa s.d. Completo Bom 1003 12 Zeilen. [4]

COELHO, Ruy cópia manuscrita Lied Nº12 Camões canto e piano completa Completo Bom 295X224 sem marca [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Lied Nº12 Camões canto e piano completa Completo Bom sem marca [4]

COELHO, Ruy cópia manuscrita Marias de Portugal Canção Ruy Coelho canto e piano completa Completo Bom fólios cosidos 215X295 Rangel Maia / Lisboa [1] [1-4] [3]

COELHO, Ruy impresso Novos Lieder canto e piano completa ver obs Completo Bom 188X266 [3] 23 [2]

COELHO, Ruy impresso Novos Lieder canto e piano completa Copyright 1955 Completo Bom 188X266 sem marca [3] 23 [2]

COELHO, Ruy impresso Novos Lieder canto e piano completa Copyright 1955 Completo Bom 188X266 sem marca [3] 23 [2]

COELHO, Ruy impresso Novos Lieder canto e piano completa Copyright 1955 Completo Bom 188X266 sem marca [3] 23 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Olhos Verdes Fado-Canção canto e piano completa s.d. Completo Bom 260X360 sem marca [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Pavana canto (3 vozes femininas) e piano completa s.d. Completo Mau fólio solto 255X342 sem marca

COELHO, Ruy Pontevedra Canção canto e piano completa s.d. Completo Bom fólio solto 260X340 sem marca [1] 2 [1] (ver obs) tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Pontevedra Canção canto e piano completa s.d. Completo Bom fólio solto 260X340 sem marca [1] 3

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Poveirinhos! canto e piano completa Completo Bom 1003 12 Zeilen. [4]

COELHO, Ruy impresso para canto e piano canto e piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos 265X340 sem marca 15 [1] Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso para canto e piano canto e piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos 265X340 sem marca 15 [1] Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso para canto e piano canto e piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos 265X340 sem marca 15 [1] Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso Si je vous disais... canto e piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos [3] 2 [3]

COELHO, Ruy cópia manuscrita Souvenir canto e piano completa s.d. Incompleto Bom sem marca [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música de cena completa Março de 1933 Completo Bom fólios soltos 269X349 sem marca [3] 67 [6] Ao fim: «c. a. g. d. D.»

manuscrito autógrafo música orquestral 4º Fado (Corrido) orq completa Completo Bom cadernos cosidos 220X295 sem marca [2] 24 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral À noitinha em Condeixa Ao Padre Antunes orq completa s.d. Incompleto Bom ProsperCOLAS [/] PARIS 1, [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Abertura orq completa Completo Bom fólios soltos 300X400 sem marca [4] 83 [4]

COELHO, Ruy música orquestral Abertura (Nº2) orq completa Completo Bom 270X365 sem marca [1] 66 [2]

COELHO, Ruy música orquestral Abertura N.º2 orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Alcácer orq completa s.d. Completo Bom 250X330 91 [2]

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Alcacer orq completa Completo Bom 265X380 sem marca 90 [2] Na frente da folha-de-guarda, o compositor anotou : « 15m ».

música de câmara 
(com  voz)

O Mundo dos meus 
brinquedos

Palavras de Augusto de 
Santa Ritta

Mont'Estoril, 10 
de Novembro de 
1916.

Título original do caderno: « Mundo dos meus brinquedos » 
[sem o artigo]; também o título da primeira página da partitura 
não teria artigo [ « Mundo dos meus bonitos »]; Apesar de na 
primeira página do caderno de assinalar « Infancia » como a 
primeira obra de um hipotético ciclo sob o título « [O] Mundo 
dos meus brinquedos », nenhuma outra consta deste 
conjunto.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música de câmara 
(com  voz)

Palavras de Augusto de 
Santa Ritta

O título original da partitura seria « O Mundo dos meus bonitos 
» à qual se acrescentou um « d' » fazendo « d'O Mundo... ». 

música de câmara 
(com  voz)

música de câmara 
(com  voz)

Soneto XXIX de 
Camões

À Ex.ma Sr.a 
Carolina Joyce

Bellas, 16 de 
Julho de 1913

tinta negra; anotações a 
grafite

Originalmente estava num conjunto de partituras de música 
para cinema agrupado sob o título « Rainha Santa » 
(indicação não autógrafa)

música de câmara 
(com  voz)

Soneto XXIV de 
Camões

à Exma. Sra. D. 
Carolina Joyce

Bellas, 16 de 
Julho de 1913

tinta negra; anotações a 
grafite

Depois da data: « às 3 da tarde. [/] Dia de nuvens. » Ao fim, a 
data parece ser “1916” (post. acrescentada sobre uma outra 
data or.) e não “1913”.

música de câmara 
(com  voz)

música de câmara 
(com  voz)

Antonio Nobre; Camões;João 
do Amaral; Pierre Louis; Ruy 
Coelho; Maeterlinch

Soneto de Antonio Nobre; Na Cathedral do 
Amor e da Paysagem – Trilogia Camoneana: 
I – Soneto de Camões, II – Na Fonte dos 
Amores – Intermezzo, III – Cantar de D. 
Ignez; Dans la Jetée d'Alexandrie; Melodia 
d'Amor; Chanson

encadernado, capa 
mole

sem marca (ao rodapé da 
p[1] : LIT. MONTEIRO T. 
PEDRAS NEGRAS.1 )

Por omissão, 1.ª ed.; fotografia de Ruy Coelho na p[2]; 
prefácio de António Ferro na p[3]; exemplar forrado com papel 
decorativo; rodapé da p1 : « Nunes da Slva – Des [?] / 1920 ».

música de câmara 
(com  voz)

Antonio Nobre; Camões;João 
do Amaral; Pierre Louis; Ruy 
Coelho; Maeterlinch

Soneto de Antonio Nobre; Na Cathedral do 
Amor e da Paysagem – Trilogia Camoneana: 
I – Soneto de Camões, II – Na Fonte dos 
Amores – Intermezzo, III – Cantar de D. 
Ignez; Dans la Jetée d'Alexandrie; Melodia 
d'Amor; Chanson

encadernado, capa 
mole

2.ª ed.; fotografia de Ruy Coelho na p[2]; prefácio de António 
Ferro na p[3].

música de câmara 
(com  voz)

Antonio Nobre; Camões;João 
do Amaral; Pierre Louis; Ruy 
Coelho; Maeterlinch

Soneto de Antonio Nobre; Na Cathedral do 
Amor e da Paysagem – Trilogia Camoneana: 
I – Soneto de Camões, II – Na Fonte dos 
Amores – Intermezzo, III – Cantar de D. 
Ignez; Dans la Jetée d'Alexandrie; Melodia 
d'Amor; Chanson

encadernado, capa 
mole

2.ª ed.; fotografia de Ruy Coelho na p[2]; prefácio de António 
Ferro na p[3].

música de câmara 
(com  voz)

Antonio Nobre; Camões;João 
do Amaral; Pierre Louis; Ruy 
Coelho; Maeterlinch

Soneto de Antonio Nobre; Na Cathedral do 
Amor e da Paysagem – Trilogia Camoneana: 
I – Soneto de Camões, II – Na Fonte dos 
Amores – Intermezzo, III – Cantar de D. 
Ignez; Dans la Jetée d'Alexandrie; Melodia 
d'Amor; Chanson

encadernado, capa 
mole

2.ª ed.; fotografia de Ruy Coelho na p[2]; prefácio de António 
Ferro na p[3].

música de câmara 
(com  voz)

Letra de Carlos[?] Lobo 
d'Oliveira

música de câmara 
(com voz)???

4 páginas não 
numeradas

cópia manuscrita e máquina-
de-escrever

música de câmara 
(com  voz)

Poesia de Luiz Amado 
Carballo

Acha-se uma folha solta 213X319 com o poema escrito a 
máquina-de-escrever.

música de câmara 
(com  voz)

Poesia de Luiz Amado 
Carballo

grafite e lápis de cor 
vermelha

música de câmara 
(com  voz)

Berlim, 9 de 
Fevereiro [/] á 1 e 
meia da tarde [/] 
dia cheio de sol. 
[/] lindo!!!

música de câmara 
(com  voz)

Quatro Canções Populares 
Portuguesas

N.º1 – Ribeira do Sado; N.º2 – O Senhor do 
Meio; N.º3 – Padeirinha; N.º4 – Espanhola.

música de câmara 
(com  voz)

Quatro Canções Populares 
Portuguesas

N.º1 – Ribeira do Sado; N.º2 – O Senhor do 
Meio; N.º3 – Padeirinha; N.º4 – Espanhola.

música de câmara 
(com  voz)

Quatro Canções Populares 
Portuguesas

N.º1 – Ribeira do Sado; N.º2 – O Senhor do 
Meio; N.º3 – Padeirinha; N.º4 – Espanhola.

música de câmara 
(com  voz)

Pour Ténor ou 
Soprano

À Madame la 
Baronne H. de 
Heeckeren

Paroles de Octavio de 
Queiroz

Propriété du compositeur [/] Raabe & Plothow, 
Musikalenhandlung, Berlin W. 9 [/] Potsdamer StraBe 21

música de câmara 
(com  voz)

Apenas 11 compassos. «Quand il palit un soir, et que la voix 
tremblante s'eteignit tout [?] coup dors [?] un mot commence; 
Quand ses yeux sou le »

As Mulheres que amaram 
Jesus

orq [2.0.2.0 / 2.2.0.0 / cel, org / hrp / 
sopranos / cordas]

Preludio; II – Avé-Maria; III – Para a scena da 
“Samaritana”; IV – Para a scena de 
Madalena; V – Para a scena da Mulher 
Adultera; VI – Dança de Salomé; VII – Para a 
passagem do Rabbi e Veronica; VIII – Para a 
Marcha de Pilatos; IX – Final

tinta negra e apontamentos 
a grafite

REY COLAÇO, 
Alexandre (or.), 
COELHO, Ruy 
(arr.)

Lisbôa, 1 de 
Dezembro de 
1921

Título original rasurado: « Luar de Condeixa »; origi. estava 
num conjunto de partituras de música para cinema agrupadas 
sob a indicação « Rainha Santa » (a indicação não era aut.).

« Sobre um motivo da 
1ª Sinfonia 
Camoneana » [/] Para 
comemorar a chegada 
dos Portuguezes á 
India

8 de Fevereiro de 
1931

tinta negra; anotaçoes a 
tinta vermelha e a lápis de 
cor vermelha

À capa: « “Já a manhã dava clara nos outeiros, [/] Por onde o 
Ganges murmurando sôa [/] Quando da celsa gavea os 
marinheiros [/] Enxergaram terra alta pela prôa.” [/] Luziadas 
de Camões [/] Canto VI E XCII »; Ao fim: “ Deus Gratia “; à 1.ª 
página, título: « Abertura (Nº1) », subtítulo: «sobre um motivo 
da 1ª Sinfonia Camoneana».; À p. [4]: «Esta Abertura é 
construida sobre duas ideias: 1.ª O heroismo luzitano; 2.ª O 
exotismo da India.»

manuscrito autógrafo, 
excepto cópia manuscrita pp 
48-49

sobre um motivo da 
Sinfonia Camoneana 
(Para comemorar a 
chegada dos 
Portuguezes à India)

7 de Agosto de 
1936

encadernado, capa 
dura

tinta negra; correcções e 
anotações a grafite, lápis de 
cor azul e vermelha, 
esferográficas verde e 
vermelha

Começa a partitura com o seguinte excerto dos Luziadas : « 
Já a manhã clara ddaa nos outeiros [/] Por onde o Ganges 
murmurando sôa; [/] Quando da celsa gavea os marinheiros [/] 
Enxergaram terra alta pela prôa. »; ao fim, antes da data, 
surge : « Finis L. D. ».; na p1, ao cabeçalho, anotou-se : « 
10m »; ao fim, p66, canto sup dir, anotou-se : « 8mts ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Para comemorar a 
chegada dos 
portugueses à India

PARTES ( 8 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, cls, 
fg I e II, fg III e cfg, tr I e II, tr 
III e IV, tpt I e II, tpt III e IV, 
tbn I e II, tbn III e IV, cls, tba, 
tbls, btr, hrps, cx,tr ) + folha 
com anotações autógrafas

Algumas partes assinadas e datadas (verificar). Uma parte de 
vl II : « [...] Julho 938 ».

Quadros Symphonicos

I – No velho castello em ruinas, ainda ha 
moiras encantadas... - Aos domingos, os 
gaiteiros passam pela vila tocando - … 
quando passam pelo castello, os motivos são 
moiriscos – Oh! velhas muralhas de D. 
Affonso Henriques! - muralhas dos castellos 
distantes da minha infancia...; II – Em  certas 
noites, junto das cisternas, as moiras bailam 
– O fundo da cisterna não se sabia onde ia 
dar; III – e nas aguas mortas, havia uma 
pequenina lua de prata; IV – Intermezzo, 
Rondel infantil; V – O jardim já não existe; VI 
– A Vila – Os sinos de S. Thiago na 
procissão.

encadernado, capa 
dura

Maestro TITO BELATI – 
Perugia

I – No velho castelo em ruinas, ainda há 
moiras encantadas... - Aos domingos, os 
gaiteiros, passam pela vila tocando - … 
quando passam pelo castelo, os motivos são 
moiriscos – Oh! velhas muralhas de D. 
Affonso Henriques! - muralhas dos castelos 
distantes da minha infancia...; II – Em  certas 
noites, junto das cisternas, as moiras bailam 
– O fundo da cisterna não se sabia onde ia 
dar; III – e nas aguas mortas, havia uma 
pequenina lua de prata; IV – Intermezzo, 
Rondel infantil; V – O Jardim já não existe; VI 
– A Vila – Os sinos de S. Tiago na procissão.

encadernado, capa 
dura

tinta negra e vermelha (or.); 
anotações e correcções a 
grafite, tinta azul, lápis de 
cor azul e vermelha, 
esferográfica vermelha
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COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Álcácer orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral orq completa I – Na Planicie; II – Fandango Completo Bom 265X390 sem marca 50 [1] (ver obs)

COELHO, Ruy música orquestral orq completa I – Na Planicie; II – Fandango Completo Bom 265X390 sem marca [2] 50 [3] (ver obs)

COELHO, Ruy música orquestral Alentejo Suite N.º1 orq I – Na Planicie; II – Fandango Bom cadernos cosidos 265X360 sem marca

COELHO, Ruy música orquestral Bailado Popular Bom fólios soltos 260X360 sem marca [2] 28 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Bouquet completa s.d. É orquestração do 1.º andamento da suite Bouquet, original para pianoBom fólio solto 212X285 sem marca [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Bouquet – Rosas orq s.d. Bom fólios soltos

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Calendário orq completa s.d. II – Terça-feira – Cortejo dos Cisnes no Lago Bom fólios soltos 265X353 sem marca [2] 9-37 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral orq completa s.d. III – Quarta-feira – Dança da Ribeira Bom cadernos cosidos 260X353 sem marca [2] 13 [5]

COELHO, Ruy música orquestral orq completa s.d. Completo fólios soltos 270X360

COELHO, Ruy música orquestral Calendário Quadros Sinfonicos orq s.d. III – Dança do Ribatejo Bom fólios soltos 265X370 sem marca

COELHO, Ruy música orquestral Calendário orq s.d. 275X370

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Dança antiga orq completa Berlim, 1909 Bom fólios soltos (?) 262. [2] 7 [3] Título atribuído posteriormente. Or.: «Gavotte»

COELHO, Ruy música orquestral Dança Portugueza [ver obs] orq s.d. Bom fólios soltos 260X335 Pêbêcê

COELHO, Ruy música orquestral Dança Portuguesa orq

COELHO, Ruy música orquestral Dança Portugueza orq s.d. Bom 210X280

COELHO, Ruy música orquestral Dança Portugueza orq Bom 265X360

COELHO, Ruy música orquestral Dança Portugueza Nº2 orq completa s.d. Completo Bom 280X350 sem marca [2] 14 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral orq completa Completo Bom fólios soltos 275X390 [8] 95 [13]

COELHO, Ruy música orquestral orq s.d. Bom cadernos agrafados

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Estaladinho orq Lx. Março 933 Completo Bom caderno cosido 222X282 [1] 9 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Fado do Hylario (Coimbra) orq completa Completo Bom caderno cosido 350X273 [2] 13 [1]

Quadros Sinfonicos 
[ver obs]

PARTES ( 9 vl I, 9 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fltim, fl I, fl II, ob I, 
ob II, cl I, cl II, fgs I e II, fgs III 
e IV, cfg, tr I e II, tr III e IV, 
tpts I tpts II, tbn I e II, tbn III e 
IV, tba, hrp I, hrp II, tbls, btr, 
sinos )

encadernado, capa 
mole

O subtítulo ao cabeçalho de cada 1.ª pág é « (evocações da 
minha terra) »; partes assinadas e datadas pelos músicos. 
Uma parte de vl : « Teatro de S. Carlos – 932 ».

Alentejo – Suite Nº1 (1ª 
versão)

6 de Outubro de 
1952

encadernado, capa 
dura

grafite; anotações e 
correcções a tinta azul, 
lápis de cor azul e 
vermelha, esferográfica 
azul

« 1.ª versão » (p1) é uma informação acrescentada a 
posteriori;volume original tinha 99 páginas; em vez da 
expectável sequência 59, 60, 21 [etc.] temos : 59, 40, 41, 
[etc.]; várias foram cortadas entre as actuais 59 e 40; e 42 e 
43.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Alentejo – Suite Nº1 (2ª 
versão)

encadernado, capa 
dura

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
tinta azul

« 2.ª versão » (p1) é uma informação acrescentada a 
posteriori;volume original tinha 99 páginas; em vez da 
expectável sequência 59, 60, 21 [etc.] temos : 59, 40, 41, 
[etc.]; várias foram cortadas entre as actuais 59 e 40; e 42 e 
43.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III e IV, tba, xlf, trg, 
cx, btr, tbls, sxt, clst, hrp ) + 
folha com anotações 
autógrafas

cópia manuscrita com 
anotações (autógrafas)

Título original rasurado: « Dança ». Partituras recortadas, 
possivelmente de um exemplar da ópera 'Inês Pereira', título 
riscado à folha de guarda. Nela, também um título alternativo: 
« Dança Portugueza ».

orq (hrp, clst, vls I, vls II, vlas, vcs, 
cbs)

Estava org junto a grupo de partes d'orq de uma « Suite 
Portugueza N.º3 » cujo « 3 » foi rasurado e substituído por « 4 
».

PARTES ( 3 vl I, 3 vl II, 1 vla, 
1 vc, 1 cb, 1 hrp, 1 clst )

Estava org junto a grupo de partes d'orq de uma « Suite 
Portugueza N.º3 » cujo « 3 » foi rasurado e substituído por « 4 
».

Sete Quadros 
Sinfónicos

Na folha de guarda: Cortejo do Cisne (e não 'dos Cisnes no 
Lago' como acusado no título da 1.ª p. da partitura).

Calendário (impressões d'um 
parque de Lisbôa)

Sete Quadros 
Sinfónicos

Ao título da 1.ª p. da partitura: Dança do Ribatejo (e não 'da 
Ribeira', como escrito na folha de guarda).

cópia manuscrita (1.º, 2.º e 
6.º andamentos), manuscrito 
autógrafo (restantes)

Calendário (impressões d'um 
parque de Lisbôa)

Sete Quadros 
Sinfónicos

I – 1.ª-2.ª Feira – Um  Pregão de Lisboa; II – 
Terça-Feira - Cortejo dos cisnes no lago; III – 
Quarta-feira – Galope das crianças na relva; 
IV – Quinta-Feira – Egloga; V - Sexta-Feira – 
Prelúido Dodecafónico; VI – Sábado – Dansa 
da Tarde [ver obs]; VII – Domingo – Na 
Colina do Sol

Delicado (manuscrito a 
grafite facilmente 
deteriorizável)

parte sem marca, parte « 
Custódio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 9 a 13 – 
Telef. 24076 – Lisboa »

[4] 1-[2]-37 [1], [2] 12 
[2], [2] 12 [2], [2] 6 [4], 
16, [2] 8 [4]

tinta negra (cópia) e grafite 
(autógrafos); anotações e 
correcções a lápis de cor 
azul e vermelha, 
esferográfica verde

O 6.º andamento tinha por título original « Dansa ». 
Posteriormente acrescentou-se, a « Dansa », « nas velhas 
ruas », sob um novo título « Rapsodia de Lisbôa ». Esta 
segunda alternativa foi rasurada e subtituída pela versão final : 
« VI – Sábado – Dança da Tarde » sob o título « Calendário 
( impressões d'um parque de Lisbôa ) »; na p[3] foi anotado : « 
Tota[l] 14 minutos » – corresponderá esta informação a todo a 
obra ou apenas a parte dela, visto estar sob a página de rosto 
do 1.º andamento?

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, 1 1.ª fl, 1 2ª fl, 1 3.ª 
fl, 1 1.º ob, 1 2-º ob, 1 1.º cl 
sib, 1 2.º cl sib, 1 1.ºfg, 1 
2.ºfg, 1 cfg, 1 1.ª tr fá, 1 2.ª tr 
fá, 1 3.ª tr fá, 1 4.ª tr fá, 1.º tpt 
dó, 2.º tpt dó, 3.º tpt dó, 1.º 
tbn, 2.º tbn, 3.º tbn, 1 tba, 1 
cx forte, 1 trg, 1 bombo e 
pratos, 1 timbales1 hrp, 1 sxt) 
+ folha solta com anotações e 
2 folhas-de-guarda

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Sete Quadros 
Sinfónicos

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fl I e II, fl III e fltim, 
obs, ci, cls si b, cl bx, rqnta, fg 
I e II, cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt 
I e II, tpt III e IV, tbn I e II, tbn 
III, tba, tbls, pn, hrp, clst, sxt, 
btr (bombo e pratos), cx, trg ) 
+ folha com anotações 
autógrafas

I – 1.ª-2.ª Feira – Um  Pregão de Lisboa; II – 
Terça-Feira - Cortejo dos cisnes no lago; III – 
Quarta-feira – Galope das crianças na relva; 
IV – Quinta-Feira – Egloga; V - Sexta-Feira – 
Prelúido Dodecafónico; VI – Sábado – Dansa 
da Tarde; VII – Domingo – Na Colina do Sol

cópia manuscrita; uma folha 
solta autógrafa

PARTES (7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, 1 fls, 1 fltim, 1 obs, 
1 cls sib, 1 fgs, 1 trs 1.ª e 2.ª, 
1 trs 3.ª e 4.ª, tptas dó, tbn 1.º 
e 2.º, tbn 3.º e 4.º, tba, tbls, 
btr, cx, trg)

Na folha solta, em que o compositor anotou quantidade de 
partes, o título da obra é « Dança Portugueza em lá ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (1 vl concertino, 8 vl 
I, 9 vl II, 4 vla, 4 vc, 5 cb, 1 fls, 
1 cls, 1 obs, 1 fgs I e II, 1 fgs 
III e IV, 1 cfg, 1 tr I e II, 1 tr III 
e IV, 1 tpt I e II, 1 tpt III e IV, 1 
tbn I e II, 1 tbn III e IV, 1 tba, 
1 tbls, 1 bmb e prts)

Parece que nunca foi usado; há uma folha solta autógrafa com 
lista de papéis por instrumento.

cópia manuscrita com 
anotações (autógrafas?)

PARTES ( 1 fl I e II, 1 ob I e 
II, 1 cl I e II, 1 fg I e II, 1 cfg, 1 
tr I e II, 1 tr III e IV, 1 tpt I e II, 
1 tbn I e II, 1 tbn III e IV, 1 
tba, 1 tmpni, 1 trg, 1 hrp, 9 vl 
I, 9 vl II, 4 vla, 5 vc, 5 cb)

encadernado, capa 
mole

as encadernações são um 
reaproveitamento de capas de 
um « Nocturne en ré bemol » 
de Louis Durey, editado pela 
J. & W. Chester Ltd., London

Cada parte tem carimbados na capa os dizeres : « This part is 
the exclusive property of the [/] Publishers, J. & W. CHESTER 
LTD., [/] 11, Great Malborough Street, London, W.1 »

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 8 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 cb, fl, flautim, ob, cls 
em lá, fgs, tr I e II, tr III e IV, 
tpts dó, tbn I e II, tbn III e IV, 
tba, tbls, bombo e pratos, 
caixa e trg ) + folha com 
anotações autógrafas

Nomes dos instrumentos em português (or.) com tradução 
abaixo posterior pelo compositor; anotações em francês 
nalgumas partes.

cópia manuscrita com 
anotações não autógrafas (?)

encadernado, capa 
mole

tinta negra e vermelha, 
anotações a grafite

Na capa estava um autocolante que indicava : « Chester's 
Circulating Music Library [/] No. 22393 Full Score [/] Composer 
Coelho, Ruy [/] Title Dança Portugueza No. 2 [/] This copy is 
NOT FOR SALE and is the property of [/] J. & W. Chester, Ltd., 
[/] 11, Great Marlborough Street, LONDON, W.1.

Danças Portuguezas N.os 3, 
4, 5, 6 e Dança Portugueza 
em sol maior

26 de Setembro 
de 1932 (ver 
obs.)

Dança Portugueza Nº3 – Nº4 – Nº 5 – Nº 6 – 
Dança Portugueza [em sol maior]

Ao fim da Dança n.º6 é que aparece a data. A seguir segue-se 
a Dança Portugueza [em sol], posteriormente acrescentada.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Danças Portuguezas N.os 3, 
4, 5, 6

PARTES (1 vl concertino, 7 vl 
I, 8 vl II, 4 vla, 4 vc, 4 cb, 1 
flas, 1 obs, 1 cls, 1 fgs II e II, 
1 fg III, 1 tr I e II, 1 tr III e IV, 1 
tpt dó I e II, 1 tbn I e II, 1 tbn 
III e IV, 1 tba, 1 btr, 1 tbls 

Francisco Guimarães, Filhos & 
C.ª

8 de Junho de 
1922. dois dias 
antes de chegar 
ao Rio de 
Janeiro.
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COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Historia Tragico Maritima Poema Sinfonico orq completa Completo Bom 270X410 [2] 132

COELHO, Ruy música orquestral Intermezzo ( Alfama ) orq Incompleto Bom fólios soltos

COELHO, Ruy música orquestral completa s.d. Completo Bom 270X370 [2] 77 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Lisbôa Quadros Sinfonicos orq completa s.d. Completo Razoável fólios soltos 270X350 [2] 94 [2] grafite   

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Marcha Popular orq completa s.d. Completo Bom encadernado papel 270X355 ProsperCOLAS [/] PARIS [2] 8 [2] tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Mouraria Quadros Sinfonicos orq completa Completo Bom 270X360 sem marca [2] 294 [2]

COELHO, Ruy música orquestral Nun'Alvares orq completa s.d. Completo Bom 270X380 sem marca [2] 89 [1]

COELHO, Ruy música orquestral Nun'Alvares Poema heroico orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral O Castelo de Lisboa orq 1961 Completo Razoável cadernos cosidos 270X350 [4] 95-146 [8] grafite

COELHO, Ruy música orquestral O Castelo de Lisbôa Quadros Sinfonicos orq completa s.d. Completo Bom 265X360 sem marca [2] 147 [2] (ver obs)

COELHO, Ruy música orquestral O Castelo de Lisboa Quadros Sinfónicos orq

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral O Castelo de Lisboa Quadros Sinfonicos orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral O Livro das Cantigas (para orchestra) orq completa Incompleto Bom fólios soltos B. C. No. 10 7 [1] 8-9 [1] 16-21 [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Passeios d'Agôsto Quadros Sinfonicos orq completa s.d. incompleto (ver obs) Bom 265X360 sem marca [2] 176 [2] (ver obs)

COELHO, Ruy música orquestral Passeios d'Agosto Quadros Sinfonicos orq completa Completo Bom 265X375 [2] 176

COELHO, Ruy música orquestral Passeios d'Agosto Quadros Sinfonicos orq Bom tít or do 4. and era : « Noite de S. Pedro ».

cópia manuscrita música orquestral Peças pequenas orq completa s.d. Completo Bom caderno cosido 270X352 sem marca [2] 8 [2]

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Peninsulares orq completa s.d. Completo Bom 265X365 sem marca [2] 95 [3]

COELHO, Ruy música orquestral Peninsulares orq Bom

COELHO, Ruy música orquestral Peninsulares orq

Lisboa, 24 de 
Abril de 1951

encadernado, capa 
dura

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

tinta azul; anotações e 
correcções a lápis de cor 
azul e vermelha, 
esferográfica vermelha

Na p1 foi colado um excerto de jornal (?) : « em 1552 o galeão 
grande «S. João», que saíu da India em principios de 
Fevereiro, capitaneado por Manuel de Sousa Sepulveda e que 
levava a bordo sua mulher Dona Leonor e três filhinhos, foi 
assaltado por tremenda tempestade, por alturas do Cabo da 
Boa Esperança, tempestade que depois de partir mastros e 
vergas o destruiu. [/] Alcançada a costa, caminharam dias e 
dias no mato, e enfrequecidos, de «fome e de chorar», ali 
Manuel de Sousa enterrou Dona Leonor e os filhinhos, e 
embrenhando-se no mato desapareceu. »; na p[2] o 
compositor anotou : « 13 mts »; ao fim, sobre a data, o 
compositor anotou : « c. a. a. d. D. ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 5 vl II, 2 vla ) 
+ folha ccom anotações 
autógrafas

Tit or era apenas « Intermezzo »; nas partes o autor 
acrescentou no canto sup dir « I – Alfama ». Sobre 
«Intermezzo» chegou a anotar  « II » tendo isto sido rasurado. 
Estava or junto a conjunto de partituras sob o tit « Pavana ».

manuscrito autógrafo (1-12), 
cópia manuscrita (13-fim)

Introdução, Prelúdio e 
Fandango

canto (soprano? - Tereza; barítonos 
– Aleixo e Pestana) e orq (ver obs)

Introdução – Nas Planicies do Alentejo; 
Preludio; Fandango Ribatejano.

encadernado, capa 
dura

sem marca, excepto parte 
autógrafa : « Custódio 
Cardoso Pereira & C.ª – Rua 
do Carmo, 11 – Telef. 324076 
– Lisboa »

Tinta negra (cópia) e azul 
(autógrafo)

O Fandango tem parte pontual de canto com personagens 
assinalados (soprano? - Tereza; barítonos? – Aleixo e 
Pestana). Trata-se de um excerto da ópera « D. João IV »? ; a 
« Introdução », manuscrita, foi posteriormente acrescentada.

I – Lisboa ao nascer do sol, II – Jardins de 
Lisbôa à noitinha, III – Nas velhas ruas, IV – 
Os passaros na manhã rompente, V – Dança 
ao sol d'Agosto

sobre o motivo da 
Figueira da Foz: 
«Carvoeiras», e “Esta 
é que é a moda que a 
Rita cantava lá praia 
nova

11 de Novembro 
1944

I – As mulheres dansam de noite às portas; II 
– O Luar sobre as casas velhas; III – 
Mouraria

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcções a tinta azul, 
lápis de cor azul e vermelha

A obra parece ser concertante, para cravo e orquestra, dado o 
papel preponderante e virtuoso que cabe a este instrumento 
(mais tarde substituído pelo piano). Confirmar de que forma é 
a 2.ª versão da obra identificada (concertante? Noite nas ruas 
da Mouraria). Ao fim, p294, depois da data, o autor anotou : « 
c. a. a. d. D. »; na p1, canto sup esq, o autor escreveu 
posteriormente, a tinta azul : « Esta é a 1.ª versão: [/] O Auctor 
prefere a Nova Versão [/] que é definitiva [assinatura] ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, excepto folha-de-
guarda autógrafa

Poema Symphonico 
Op. 14 [ver obs]

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite e a 
tintas azul e verde, lápis de 
cor vermelha, esferográfica 
vermelha

A folha-de-guarda é certamente anterior à cópia mas foi a ela 
acrescentada posteriormente. Na p[1] (cópia) o subtítulo é « 
Poema Heroico », que aparece como título na p1. Na p1, o 
compositor anotou : «20 m».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 cb, fls, fltim, obs, cls, 
fgs I, fgs II, cfg, tr I e II, tr III e 
IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I e 
II, tbn III e IV, tba, tbls, bombo 
e pratos, cx, sinos, org, hrp ) 
+ folha com anotações 
autógrafas

VI – Lisbôa vista do alto das velhas muralhas 
do Castelo de S. Jorge, VII – Oh! velhas 
muralhas de D. Afonso Henriques, VIII – Em 
certas noites ainda moiras dançam, IX – À 
tarde o sol floresce nas muralhas

Pela paginação e pela numeração dos andamentos se 
depreende que este conjunto de peças faria parte, 
originalmente, de “Lisboa – Quadros Sinfonicos” (cf. ms. aut.)

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

I – Ao nascer do sol sobre as muralhas [ver 
obs]; II - Jardins do castelo á noitinha [ver 
obs]; III – Nas velhas ruas do Castelo [ver 
obs]; IV – Os passaros na Manhã Rompente; 
V – Dança ao sol d'Agosto; VI – Lisboa vista 
do alto das velhas muralhas [ver obs]; VII – 
Oh! Velhas muralhas de D. Afonso 
Henriques...; VIII – Em certas noites ainda 
moiras dançam; IX – À tarde o sol floresce 
nas muralhas.

encadernado, capa 
dura

tinta azul e negra (or.); 
anotações e correcções a 
grafite, tinta azul, lápis de 
cor vermelha, esferográfica 
azul

Título original era apenas « Lisbôa », depois alterado para « 
No Velho Castelo de Lisbôa » e, finalmente, « O Castelo de 
Lisbôa »; entre as pp[2] e 1 encontra-se uma folha solta 
208X268 com anotações (frente e verso) do compositor 
relativas, parece, a uma série de correcções por fazer (nas 
partes?); tít or do 1.º andamento era « Lisbôa ao nascer do sol 
», depois alterado para « Nas velhas muralhas [do?] Castelo 
de [Lisboa?] ao nascer do sol »; tit or do 2.º and era « Jardins 
de Lisbôa á noitinha »; tit or do 3.º and : « Nas velhas ruas »; 
tit or do 6.º and parece ser « Lisboa vista do alto das velhas 
muralhas do Castelo de S. Jorge ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, duplicação por 
stencil com correcções 
autógrafas

PARTES (6 vl I, 6 vl II, 4 vla, 
4 vc, fls I e II, fl III e fltim, obs, 
ci, rqnta, cls, cl bx,  fgs, cfg, tr 
I e II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III 
e IV, tbn I e II, tbn III, tba, pn, 
clst, hrp, cx, tbls, btr, trg, 
tantam, xlf, sxt, pdrt ) + folha 
com anotações autógrafas

I – Ao nascer do sol sobre as muralhas; II - 
Jardins do castelo á noitinha; III – Nas velhas 
ruas do Castelo; IV – Os passaros na Manhã 
Rompente; V – Dança ao sol d'Agosto; VI – 
Lisbôa vista do alto das velhas muralhas do 
Castelo de S. Jorge; VII – Oh! velhas 
muralhas de D. Afonso Henriques...; VIII – 
Em certas noites ainda moiras dançam; IX – 
À tarde o sol floresce nas muralhas.

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 cb ) + 2 folhas com 
anotações autógrafas

Começado no dia 
20 de Novembro 
1912 (em Berlim)

[à capa:] Cantares de Nathercia – I II III IV V; 
Cantigas do meu fado – I II III IV V VI; Trêz 
cantigas de Dona Ignez I II III; Rozas da 
Rainha Santa I II

tinta negra com anotaçoes 
posteriores a lápis vermelho 
e tinta azul

I – Nas planícies do Alentejo; II – Rondel 
d'Alcácer; III – O Malhão; IV – Dança 
d'Agôsto; V – Ao entardecer nas Lezírias do 
Sado; VI – Rondel Alentejano; VII – A 
Cisterna das bruxas; VIII – Os romeiros 
dansam pelas estradas

não encadernado 
(fólios soltos 
guardados em capa 
dura)

grafite; correcções a lápis 
de cor azul e vermelha.

(da secção « VI – Rondel Alentejano » não há senão uma 
página, p155, em branco com este título; faltam as pp116-
136); na p1 está notado no canto sup esq : « 21m », mas não 
é seguro que esta indicação diga respeito a toda a obra, pelo 
facto  de esta informação aparecer novamente na p115, como 
soma de « 13 », « 3 – Rondel », « 5»; os fólios soltos estavam 
agrupados numa capa cujo autocolante tem escrito a grafite : 
« Inês Pereira [/] Opera 3 actos [/] canto e piano » e, a 
esferográfica azul : « Passeios d'Agost [/] (orquestra ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

25 Dezembro de 
1950 [ver obs]

I – Nas planícies do Alentejo; II – Rondel 
d'Alcacer; III – O Malhão; IV – Dança 
d'Agôsto [ver obs]; V – Ao entardecer nas 
Lezírias do Sado; VI – Rondel Alentejano; VII 
– A Cisterna das bruxas; VIII – Os romeiros 
dansam pelas estradas

encadernado, capa 
dura

parte sem marca, parte « 
CUSTODIO CARDOSO 
PEREIRA & C.ª – Rua do 
Carmo, 11 – LISBOA

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, tinta 
azul, lápis de cor vermelha.

A data e assinatura do compositor encontram-se no rodapé da 
1.ª página de música; tít or do 4. and era : « Noite de S. Pedro 
»; ao início do VI surge uma informação rasurada que tinha 
por sua vez sido posteriormente adicionada pelo compositor a 
tinta azul : « Este número toca-se em final da partitura e neste 
lugar vai o que está escrito [?] no Fim. [etc.] ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III e IV, tba, hrp, clst, 
tbls, bombo e pratos, sxt, tbrl, 
cx, trg )

I – Nas planícies do Alentejo; II – Rondel 
d'Alcacer; III – O Malhão; IV – Dança [ver 
obs]; V – Ao entardecer nas Lezírias do 
Sado; VI – Rondel Alentejano; VII – A 
Cisterna das bruxas; VIII – Os romeiros 
dansam pelas estradas

COLAÇO, 
Alexandre Rey; 
COELHO, Ruy 
(orq.)

I – Adormecendo a boneca; II – A Flautinha 
do gaiato; III – O Amolador.

I – Hispania [ver obs]; II – Lisbôa na Noite de 
Sto Antonio [ver obs]

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, 
esferográfica azul

Título original do 1.º andamento era «Lisbôa», pelo compositor 
rasurado e substituído por « Hispania » tanto na p[1] como na 
p1; nas p[1] e p53 há uma versão em fr do título do 2.º 
andamento, posteriormente acrescentada a tinta azul pelo 
compositor : « Lisbonne la nuit à la Saint'Antoine ).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
5 vc, 3 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls, petite clarinette, clarone, 
fgs, cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt I 
e II, tpt III e IV, tbn I e II, tbn 
III, tba, tbls, btr, tambor, trg, 
tbril, sxt, clst, hrp )

I – Hispania [ver obs]; II – Lisbôa na Noite de 
Sto Antonio [ver obs]

Título original do 1.º andamento era «Lisbôa», pelo compositor 
rasurado e substituído por « Hispania »; há uma versão em fr 
do título do 2.º andamento, posteriormente acrescentada a 
tinta azul pelo compositor : « La nuit à la Ste Antoine á 
Lisbonne »; capas carimbadas, acima : « 26345 » e abaixo : « 
CHESTER LIBRARY [/] J. & W. CHESTER LTD. [/] 11, GT. 
MARLBOROUGH ST. [/] LONDON, W.1 ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, tltim, obs, ci, 
cls, cl bx, rqnt, fgs, cfg, tr I e 
II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III e 
IV, tbn I e II, tbn III, tba, clst, 
hrp, tbls, btr, trg, sxt, cx, tboril 
) + folha com anotações 
autógrafas I – Lisbôa; II – Lisbôa na Noite de Sto Antonio
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COELHO, Ruy música orquestral orq completa s.d. Completo Bom 270X370 sem marca [2] 104 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Passeios d'Estio Quadros Sinfonicos orq completa s.d. Completo Bom 270X360 sem marca [2] 104 [2]

COELHO, Ruy música orquestral Passeios d'Estio Quadros Sinfónicos orq completa s.d. Completo Bom 265X350 sem marca [4] 100 [2]

COELHO, Ruy música orquestral orq completa s.d. Prelúdio; Bailado da Bôda de Inês Pereira Prelúdio; Bailado da Bôda de Inês PereiraBom 265X360 sem marca [2] 42 [2]

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Inês Pereira Opera em 3 Actos orq ver obs Prelúdio; Bailado da Bôda de Inês Pereira Prelúdio; Bailado da Bôda de Inês PereiraBom fólios cosidos 260X340 sem marca

COELHO, Ruy cópia manuscrita Pavana orq s.d. Bom

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo completa s.d. Bom 4

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo completa s.d. Bom 4

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Pavana completa s.d. Bom [2] 8 2

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Poema Heroico orq completa Bom 275X360 ProsperCOLAS [/] PARIS [6] 88 [4]

COELHO, Ruy música orquestral orq completa s.d. Completo Bom 260X365 sem marca [2] 100

COELHO, Ruy música orquestral orq completa s.d. Completo Bom 265X380 sem marca [2] 100 [2] (ver obs)

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral orq

COELHO, Ruy duplicação por stencil música orquestral orq

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral orq Bom 240X305

COELHO, Ruy cópia manuscrita, fotocópia música orquestral orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Rainha Santa orq Bom sem marca [2] 28 [2]

COELHO, Ruy música orquestral Rainha Santa Legenda Mistica orq completa s.d. Completo Bom 270X370 sem marca [4] 30

COELHO, Ruy música orquestral Rainha Santa Legenda Mistica orq ver obs Mau fólios soltos

COELHO, Ruy música orquestral Rainha Santa Legenda Mistica orq s.d. Bom fólios soltos 260X360 sem marca

COELHO, Ruy música orquestral Rapsodia de Lisboa orq completa s.d. Completo Bom 265X360 [2] 89 [2] 22 [2]

COELHO, Ruy música orquestral Rapsodia de Lisboa orq completa s.d. Completo Bom 265X355 sem marca [2] 111 [3]

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Rapsodia de Lisboa orq Bom cadernos cosidos 265X360

COELHO, Ruy música orquestral Rapsodia portugueza orq completa s.d. Completo Bom 270X355 sem marca [2] 61 [3]

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Passeios d'Estio em Portugal 
(Promenades d'Été au 
Portugal)

Quadros Symphonicos 
(Tableaux 
symphoniques)

I – À noitinha em Condeixa; II – Dansa 
nocturna em Condeixa; III – Mouraria; IV – 
Castelo dos Mouros; V – O Mosteiro da 
Batalha; VI – Velha Canção; VII – Dança do 
Sul (Algarve); VIII – No Tejo; IX – As 
creanças dansam nos jardins; [X] – Lisbôa na 
Noite de S. João

encadernado, capa 
dura

O título do último número foi raspado e posteriormente 
acrescentado pelo autor. Na p. [0], recorte impresso colado 
discriminando os andamentos em  francês.

I – Au coucher du soleil à Condeixa... - (À 
Noitinha em Condeixa) ; II – Danse à 
Condeixa - (Dança nocturna em  Condeixa) ; 
III – Mouraria (Lisbonne) – (Mouraria) ; IV – 
Chateaux des Maures (Sintra) – Castello dos 
Mouros (Sintra) ; V – Vieille Chanson - (Velha 
Canção) ; VI – Danse du Sud (Algarve) – 
Dança do Sul (Algarve) ; VII – Sur le Tage 
(Lisbonne) – (No Tejo) ; VIII – Les enfants 
dansent dans les jardins – (As creanças 
dansam  nos jardins) ; IX – Lisbonne pendant 
la Nuit de S. Jean – (Lisbôa na noite de S. 
João) [ver obs]

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, tinta 
vermelha, tinta azul; 
esferográfica azul e verde.

Originalmente, tanto na p[1] (de rosto) como na p1, título 
preponderante era o francês ( « Promenades d'Été – au 
Portugal - » ), depois rasurado, deixando apenas ficar a 
versão portuguesa; O andamento « V » foi rasurado, tinha por 
título « Monastere da “ Batalha “ - ( O Mosteiro da Batalha ) » 
e, por conseguinte, a obra tinha dez andamentos. Apesar de 
rasurado mantém-se legível na integralidade; na p[2] foi 
anotada a quantidade de instrumentos por naipe e a indicação 
: « 13 mt »; acha-se ainda um pequeno papel colado com os a 
estrutura a obra (títulos dos andamentos) em francês, 
impressa (será excerto de um programa?) com os dez 
andamentos.

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

I – À noitinha em Condeixa...; II – Dança 
nocturna em Condeixa; III – Mouraria; IV – 
Castelo dos Mouros (Sintra); V – Velha 
Canção; VI – Dança do Sul (Algarve); VII – 
No Tejo; VIII – As creanças dansam nos 
Jardins; IX – Lisboa na noite de S. João; 

encadernado, capa 
dura

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Prelùdio e Bailado da bôda 
da Opera Inês Pereira

tinta negra (or.) anotação 
autógrafa a esferográfica 
azul p27

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, tr I e II, tr III e 
IV, tpt I e II, tpt III, tbn I e II, 
tbn III, tba, cx, hrp, trg, btr, 
tbls ) + folha com anotações 
autógrafas

Na parte de cls, verso : « Rivóli 7/12/969 »; na  parte de btr, 
frente : « JGomes [/] 196[?]1 », verso : «JGomes [/] 1950 » e 
J[?] [/] 30.5.969 [/] 15.6.970 ».

música 
orquestral???

da Opera Serão da 
Infanta

PARTES ( 5 vl I, 4 vl II, 2 vla, 
2 vc, 2 cb, cls, hrp, hrp I, hrp 
II, fls )

música 
orquestral???

Pavana da Opera Serão da 
Infanta

orq [2.0.0.0 / 0.0.0.0 / cel / hrp / 
cordas]

tinta negra com anotações 
a grafite

música 
orquestral???

Pavana da Opera Serão da 
Infanta

orq [2.0.0.0 / 0.0.0.0 / cel / hrp / 
cordas]

tinta negra com anotações 
a grafite

música 
orquestral???

sopranos, contraltos, harpa e 
celestra, cordas

Lisboa, 12 de 
Dezembro de 
1921

encadernado, capa 
dura

Título original rasurado: « Poema Symphonico » (ou « Poema 
Symphonico Heroico »?)

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas e 
possivelmente de Frederico 
de Freitas, Silva Pereira e um 
outro maestro de assinatura 
irreconhecível

Promenades d'Été – 
Passeios de Estio

Tableaux 
Symphoniques – 
Quadros Sinfónicos

I – Au coucher du soleil à Condeixa... - (À 
Noitinha em Condeixa) ; II – Danse à 
Condeixa - (Dança nocturna em  Condeixa) ; 
III – Mouraria (Lisbonne) – (Mouraria) ; IV – 
Chateaux des Maures (Sintra) – Castello dos 
Mouros (Sintra) ; V – Vieille Chanson - (Velha 
Canção) ; VI – Danse du Sud (Algarve) – 
Dança do Sul (Algarve) ; VII – Sur le Tage 
(Lisbonne) – (No Tejo) ; VIII – Les enfants 
dansent dans les jardins – (As creanças 
dansam  nos jardins) ; IX – Lisbonne pendant 
la Nuit de S. Jean – (Lisbôa na noite de S. 
João)

encadernado, capa 
dura

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas; 
fotocópia

Promenades d'Été au 
Portugal – Passeios d'Estio

Tableaux 
Symphoniques – 
Quadros Symphonicos

I – Au coucher du soleil à Condeixa... - (À 
Noitinha em Condeixa) ; II – Danse à 
Condeixa - (Dança nocturna em  Condeixa) ; 
III – Mouraria (Lisbonne) – (Mouraria) ; IV – 
Chateaux des Maures (Sintra) – Castello dos 
Mouros (Sintra) ; V – Vieille Chanson - (Velha 
Canção) ; VI – Danse du Sud (Algarve) – 
Dança do Sul (Algarve) ; VII – Sur le Tage 
(Lisbonne) – (No Tejo) ; VIII – Les enfants 
dansent dans les jardins – (As creanças 
dansam  nos jardins) ; IX – Lisbonne pendant 
la Nuit de St. Jean – (Lisbôa na noite de S. 
João)

encadernado, capa 
dura (ver obs)

tinta negra (or.); anotações 
a grafite, lápis de cor azul e 
vermelha

Há um conjunto solto de folhas agrafadas com os andamentos 
VII e VIII num total de 26pp – a única anotação é um « C » 
gigante, a caneta de feltro, ao cabeçalho da 1.ª p (início do 
VII.); Na p[2], canto sup esq, o compositor anotou: « 14m »;  
títulos em fr e pt; na frente da folha-de-guarda um autolocante 
com as seguintes informações : « Chester's Circulating Music 
Library [/] No. 22574 [/] Composer RUY COELHO [/] Title 
PROMENADES D'ÈTÈ AU PORTUGAL. [/] This copy is NOT 
FOR SALE and is the property of J. & W. CHESTER, Ltd., [/] 
11, Great Malborough Street, LONDON, W. 1. ».

Promenades d'été au 
Portugal

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 cb, fl I e II e fltim, fltim 
e fl III, obs, ci, cls, cl bx, fg I e 
II, fg III e IV, cfg, rqnt, tr I e II, 
tr III e IV, tpt I e II, tpt III e IV, 
tpt V, tpt VI, tbn I e II, tbn III e 
IV, tba, hrp I, hrp II, clst, trg – 
tantan e tambor, cx forte, 
bombo e pratos, tbls )

Promenades d'été au 
Portugal

PARTES ( fls I e II e fltim II, 
obs I e II, cls, fg I e II, fg III e 
IV, tr I e II, tr III e IV, tpt I e II, 
tpt III e IV, tbn I e II, tbn III e 
IV )

Promenades d'été au 
Portugal

PARTES ( fg I e II, tpt I e II, 
tpt III, tbn I e II, tbn III )

encadernado, capa 
mole

J & W [/] CHESTER [/] L.td [/] 
LONDON [/] N.º12

Partes carimbadas na capa, abaixo : « CHESTER LIBRARY [/] 
J. & W. CHESTER LTD, [/] H. GT. MARLBOROUGH ST., [/] 
LONDON, W. I. », acima : « 22574 » , número ao qual se 
acrescentou « A ».

Promenades d'été au 
Portugal

Tableaux 
Simphoniques

PARTES ( 10 vl I, 8 vl II, 5 
vla, 5 vc, 5 cb, fl I, fl II, ftim, 2 
obs, ci, cl I, cl II, cl bx, rqunta, 
fg I, fg II, cfg, 2 tr I e II, 2 tr III 
e IV, 2 tpt I e II, 2 tpt III e IV, 2 
tbn I e II, 2 tbn III e IV, tba, , 
clst, hrp, cx forte, tbls, btr ) + 
relação de partes

Relação de partes assinada por um descendente do 
compositor, em « Lisbôa – 27 de Dezembro 1988 ».

Legenda mystica [/] 
segundo uma leitura 
de Af[f]onso Lopes 
Vieira

I Cortejo dos Pobresinhos; II 
Milagre das Rosas

4 de Junho de 
1922 [/] da 
Europa 
(Portugal) para 
Brazil, junto de 
Fernando de 
Noronha

encadernado, capa 
dura

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

I – Cortejo dos Pobresinhos; II – Milagre das 
Rosas

encadernado, capa 
dura

tinta negra e vermelha (or.); 
anotações e correcões a 
grafite, tinta azul, lápis de 
cor azul e vermelha, 
esferográficas azul e 
vermelha.

cópias manuscritas com 
anotações e correcções 
autógrafas e autografos 
manuscritos

PARTES (10 vl I, 9 vl II, 3 vla, 
4 vc, 4 cb, fls, obs, ci, cls si b, 
I e II fg, III e IV fg, I e II tr, tr III 
e IV, tpts si b, I e II tbn, III e IV 
tbn, tamtam, hrp) + folha 
anotações autógrafas

I – Cortejo dos Pobresinhos; II – Milagre das 
Rosas

No verso da parte de cls, um dos músicos assinou : « 1925, S. 
Carlos »; outro : « S. Carlos 17-4-926 », outras assinaturas e 
datas noutras partes.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (8 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
5 vc, 4 cb, 1 flas, 1 fltim, 1 
obs, 1 ci, 1 cls, 1 fg 1.º e 2.º, 
tr I e II, tr III e IV, 1 tptas, tbn I 
e II, tbn III e IV, hrp, cls, sino 
e tantam) + folha anotações 
autógrafas

I – Cortejo dos Pobresinhos; II – Milagre das 
Rosas

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

I – Madragôa – Velho bairro de Lisboa; II – 
Alfama – Velho bairro de Lisboa; III – Bairro 
Alto; IV – No Tejo – Barcarola; V – Dansa nas 
velhas ruas da Mouraria

encadernado, capa 
dura

parte sem marca, parte « 
CUSTODIO CARDOSO 
PEREIRA & C.ª – Rua do 
Carmo, 11 – LISBOA

tinta azul e negra (or.); 
anotações e correcções a 
grafite e a lápis de cor 
vermelha.

O 5.º andamento tinha por título original « Dança da Feira » e 
foi posteriormente acrescentado; a cópia, paginação e tipo de 
papel são diferentes.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

I – Madragôa; II – Alfama; III – Bairro Alto; IV 
– No Tejo – Barcarola; V – Dansa nas velhas 
ruas da Mouraria

encadernado, capa 
dura

tinta azul (or.); anotações a 
grafite e lápis de cor 
vermelha.

PARTES ( 6 vl I, 6 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls em lá, cl bx, fgs, cfg, tr I e 
II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III, 
tbn I e II, tbn III, tba, hrp, clst, 
pn, tbls, btr, xlf, trg, tbril, sxt, 
tamtam, cx, pandeiro ) + folha 
com anotações autógrafas

Custódio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 9 a 13 – 
Telef. 24076 – LISBOA

Tít orig da pag de rosto do 5.º andamento, em todas as partes, 
era : « Dança da Feira ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcções a graite,  tinta 
azul e esferográfica verde
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COELHO, Ruy música orquestral Rapsodia portugueza orq completa s.d. Completo Bom (capa delicada) 260X350 sem marca 61 [3] À 1.ª página, canto sup. dir.: « 10' »

COELHO, Ruy música orquestral Retábulo Português orq completa s.d. Completo Bom 270X365 80 tinta azul

COELHO, Ruy música orquestral Retábulo Português orq Completo Bom cadernos cosidos 265X358 sem marca

COELHO, Ruy música orquestral Rondel Alentejano Pour Orchestre orq completa s.d. Completo Bom 1 caderno cosido 260X365 [2] 22 [4] Na p[2] o autor anotou a esferográfica : « mts [/] 2,30 ».
COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Rondel Alentejano Pour Orchestre orq completa s.d. Completo Razoável cadernos cosidos 270X340 [2] 22 [4]

COELHO, Ruy música orquestral Rondel Alentejano orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite para cordas orq d'arcos [vl I, vl II, vla, vc, cb] completa completo? Mau fólios soltos [2] 1-16, 1-4, 1-12 [2]

COELHO, Ruy música orquestral Suite para cordas orq d'arcos [vl I, vl II, vla, vc, cb] completa s.d. I Preludio; II Recitativo; III Fuga Completo Bom cadernos cosidos [1] 20 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite para instrumentar piano s.d. Incompleto Bom fólios soltos

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Suite Africana orq completa s.d. Completo Bom cadernos cosidos 270X353 [4] 46 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite Africana orq completa Completo fólios soltos 305X395 sem marca [2] 70 [4]

COELHO, Ruy música orquestral Suite Africana Bailado orq s.d. Completo Bom
COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Suite Portugueza Nº1 orq completa s.d. I – Dança Portugueza; II – Fado; III – Chula Completo Bom 2 cadernos cosidos 245X340 sem marca [2] 33 tinta negra e vermelha

COELHO, Ruy música orquestral Suite Portugueza Nº1 orq completa s.d. I – Dança Portugueza; II – Fado; III – Chula Completo Bom 260X360 sem marca [2] 33 [3]

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Suite Portugueza N1 orq s.d. I – Dança Portugueza; III – Chula. Bom 265X335 sem marca
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite Portugueza Nº3 orq PARTE fl s.d. só a parte de flauta Bom folha solta 180X260 sem marca tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite Portugueza Nº4 orq completa 14 Julho, 1954 I ; II – Fado; III – Chula Completo Bom fólios soltos 265X360 sem marca [2] 43 [3]

COELHO, Ruy música orquestral Suite Portugueza Nº4 orq completa s.d. I – Dança; II – Fado; III – Chula Completo Bom 270X350 sem marca [2] 46

COELHO, Ruy música orquestral Suite Portugueza Nº4 orq 220X287

COELHO, Ruy música orquestral Suite Portugueza Nº4 orq I ; II – Fado; III – Chula Bom 265X360 sem marca As cópias de  viola assinadas : « Leonilde Simões ».

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite Portugueza Nº5 orq completa s.d. Completo Bom fólios soltos 270X355 sem marca [2] 40 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite Rustica orquestra de cordas completa sem marca [4] 85 [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Suite Rustica orq completa Completo delicado fólios soltos [7] 2-26, 28-74 [5] Título original rasurado. 

COELHO, Ruy música orquestral Suite Rústica orq ver obs Bom fólios soltos 245X345

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

encadernado, capa 
mole

cópia manuscrita; uma folha 
solta autógrafa

I – Santo Antonio dos Olivais; II – Senhor dos 
Navegantes; III – Senhora da Serra; IV – S. 
João do Monte

encadernado, capa 
dura

parte sem marca, parte « 
CUSTODIO CARDOSO 
PEREIRA & C.ª – Rua do 
Carmo, 11 – LISBOA

Ao início encontra-se solta uma folha 135X210 em que o 
compositor anotou a grafite o alinhamento de um programa e 
duração das peças : « I - Sinfonia Nº 3 [Alegro – Andante – 
Alegreto – Final : 30 mt] [/] II – Tá Mar (ópera) [/] Tempestade 
e Final [:] 9mt [/] III – Jardim chimerico (Quadros sinfonicos) – 
16mt [/] IV – Retábulo Portuguêz – 10 mts [/] V – Suite 
Portugueza Nº4 – 10? [/] VI – Peninsulares [/] […?] 8mt » 
[citação parcial; reconsultar em caso de necessidade).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fl III e fltim, 
obs, ci, cls, fgs, cfg, tr I e II, tr 
III e IV, tpts, tbn I e II, tbn III, 
tba, hrp, tbls, cx e tbril, trg, 
bombo e pratos, sxt ) + folha 
com anotações autógrafas

I – Santo Antonio dos Olivais; II – Senhor dos 
Navegantes; III – Senhora da Serra; IV – S. 
João do Monte

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Custódio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 9 a 13 – 
Telef. 24076 – LISBOA

tinta negra (or.) anotações 
e correcções a grafite, tinta 
azul,lápis de cor azul, 
esferográfica vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTEs ( 8 vl I, 8 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, cls, 
fg I e II, fg III e cfg, tr I e II, tr 
III e IV, tpt I e II, tpt III e IV, 
tbn I e II, tbn III e tba, tbls, cx, 
bombo e pratos, hrps ) + 
folha com anotações 
autógrafas

A fuga tem a 
indicação: “ 
Dedicada a 
Bernardo Moreira de 
Sá “

1919 [São 
Paulo / Porto]?

I Preludio [Alegro]; II Intermezzo; III 
Recitativo; [?] Fuga;  [?] Final

I, II e III formam um conjunto datado “ S. Paulo, 2 de Outubro 
de 1919 “; a Fuga, dedicada a Bernardo Moreira de Sá, tem 
um “1910” à 1.ª p., mas está assinada ao fim com “ Porto, 15 
de Abril de 1919”; O “ Final “ forma um conjunto não datado. A 
folha de guarda, posterior, indica “ Suite [/] Preludio [/] 
Intermezzo [/] Fuga “, sem referência ao Recitativo e ao 
Finale.  No entanto, o Intermezzo está rasurado (ainda que 
legível).

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

[2] 1-4, 2-5, 9-13, [3], 
1-5, [1], 6-7, [2]

I – Dança do Meio-Dia; II – Dança do Sol-
posto; III – Dança da Noite

Custódio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 9 a 13 – 
Telef. 24076 – LISBOA

Da Lunda e Lóvua – 
Angola

Praia das Maçãs, 
24 de Agosto de 
1930

I – Dança do Meio-Dia; II – Dança do Sol-
pôsto; III – Dança da Noite

Delicado (alguns fólios em 
mau estado, sem prejuízo 
da sua legibilidade)

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
tinta vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (7 vls I, 7 vls II, 5 
vlas, 5 vcs, 4 cbs, 1 fls, 1 
fltim, 1 obs, 1 cls sib, 1 rqnt 
mib, 1clbx, 1 fgs, 1 cfg, 2 trps, 
2 tptas dó, 2 tbns, 1 tba, 1 
tbls, 1 btr, 1 cx, 1 tt, xlf, 1 hrp)

partes de 
instrumentos d'arco 
encadernadas; a 
outras em cadernos 
cosidos

Parece que nunca foi usado; há uma folha solta autógrafa com 
lista de papéis por instrumento.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, tinta 
azul

PARTES ( 1 vl I, 1 vl II, 1 vla, 
1 vc, 1 cb, 1 fl, 1 ob, 1 cl si b)

tinta negra; anotaões e 
correcções a tinta azul, 
lápis de cor vermelha, 
esferográfica verde e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

encadernado, capa 
mole

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a tinta azul, 
esferográfica azul e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 6 vl II, 3 vla, 
3 vc, 3 cb, fls, obs, fg I e II, fg 
III e IV, cfg, cls, tr I e II, tr III e 
IV, tpts, tbn I e II, tbn III e IV, 
tba, pandeireta, tbls).

I – Dança Portugueza; II – Intermezzo 
Popular; III – Fado; IV – Chula

Título original era Suite Portugueza Nº3, tendo o número sido 
rasurado e substituído em todas a partes por « 4 »; Ao início 
de uma parte de vl I, uma informação a lápis post apagada 
registava : « Depois Poursuite de Keil [/] autor »; uma parte de 
vl I, verso, tem assinado : « Aberto [?] Fernandes [/] 1927 »; 
uma parte de viola tinha anotado a grafite na p de rosto : « a 
seguir porsuite », informação depois rasurada; uma parte de 
vc tem anotado «Porsuite» a grafite tanto ao início como no 
verso; uma parte de cb tem anotado «Poursuite» no rodapé da 
1.ª pg; uma parte de cb tem ao fim monograma do músico e 
data : « S. Carlos 20-XII-927 »; parte de fg I e II, duas 
assinaturas : « Maiole[?] Barroso [/] 1927 », « Coimbra 
15/3.º/928 [/] Cabral »; parte fg IIi e IV, duas assinaturas : « A. 
Costa 1928 », « M d [?] Barroso [/] 1927 »; parte cls, 
assinatura ao fim : « Teatro de S. Carlos, Lisboa 22-12-927 [/] 
Cardoso & Severo » - ao início desta parte há a grafite : « 2.ª 
Parte » ; parte tbls ao fim : « Antonio  Mario Valente [/] 
14/1/928 [/] Festival Luso Brasileiro [/] Theatro do Ginasio ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, fl I, fl II, fl III, ob I, 
ob II, cl em lá I, cl em lá II, fg 
I, fg II, tr I, tr II, tr III, tr IV, tpt I, 
tpt II, tbn I, tbn II, tbn III, tbls, 
btr, trg, tamboril, sxt, clst, 
hrp ) + anotações autógrafas

I – Dança Portugueza; II – Intermezzo 
Popular; III – Fado; IV – Chula

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, 
esferográfica vermelha, 
lápis de cor azul

Título original : « Suite Portugueza Nº3 », posteriormente 
rasurado e substituído.

Lisbôa. 30 de 
Outubro de 1921.

I Preludio Rustico; II Intermezzo – Canção 
Maritima; III (As Aleluias) (Norte)

Ao fim: « com a g. d. D. ». As folhas de guarda, posteriores, 
têm indicado : « Suite [/] para a peça [/] Os lobos [lobos 
sublinhado] ». O título original do 3.º andamento: « Domingo 
de Paschoa ». Este exemplar deverá ser o primeiro: a partitura 
inclui redução da piano, donde se supõe ter a obra sido 
orquestrada a partir desta.

1 de Junho de 
1922, sobre o 
Atlantico para o 
Brazil ?

I Preludio Rustico; II Intermezzo (Canção do 
Mar); III Aleluias na Serra

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 6 vl II, 3 vla, 
4 vc, 3 cb, fl I, fl II, flautim, cls, 
fg I e III, fg II e IV, cfg, tr I, tr I 
e III,tr II, tr III, tr IV, Piston I, 
Piston II, tbn I, tbn II, tbn III, 
tbn IV, tba, bombo e ferinho, 
harpa, tbls ).

I – Preludio Rustico; II – Intermezzo – 
Canção do Mar; III – Alleluia na serra [ver 
obs]

CASA CARLOS GOMES [/] 
EDUARDO SOUTO & C. [/] 
153 [/] RUA DO OUVIDOR

Várias cópias assinadas por Oswaldo Allionni, com datas : Rio 
25-6-922, Rio - 27-6-922; numa das partes de 1.º violino e 
noutra de vc, de tipo e formato de papel diferentes de todas as 
outras, os títulos dos andamentos são: [primeiro sem título]; 
Intermezzo – Canção Marítima; As Aleluias (Norte); Título 
original era « Suite Portugueza N.º2 », foi raspado em todas 
as partes (excepto na 1.ª de vl I e de vc, que se destinguem de 
todas as outras e que não têm título); numa parte de cb, 
abaixo da data o copista (?) escreveu : « parabens? - »; a 
parte de fg I e III tem uma folha de guarda sobre a qual, 
psoteriormente a lápis de cor azul, o compositor escreveu « 
Suite N 4 », e no tít da 1.ª p o título é « Suite Portugueza nº2 
»; parte de cfg assinada : « João Antonio Freixial [/] 6-5-923 »; 
parte de trompa I, título « Suite Portugueza Nº2 » na p1, e « 
Suite Rustica » na folha de rosto – assinada pelo músico 
(Marques?), a lápis de cor azul, em 1923?9?, parte da 
assinatura na pg de rosto foi raspada para dar lugar ao novo 
título, pelo que se supõe ter este sido acrescentado após 
1923?9?; parte de tr II assinada «Moni[?] [/] 1923 », a lápis de 
cor azul; no verso da parte de Piston I, a lápis de cor azul : « 
Suite N 4»; parte de Piston I assinada pelo copista « Rio 
5.7.922 », outra data foi acrescentada a grafite : « 21-12-934 
». Copista assinou na parte de tbn I : «  Rio de Janeiro 3-7-922 
»; parte tba, ao fim, canto inf esq, viu assinado a grafite pello 
músico : « Concerto Ruy [/] Theatro Poletiama [/] 4/5/923 [/] 
Puga (?) »; parte de tbls tinha anotado a grafite, ao início : « 
M.tro Brasinhas [?] », nota depois apagada
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COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Tempestade orq completa s.d. Bom fólios cosidos 260X350

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Triptico de Coimbra orq completa Completo Bom 260X360 Pêbêcê 43 [1] (ver obs) tinta azul

COELHO, Ruy música orquestral Triptico de Coimbra orq completa s.d. Completo Bom 260X360 Pêbêcê [2] 43 [1]

COELHO, Ruy música orquestral Triptico de Coimbra orq Parte das cópias assinadas por Jácome.

COELHO, Ruy música orquestral Triptico de Lisbôa orq completa I – Madragôa; II – Bairro Alto; III – Alfama Completo Bom 270X380

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral orq completa s.d. Bairro Alto Completo Bom fólios soltos 265X365 sem marca [2] 27 [3] Título original rasurado: « Peninsulares Nº2 – Alfama ».

COELHO, Ruy música orquestral Bairro Alto orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Viagens na Minha Terra para Orquestra orq completa I – Dança Campestre Completo Bom fólios soltos 265X360 sem marca [2] 29 [6] tinta azul p29, abaixo de « Fim » acha-se « c. a. o. [?] d. [?] D. ».

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Viagens na Minha Terra orq I – Dança Campestre Bom cadernos cosidos Parecem nunca ter sido usadas.

COELHO, Ruy música orquestral orq completa s.d. Completo Bom 255X370

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Viagens na Minha Terra orq s.d. Bom 265X360

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Viagens na Minha Terra 2.º Ciclo orq completa s.d. I – O Malhão (Póvoa) Incompleto Bom 260X340 [2] 22 [2] cópia de Jácome.

COELHO, Ruy cópia manuscrita música orquestral Viagens na Minha Terra 2.º Ciclo orq s.d. Bom cadernos cosidos

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Viagens na Minha Terra 4.º Ciclo orq completa Completo Bom 260X370 Pêbêcê [2] 58 [1]

COELHO, Ruy música orquestral Viagens na Minha Terra 4.º Ciclo orq s.d. Bom

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música orquestral Viagens na Minha Terra 5.º Ciclo orq completa s.d. Completo 265X385 60

COELHO, Ruy música orquestral Viagens na Minha Terra 5.º Ciclo orq

COELHO, Ruy cópia manuscrita [Sem Título] orq completa s.d. Incompleto Bom fólios soltos 270X350 ProsperCOLAS [/] PARIS 33-44 Parte do texto musical lembra as 'Kacides Mauresques'.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo [Sem Título] redução piano? completa? s.d. Incompleto Bom fólios soltos 290X225 sem marca tinta negra    

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Canto e Orq (…) Incompleto Bom fólios soltos grafite

COELHO, Ruy Canto e Orq (…) s.d. Completo Bom 23 cadernos cosidos 265X365 [2] 59 [3]

COELHO, Ruy orq ver obs Bom cadernos cosidos

COELHO, Ruy Canto e Orq (…) completa s.d. Completo Bom cadernos cosidos 265X360 sem marca [1] 23

COELHO, Ruy Canções Moiriscas Canto e Orq (…) completa s.d. Completo Bom 265X350

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Canto e Orq (…) completa s.d. Outono – O Filtro - “Santa Iria” - Amôr meu Completo Bom fólios soltos 265X363 [2] 34 [2]

COELHO, Ruy cópia manuscrita orq Outono – O Filtro - “Santa Iria” - Amôr meu Bom cadernos cosidos 260X360 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Canções Portuguezas Canto e Orq (…) s.d. Nº1 – Teem  Amôres; Nº2 – Cantando Completo Bom fólios soltos 270X335 sem marca [2], 1-6, [2], 1-8, [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Cantiga da Lavadeira Canto e Orq (…) completa s.d. Andantino muito simples Completo Bom fólios soltos sem marca [2] 8 [2] tinta negra

Depois da leitura de 3 
Sonetos de Simeão 
Pinto de Mesquita

Lisbôa, 22 de 
Junho de 1967

I – Serenata de Coimbra; II – Nos saudosos 
campos do Mondego; III – Estudantina

encadernado, capa 
dura

Ao início acha-se um fólio de 6 pp não numeradas, 15X21, 
com o título « Coimbra Perene – mau grado dislates 
urbanísticos – Evocação do Curso Jurídico de 1906-11 – pelo 
escolar do mesmo curso – Simeão Pinto de Mesquita; no 
interior acha-se um Memorandum e 3 Sonetos, o último 
datando de 11 de Junho de 1966; P43, ao fim, entre « Lisbôa 
» e a data, surge  « c. a. f. [?] d. D. ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Depois da leitura de 3 
Sonetos de Simeão 
Pinto de Mesquita

I – Serenata de Coimbra; II – Nos saudosos 
campos do Mondego; III – Estudantina

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a tinta azul, 
lápis de cor vermelha, 
esferográfica vermelha

Na p[2] o compositor anotou a esferográfica vermelha : « 6 mt 
».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, flautim, fl I e II, fl II, 
fl III, fl IV, ob I e II, ci, cl I e II, 
cl bx, fg I e II, tr I e II, tr III e 
IV, tpt dó I e II, tpt dó III, tbn I 
e II, tbn III, pn, hrp, clst, sxt, 
tbls, vbrf, trg, cx ) + folha com 
anotações autógrafas

I – Serenata de Coimbra; II – Nos saudosos 
campos do Mondego; III – Estudantina

manuscritos autógrafos (1.º e 
3.º ands) e cópia manuscrita 
(2.º and)

15 de Fevereiro 
de 1956 (1.º 
andamento) ; 14 
de Março de 
1956 (3.º 
andamento)

1.º and encadernado, 
capa dura; 2º and 
caderno de fólios 
soltos; 3.º and 
encadernado, capa 
dura; uma folha de 
guarda solta reunindo 
os três volumes

sem marca, excepto folha-de-
guarda que reunia os três 
volumes : Pêbêcê

[2] 46 [1] (ver obs), [2] 
29 [5], [2] 29 [1] (ver 
obs)

tinta negra, azul e grafite 
(or.); tinta negra (cópia); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelha,tinta azul, 
esferográficas azul e 
vermelha.

No 1.º and acha-se um  fólio solto de 4 pp cópia manuscrita, 
entre as pp33 e 34 – parece estar perdido visto ser diferente a 
paginação e musicalmente não fazer ligação ao volume em 
que está inserido (? confirmar com as partes); no 3.º and 
acha-se uma folha 207X269 com  anotações manuscritas 
(frente) acerca de tarefas de revisão e cópia por fazer; Ao fim 
do 3.º and, depois da data, surge : « com a.[?] a. d. D. »; Ao 
fim do 2.º and, depois da data : « c. a. g. d. D. ».

Triptico de Lisbôa – II Bairro 
Alto

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, hrp, clst, fl I, fl II, fl 
III e fltim, ob I, ob II, ci, cl I, cl 
II, cl bx, fg I, fg II, cfg, tr I, tr II, 
tr III, tr IV, tpt I, tpt II, tpt III, tpt 
IV, tbn I, tbn II, tbn III, tba, tbls 
) + folha com anotações 
autógrafas

11 de Outubro 
1954

PARTES ( 7 vl I, 1 vl II, 1 vla, 
1 vc, 2 cb, tamboril, trg, btr, 
tpt em dó, tbn I e II, tbn III, 
tba, tbls, fls, obs, cls, fgs, cfg, 
tr I e II, tr III e IV ) 

CUSTÓDIO CARDOSO 
PEREIRA & C.ª – Rua do 
Carmo, 9 – LISBOA

cópia manuscrita (1.º 
andamento), manuscrito 
autógrafo (restantes)

Viagens na Minha Terra (1º 
Ciclo – Danças Campestres)

I – Beira [ver obs]; II – Alentejo; III – Minho; IV 
– Algarve

encadernado, capa 
dura

parte cópia sem marca; parte 
autógrafa « Pêbêcê »

[2] 29 [3] 16 22 [2] 24 
[2] (ver obs)

Tinta negra (cópia) e azul 
(autógrafo); anotações e 
correcções a tinta azul, 
lápis de cor vermlha, 
esferográfica azul e 
vermelha

Ao início há duas folhas soltas: uma, 145X205, com anotação 
autógrafa a tinta verde : « Visto »; outra, 210X295, é fotocópia 
dos N.ºs 2 e 3 do Livro de Ana Madalena de J.S. Bach; titulo 
original do 1.º andamento era « Danças Campestres ».

Danças Campestres – 
1.º Ciclo

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fl e fltim, obs, ci, 
cls, fgs, cfg, tr I e II, tr III e IV, 
tpt I e II, tpt III, tbn I e II, tbn 
III, tba, trg, tamboril, cx, tbls, 
sxt, hrp, btr ) + folha com 
anotações autógrafas 

N.º1 – Beira; N.º2 – Alentejo; N.º 3 – Minho; 
N.º4 – Algarve

encadernado, capa 
mole

encadernado, capa 
mole

CUSTODIO CARDOSO 
PEREIRA & C.ª – Rua do 
Carmo, 11 – LISBOA 

tinta negra e esferográfica 
azul

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, cls, 
fgs, tr I e II, tr III e IV, tpt I e II, 
tpt III, tbn I e II, tbn III, tba, 
sinos, trg, cx, tantam, btr, tbls, 
hrp, cls, sxt, vbrf, xlf ) + folha 
com anotações autógrafas

I – O Malhão (Póvoa), II – De noite, no batel 
S. João, remando, na Ribeira do Sado; III – 
Lá vai o comboio (Beira), IV – Nocturno 
d'Alcácer; V – Vira (Nazaré)

21 de Março de 
1967

I – Manhã rompente na Planície (Alentejo) 
[ver obs]; II – Dansa dos Maltezes na Serra; 
III – No fundo da Cisterna havia uma lua 
pequenina de prata; IV – Fandango.

encadernado, capa 
dura

tinta azul; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
esferográfica vermelha.

O título original do 1.º andamento, depois rasurado, era : « No 
Canavial das Cabras »; p58, depois de « Fim » escreveu-se « 
f. [?] a [?] D. ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fl I e II, fl III, fltim, 
ob I e II, cl I e II, cl bx, fg I e II, 
cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt I, tpt 
II III e IV, tbn I e II, tbn III, tba, 
tbls, sxt, xlf, cx, trg bombo e 
pratos, clst, hrp, pn ) + folha 
com anotações autógrafas

I – Manhã rompente na planicie ( Alentejo ); II 
– Dansa dos Maltezes na Serra; III – No 
fundo da Cisterna havia uma lua pequenina 
de prata; IV – Fandango.

encadernado, capa 
mole

I – Dança Portuguesa (Beira); II – Coral 
(Alentejo); III – Chula (Minho)

Alguns fólios em mau 
estado, sem prejuízo da 
sua legibilidade.

encadernado, capa 
dura

parte sem marca, parte « 
Pêbêcê »

tinta azul; correcções a 
lápis de cor azul

Título original do 1.º andamento era : « Bailado das Bôdas » , 
depois rasurado e substituído por « Viagens na Minha Terra 
(5º ciclo) [/] I – Dansa Portugueza (Beira) ». Este primeiro 
andamento distingui-se dos outros pelo tipo de papel (parece 
anterior); título or do 3.º and era « Chula (Douro) », tendo « 
Douro » sido rasurado e substituído por « Minho ».

duplicação por stencil e cópia 
manuscrita

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fl I, fl II, fltim, ob I, 
ob II, cl I, cl II, fg I, fg II, cfg, tr 
I e II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III, 
tbn I e II, tbn III, tba, xlf, sxt, 
clst, hrp, tbls, bombo-pratos, 
trg, cx forte ) + folha com 
anotações autógrafas

I – Dança Portuguesa (Beira); II – Coral 
(Alentejo); III – Chula (Minho)

música 
orquestral???

música 
orquestral???

23-25 (frentes) + [3] 
(versos)

Numa das páginas: « Prologo [/] I A guerra [/] II Paz na Terra 
[/] (Paz na Terra: Recitativo. Largo. Dia dos Mortos. Triumpho 
da Paz. Apotheose.[)] ».

música orquestral 
(com  voz)

7 Canções Populares 
Portuguezas

28 de 
Setembro(?) de 
1948

[I – O Sizirão]; - Chora Videira; III – Ao saltar 
da “Ribeirinha”; IV – Josèzito; V – Tenho 
barcos, tenho remos; VI – Ó Alendroeiro; VII 
– Macelada; VIII – Eu hei-de cantar bem alto; 
IX – Sete anos andei na guerra

Faltam as primeiras oito páginas. Junto à assinatura: « 
c.a.a.d.D. »

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, excepto números 
IV e V, autógrafos

música orquestral 
(com  voz)

7 Canções Populares 
Portuguezas

I – O Sizirão – La Vesce; II – Chora Videira – 
Pleure, cep de vigne; III – Ao saltar da 
Ribeirinha – En sautant le ruisselet; IV – Ó 
Alendroeiro – Ô Laurier-rose; V – Macelada; 
VI – Eu hei-de cantar bem alto – Je chanterai 
si fort; VII – Sete anos que andei na guerra. 
[ver obs]

parte cópia « S & C [/] 20 », 
parte autógrafa sem marca

tinta negra (or.), tinta azul 
(aut.); anotações e 
correcções a tinta azul, 
lápis de cor azul e vermelha

versão bilingue (pt, fr), texto em fr adicionado posteriormente, 
mesmo na parte cópia, pelo autor; Títulos em fr 
posteriormente acrescentados; foram cortadas 26 páginas 
depois do 3.º andamento, e a numeração original sugere que 
foram suprimidos dois deles. Do original número IV sobreviveu 
o verso da página 31, rasurado: tinha por tit « Josézito ». As 
pp32-47 foram posteriormente acrescentadas e correspondem 
ao manuscrito autógrafo de « Ó Alendroeiro » e « Macelada ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música orquestral 
(com  voz)

7 Canções Populares 
Portuguezas

PARTES (7 vl I, 6 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, 1 fl I e II, 1 fltim e fl 
III, 1 obs, 1 ci, 1 cls, 1 fgs, 1 tr 
I e II, 1 tr III e IV, 1 tpt I e II, 1 
tpt III, 1 sxt, 1 clst, 1 tamboril 
[tambour basque*] e trg, 1 
hrp) * - post acresc pelo 
comp

Foram cortados os originais IV e V andamentos. Graças a 
algumas partes, é possível identificar o título deles : « Josezito 
» e « Tenho barcos, tenho remos ». Será possível reconstituí-
los?; Há uma lista autógrafa com o número de papeis, 
assinada : « Julho 1977 ».

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

música orquestral 
(com  voz)

Canções Populares 
Portuguesas

Ao Saltar da Ribeirinha – Macelada – O 
Senhor do Meio 

cópia manuscrita (V), 
manuscrito autógrafo (I, II, III, 
IV)

música orquestral 
(com  voz)

I (texto de Mktar bem Taieb; II (poesia de Ebn 
Zeïdoun); III (Kalife Osman – De la dynastie 
des Ommyades – Cordova); IV (Amr Yazid); 
V [Alerte …]

10 cadernos cosidos 
+ 2 cadernos cosidos 
+ folha solta

parte sem marca, parte « 
Custódio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 11 – 
Telef. 324076 – LISBOA

[2], 5 [1] 15 [1], [2] 5 
[1] 18 [2], [2] 20 [2]

tinta azul e grafite 
(autógrafos); tinta negra 
(cópia); anotações e 
correcções a lápis de cor 
vermelha, tinta azul e verde, 
esferográficas azul e 
vermelha

Cada andamento em tipo de papel diferente; títulos a cada 
andamento são «Kacide Mauresque» (II, IV), « Kacides 
Mauresques  (III, I), « Canção Moirisca » (V).

música orquestral 
(com  voz) Canções de Saudade e Amôr

música orquestral 
(com  voz) Canções de Saudade e Amor

PARTES ( 8 vl I, 8 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fl I, fl II, obs, ci, cls, 
cl bx, fgs, trs I, trs II, hrp,  sxt, 
clst ) + folha com anotações 
autógrafas

música orquestral 
(com  voz)
música orquestral 
(com  voz)
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COELHO, Ruy Cantiga da Lavadeira orq

COELHO, Ruy cópia manuscrita Dois Lieder orq I – Graça; II – Roussinol

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo canto e orq completa s.d. Completo Bom fólios soltos ProsperCOLAS [/] PARIS [4] 1-5 [1] 1-4 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo s.d. Completo fólios soltos 270X350 sem marca [2] 4 [2] tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Genero Tango [ver obs] Canto ( « Calvas » ) e orq completa s.d. Completo Bom fólio solto 265X364 sem marca 3 [1]

COELHO, Ruy Kacides Mauresques Canto e Orq (…) completa s.d. Completo Bom 260X355 sem marca [2] 28 [2]

COELHO, Ruy cópia manuscrita Kacides Mauresques orq Bom

COELHO, Ruy Luar orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Marias de Portugal [Canção] orq completa s.d. Completo Bom 270X350 sem marca I-IV

COELHO, Ruy cópia manuscrita Marias de Portugal Canção orq Bom 215X295 Rangel Maia / Lisboa

COELHO, Ruy Melodia d'Amôr completa s.d. Completo Bom 223X293 sem marca 16

COELHO, Ruy Melodia d'Amôr completa s.d. Completo Bom 255X360 sem marca [2] 19 [3]

COELHO, Ruy cópia manuscrita Melodia d'Amôr canto e orq

COELHO, Ruy Melodia d'Amôr

COELHO, Ruy O Senhor do Meio orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Pavana completa Bom fólios soltos sem marca [2] 8 [2] tinta negra

COELHO, Ruy cópia manuscrita Seis Sonetos Portugueses canto e orq completa 1943 Completo Bom cadernos cosidos Pseudónimo “ SAÜDADE “

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Soneto de Antonio Nobre Canto e Orq (…) completa Completo Bom 3 cadernos cosidos 265X360 9 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo completa Completo Bom fólios cosidos sem marca [2] 6 tinta negra

COELHO, Ruy Tenor – Orfeu - e orq (ver obs) completa 1966 Completo Bom 260X370 Pêbêcê 71 [2] (ver obs)

COELHO, Ruy Viagens na Minha Terra 3.º Ciclo orq s.d. Bom

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo “Vira” coro e orq s.d. Completo Bom fólios soltos ProsperCOLAS [/] PARIS [2] 8 [2]

cópia manuscrita música para banda “Terra Nossa” Marcha banda completa Completo Bom fólios soltos 290X210 sem marca 8

cópia manuscrita música para banda Suite Portugueza Nº1 para banda banda completa s.d. Completo Bom caderno cosido 295X220 sem marca 20

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para banda banda completa Completo Bom caderno cosido 295X210 sem marca [20]

cópia manuscrita, manuscrito 
autógrafo

música orquestral 
(com  voz)

PARTES ( 6 vl I, 7 vl II, 3 vla, 
3 vc, 3 cb, fl, cls, obs, hrp, 
trs )

música orquestral 
(com  voz)

PARTES ( 8 vl I, 10 vl II, 5 
vla, 4 vc, 4 cb, fls, pratos, clst, 
hrp )

parte CASA CARLOS GOMES 
[/] EDUARDO SOUTO [/] 75 [/] 
RUA GONÇALVES DIAS

música orquestral 
(com  voz)

Dois Lieder [/] Graça e 
Rouxinol [/] e [/] Canção da 
Raça

À 1.ª página, título: « Dois Lieder com orchestra »; a «Canção 
da Raça» estava originalmente separada, embora o 
documento seja datável da mesma época; estúltima  só tem 
indicação de «Voz» no 1.º sistema, sem que a mesma volte a 
aparecer ou contenha alguma música escrita ao longo da 
peça.

música orquestral 
(com  voz)

Fado do Hilario com 
Variações

canto e orq [1.0.1.0 / 0.2.1.0 / 
canto / pn / cordas sem violas]

música orquestral 
(com  voz)

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite e a 
lápis de cor vermelha

O titulo é dúbio, porque « Tango » está sublinhado e parece 
hierarquicamente superior; o tit or era « Lundum [?] do Calvas 
»; tinha sido posteriormente acrescentado, ao cabeçalho, a 
informação « Nº4 », por sua vez depois rasurada.

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

música orquestral 
(com  voz)

III – Poesia de Moktar bem Taieb; IV – 
Poesia de Ebn Zeïdoun; V – Poesia Amr 
Yazid

encadernado, capa 
dura

tinta negra (or.); correcções 
a esferográfica azul (p[1])

música orquestral 
(com  voz)

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, obs, ci, cls, fgs, 
cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt I e II, 
tpt III e Iv, tbn I e II, tba, hrp, 
clst, pn, tbls, btr, xlf ) + folha 
com anotações autógrafas

I – Texte de Moktar Ben Taieb; II – Poesia de 
Ebn Zeidoun; III – De la dynastie des 
Ommyades – Cordova; IV – Poesia de Amr 
Yazid; V – Inconnu

A ordenação dos andamentos, originalmente, era anterior; o III 
e o V eram à parte ( talvez anteriores ).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, manuscrito 
autógrafo

música orquestral 
(com  voz)???

PARTES ( 12 vl I, 8 vl II, 5 
vla, 4 vc, 4 cb, fls, cl I, cl II, tr I 
e II, tr III e IV, hrp I, 2 hrp II, 
clst ) + folha com anotações 
autógrafas 

música orquestral 
(com  voz)

música orquestral 
(com  voz)

PARTES ( fl, ob, cl, fg, trpas, 
tpts, tbn, 2 vls I, vl II, vla, vc, 
cb )

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música orquestral 
(com  voz)

canto, vls I, vls II, vlas, vcs, cbs, cls, 
hrp [ver obs]

2 cadernos cosidos, 
uma folha solta e 
uma folha-de-guarda 
posterior

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor roxa e vermelha, 
esferográfica azul

Instrumentação or : glockenspiel em vez de celestra; havia 
uma linha de bandolim posteriormente rasurada; a parte 
vocala foi posteriormente acrescentada a grafite.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música orquestral 
(com  voz)

canto, vls I, vls II, vlas, vcs, cbs, cls, 
hrp [ver obs]

cadernos cosidos, 
alguns fólios soltos e 
folha-de-guarda

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a 
esferográfica azul

O autor acrescentou, posteriormente : « Solo de Violino e 
orquestra » na página de rosto (p1); e na frente da folha de 
guarda : « Para orquestra ». Ainda aqui encontrava-se uma 
informação posteriormente acrescentada e por sua vez 
rasurada : « Solo de Violino e orquestra […] e com voz canto 
ad libitum ».

música orquestral 
(com  voz)

PARTES ( canto, 3 vl I, 4 vl II, 
3 vla, 3 vc, 1 cb )

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas, 
manuscrito autógrafo

música orquestral 
(com  voz)

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 3 vla, 
3 vc, 2 cb, clst, hrp I, hrp II ) + 
folha com anotações 
autógrafas

cópia manuscrita com 
anotações e correcções

música orquestral 
(com  voz)???

Canção Popular 
Portugueza

PARTES ( 7 vl I, 8 vl II, 6 vla, 
4 vc, 3 cb, fls, flautim, obs, 
cls, fgs, tr I e II, tr III e IV, tpt I 
e II, tpt III, tbn I e II, tbn III, 
tbls, trg, hrp ) + folha com 
anotações autógrafas

Pap. Tip. Azevedo – Loios, 18 
– Porto – 931 – F

música orquestral 
(com  voz)

canto e orq [cel / hrp / coro SA / 
cordas]

música orquestral 
(com  voz)

I - Outono [Francisco de Sá de Miranda]; II – 
À morte de sua mulher [António Ferreira]; III – 
(Soneto) [Fernão Corrêa de Lacerda]; IV – 
Sonho Oriental [Antero de Quental]; V – Fins 
de Outono [Eugénio de Castro]; VI – Salomé 
[António Sardinha]

música orquestral 
(com  voz)

Rio de Janeiro, 
domingo [?] 7 de 
setembro de 
1919

AL [/] No.8; 3.º caderno sem 
marca, tipo diferente

tinta negra; anotações a 
lápis de cor vermelha

música orquestral 
(com  voz)

Soneto de Camões XXIV 
[Sete annos de pastôr]

Canto e Orq [2.0.2.2 / 2.2.2.1 /  
timb / perc (bombo e pratos) / 
cordas]

Rio de Janeiro, 5 
de setembro de 
1919

manuscrito autógrafo, 
excepto cópia manuscrita pp 
41-49

música orquestral 
(com  voz)

Viagens na Minha Terra 
(3ºCiclo)

I – Algarve (Pausa); II – As Sereias do Rio 
Sado; III – Estavam Três Meninas debaixo de 
um laranjal – Uma está com uma roca a fiar – 
Outra: doba, doba, dobadoira – e a do meio 
dedilha uma lyra;IV – Dança Portugueza 
(Alentejo)

encadernado, capa 
dura

tinta azul e esferográfica 
(autógrafo), tinta negra 
(cópia); anotações e 
correcções a tinta azul, 
lápis de cor azul e vermelha

Entre as pp10 e 11 encontra-se uma folha 26X33, autógrafa, 
com o que parece serem esboços para piano (redução) com 
apontamentos relativos à orquestração; o 3º andamento tinha 
por título original « IV Quadro » e, sendo o único com canto, 
cujo tenor tem por nome « Orfeu » supõe-se que fosse 
originalmente parte da ópera « Orfeu ». [a confirmar]

cópia por stencil com 
anotações e correcções 
autógrafas

música orquestral 
(com  voz)

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, fl I e II, fltim, ob I e 
II, cls, fgs, tr I e II, tr III e IV, 
tpt I, tpt II e III, tbn I, tbn II e 
III, tba, tbls, clst, bdlm, guit I, 
guit II, guit III, pn, cx, trg – 
sistro – bombo – pratos, hrp ) 
+ folha com anotações 
autógrafas

I – Algarve (Pausa); II – As Sereias do Rio 
Sado; III – Estavam Três Meninas debaixo de 
um laranjal; IV – Dança Portugueza (Alentejo)

música orquestral 
(com  voz)

Canção-Dansa 
popular portugueza

arr. COELHO, 
Raul?

Estremoz, 1 de 
Janeiro de 1916

À capa, a tinta negra, «RuyCoelho». Sobre «Ruy», alguém 
escreveu «Raul» [?] a grafite.

arr. COELHO, 
Gustavo

Nº1 – Dança Portuguesa; Nº2 – Fado; Nº3 – 
Chula

Uma Composição para 
banda

Lisbôa 23 Julho 
1908

À capa, 23, mas ao fim, 28 de Julho. Há esboços de outras 
coisas na penúltima página. Ao canto sup. dir. da primeira, a 
roxo, não aut.: “Conferido”. À primeira: “Aos seus bons amigos 
e nobres protectores os Dig.os P.es Ill.mos Snrs. Francisco de 
Mattos Galamba e Jose Lopes Manso [/] como prova de 
gratidão [/] offerece o auctor”
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COELHO, Ruy A Garça e a Serpente completa? s.d. Bom 280X385

COELHO, Ruy A Garça e a Serpente orq s.d. Bom 270X380

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Valsa de Zaïda piano redução??? s.d. ??? Bom 215X285 sem marca [8] tinta negra e grafite

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa redução (ver obs) s.d. Completo Bom sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa Trova de Froilaz canto e harpa completa s.d. Completo Bom 260X360 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa Redução  (ver obs) s.d. Completo Bom 260X360 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa Leonoreta [/] Trova canto e piano redução??? s.d. Completo Bom 260X360 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa Leonoreta [/] Trova Canto e Orq (…) completa s.d. Completo Bom 250X350 sem marca [2] 6 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa Canção de Blanca versos e Anibal Conteira Canto e Orq (…) completa s.d. Completo Bom 250X350 sem marca [2] 8 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa A la media Noche canto e piano redução s.d. Completo Bom 200X278 tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo Rainha Santa Cancion del Bufon canto e harpa completa s.d. Completo Bom 250X180 sem marca

COELHO, Ruy Rainha Santa orq completa s.d. Incompleto (Falta o « 1º Rollo »)Bom 275X400

COELHO, Ruy cópia manuscrita Reina Santa Trova de Leonoreta s.d. Completo Bom 213X305

COELHO, Ruy cópia manuscrita Reina Santa Canción de Blanca s.d. Completo Bom 213X305

COELHO, Ruy cópia manuscrita Reina Santa Trova do Aragones s.d. Completo Bom 213X305

COELHO, Ruy Rainha Santa Batalla orq completa s.d. Completo Bom 275X400 [2] 28 [2]

COELHO, Ruy Rainha Santa orq completa s.d. Completo Bom 275X400 [2] 9 [1]

COELHO, Ruy Rainha Santa orq completa s.d. Completo Bom 275X400 [2] 9 [1]

COELHO, Ruy Rainha Santa Torneio orq completa s.d. Completo Bom 275X400 [2] 19 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano [Sem Título] piano completa s.d. Incompleto Bom 270X340 1003 12 Zeilen. [4] Anotações em alemão.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano 2 Preludios piano completa Nº 1 – Prelude ; N º 2 Completo 267X340 1010 6 Syst. Klav.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano 3 Prelúdios piano completa Nº1; Nº2; Nº3. Completo Bom 260X340 sem marca [3] 9 [4] tinta azul

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano 3 Preludios Peninsulares para Piano piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos sem marca [3] 14 [3]

COELHO, Ruy impresso música para piano piano completa Copyright 1933 Completo Bom 253X329 [2] 23 [3]

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas; dois cadernos 
autógrafos

música para 
cinema

orq excepto « 5ª parte – bloco nº 14 
(Fado triste) » que é só para 
guitarra e viola; « 7ª parte – bloco 
nº19 (Atelier Maria Julia) A. Tango 
Argentino B. (Slow) (Musica Radio) 
» cuja instrumentação não está 
identificada mas parece redução pn

3ª parte – blocos nº 8 (Genero Tango), 9 
(Musica dramatica) e 10 (Musica que dê 
movimento); 4ª parte – bloco nº11; 4ª parte – 
bloco nº12 (atelier Júlio Barreto); 5ª parte – 
bloco nº13 (Nocturno); 5ª parte – bloco nº14 
(Fado triste);  5ª parte – bloco nº15 (Sensual); 
5ª parte – bloco nº16 (Novo dia); 6ª parte – 
bloco nº17 (Rua da Egreja); 6ª parte – bloco 
nº18 (Musica religiosa); 7ª parte – bloco nº19 
(Atelier Maria Julia) A. Tango Argentino B. 
(Slow) (Musica Radio); 8ª Parte – bloco nº20 
– Miranda espéra (Musica Nocturno); 8ª parte 
– bloco nº21 (Musica dramatica); 9ª parte – 
bloco nº22 (Cena Alves da Cunha); 10ª parte 
– bloco 24 A. (Passeio a bordo à chegada a 
Luanda) B. (Musica Tropical); 10ª parte – 
bloco 25 (Trabalho); [2X] 10ª parte – bloco 26 
(Musica Saudosa – Lê carta da Mãe); 11ª 
parte – bloco 28 (A) (Manuel sai da Missão; 
11ª parte – bloco nº28 (B) (Manoel lê livro 
Imitação de Cristo); 11ª parte – bloco nº29 
(Musica dramatica); Bloco 31-B (música 
triste); bloco 31 ( C ) (Telefonema) (Motivo de 
amôr); 12ª Parte – bloco nº32 (Sala de 
Bacará (“casino”); 12ª parte – bloco nº33 
(Ana Maria, espera o marido); 12ª parte – 
bloco nº36 (Sala de Exposições); 12ª parte – 
bloco nº36? (Final do Plano 399) (Conde e 
Ana Maria); 12ª parte – bloco nº37 (Final sala 
de Exposições); 13ª parte – bloco nº34 
(Música de Rádio); 13ª parte – bloco nº38 
(Noticia do desastre); 13ª parte – bloco Nº39-
A (Desolação, abandono, ruina); 13ª parte – 
bloco nº34 (A) (Manuel lê, à noite 
atentamente) (Paz tranquilidade); 13ª parte – 
bloco nº38 (B) (Manuel e Conde, que perdeu 
a altivez); 14ª parte – bloco 40? 39-B?

cadernos soltos e 
cosidos

33 volumes de 
paginação diversa

13ª parte – bloco nº34 (A) (Manuel lê, à noite atentamente) 
(Paz tranquilidade) é versão do « Luar ».

manuscrito autógrafo excepto 
um fólio cópia manuscrita 
com anotações e correcções

música para 
cinema

PARTES (Lê carta Mãe – 1 
cl; Bloco nº2 “Ana Maria” 
Valsa – 1 fl, 1 vl I, 1 vl II, 1 vc, 
1 cb, 1 tpt dó, 1 pn?; 1ª parte, 
Bloco nº3, Valsa Brilhante – 1 
fl, 2 vl I, 1 vc, 1 cb, 1 tpt dó, 1 
pn?; 2ª parte, bloco nº4, 
Tango – 1 fl, 2 vl I, 1 vc, 1 cb, 
1 tpt dó, 1 pn?; 2ª parte, 
Bloco Nº5, Slow – 2 vl I, 1 vc, 
1 cb, 1 fl, 1 tpt dó, 1 pn?; 6ª 
parte, bloco nº17 B – 1 org

música para 
cinema

Para o Filme Milagre 
da Rainha

música para 
cinema

Canção Campestre de 
Clara

4 páginas não 
numeradas

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite e lápis 
de cor vermelha

Ao início da partitura, a abrir o sistema de duas pautas que 
acompanham a voz, indica-se « Orquestra antiga ».

música para 
cinema

4 páginas não 
numeradas

tinta negra; anotações e 
correcções a lápis de cor 
azul e vermelha

música para 
cinema

Roger de Flôr (Trova 
do Aragonêz)

4 páginas não 
numeradas

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite e lápis 
de cor vermelha

Ao início da partitura, a abrir o sistema de duas pautas que 
acompanham a voz, indica-se « Alaude e outros instrumentos 
».

música para 
cinema

4 páginas não 
numeradas

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
tinta azul

música para 
cinema

tinta negra; anotaçoes a 
grafite

Nas p[1] e p[3], está anotado a lápis a quantidade de 
instrumentos por cada naipe.

música para 
cinema

tinta negra; anotações a 
lápis de cor azul

Na p[1], está anotado a lápis a quantidade de instrumentos por 
cada naipe.

música para 
cinema

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

4 páginas não 
numeradas

música para 
cinema

4 páginas não 
numeradas

tinta negra; anotaçoes a 
grafite

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música para 
cinema

2.º Rollo; 3º Rollo; 4º 
Rollo; 5º Rollo; 6º 
Rollo; 7º Rollo; 8º 
Rollo; 9º Rollo; 10º 
Rollo

2.º Rollo; 3º Rollo; 4º Rollo; 5º Rollo; 6º Rollo; 
7º Rollo; 8º Rollo; 9º Rollo; 10º Rollo

misto (algum papel sem 
marca, outro da « Sociedad 
General de Autores de 
España – Líricos »)

9 cadernos, com a 
seguinte paginação: 
[2] 32-53 [4]; [2] 54-72 
[3]; [2] 73-106 [3]; [2] 
107-134 [2]; [2] 135-
141 [3]; [2] 142-168 
[4]; [2] 169-189 [5]; [2] 
190-206 [5]; [2] 207-
230 [2].

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha.

música para 
cinema

orq (fl, ob, ci, hrp, vl I, vl II, vla, vcs, 
cb)

PARTES (3 vls I, 3vls II, 2 
vlas, 2 vcs,1 cb, 1 fl, 1ob, 1ci, 
1hrp)

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

música para 
cinema

PARTES (3 vls I, 3vls II, 2 
vlas, 2 vcs,1 cb, 1 fl I, 1 fl II, 
1ob, 1cl I, 1 cl II, cls, sxt, 
1hrp)

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

música para 
cinema

PARTES (3 vls I, 3vls II, 2 
vlas, 2 vcs,1 cb, 1 fl I, 1 fl II, 
1ob, 1 ci, 1cl I, 1 cl II, 1hrp)

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música para 
cinema

A – Tema de la Razon [/] Fuerzas del Rey; B 
– Tema de la Rebeldia [/] Fuerzas del Infante; 
C – Tema de la Razon; D – Al terminar el-
Rey su arenga [/] la cavalgada; E – Aparece 
la Reina; F – Desde que el-Rey va el 
encontro de la Reina; 

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha.

Na p[1], autógrafa, está anotado a lápis a quantidade de 
instrumentos de arco por cada naipe.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música para 
cinema

Passo de Tempo Nº1 
[/] De Niña a Mujer

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha.

Na p[1], autógrafa, está anotado a lápis a quantidade de 
instrumentos de arco por cada naipe.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música para 
cinema

Passo de Tempo Nº2 
[/] De Niño a Mayor

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha.

Na p[1], autógrafa, está anotado a lápis a quantidade de 
instrumentos de arco por cada naipe.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

música para 
cinema

A – Salida caballeros e trompeteria; B – Los 
reyes les contemplan; C – Empieza la lucha

Sociedad General de Autores 
de España – Líricos

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha.

Na p[1], autógrafa, está anotado a lápis a quantidade de 
instrumentos de arco por cada naipe.

tinta azul com anotações a 
grafite

Berlim, Juillet 
1911

delicado (fólios em mau 
estado, sem prejuízo da 
sua legibilidade)

4 páginas não 
numeradas e folha-de-
guarda posterior

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite

Dezembro 1962 
(ver obs)

Os dois primeiros prelúdios são anteriores e as suas datas 
estão assinaladas : « Berlim 1911» e « Berlim [/] Julho de 
1911 », mas trata-se de uma cópia feita depois de composto o 
tereceiro prelúdio, cuja data é « Dezembro 1962 ».

I Prelúdio [Allegro]; II [Andante]; III [Molto 
Vivo]

tinta negra, anotações a 
grafite

Album para a Juventude 
Portugueza

« Aos meus filhos 
Ilda, Alexandre, 
Cecília, Raúl, e à 
Juventude 
Portugueza,... de 
todas as idades. »

I – Canto de Paz; II – Coral Alentejano; III – 
Cantiga Popular; IV – Scena d'Amôr – 
Carochinha e João Ratão; V – Dansa do 
Ribatejo – Fandango; VI – Marcha dos 
Camponeses; VII – Dança do Norte; VIII – 
Valsa Rustica; IX – Barcarola; X – Toccata; 
XI – Á Noitinha; XII – Canção dos Ceifeiros; 
XIII – Preludio; XIV – Nocturno; XV – Estudo

encadernado, capa 
mole

LIT. COSTA & VALERIO LDA. 
LISBOA (ao rodapé da 
contracapa)



Folha1

Página 13

COELHO, Ruy impresso música para piano piano completa Copyright 1933 Completo Bom 253X329 [2] 23 [3]

COELHO, Ruy impresso música para piano piano completa Copyright 1933 Completo Bom 253X329 [2] 23 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Dança Portuguesa para Piano piano completa Completo Bom fólios soltos [2] 8 [2] tinta negra

COELHO, Ruy impresso música para piano Dança Portugueza (Portuguese Dance) piano completa Copyright 1932 Completo Bom fólios soltos J. W. C. 2210 [2] 4 [2] Chester Library – J & W. Chester L.td; Price 2/- Net.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Pour Piano piano completa s.d. Completo Bom caderno cosido 219X288 sem marca [3] 6 [3]

COELHO, Ruy música para piano piano completa s.d. Completo Bom 255X338 sem marca 24 [2]

COELHO, Ruy impresso música para piano Fado para Piano piano completa Curia 1915 Completo Bom 270X347 Preço 40 cent.

COELHO, Ruy impresso música para piano Fado para Piano piano completa Curia 1915 Completo Bom 270X347 Preço 40 cent.

COELHO, Ruy impresso música para piano Fado para Piano piano completa Curia 1915 Completo Bom 270X347 Preço 40 cent.

COELHO, Ruy impresso música para piano Fado para Piano piano completa Curia 1915 Completo Bom 270X347 Preço 40 cent.

COELHO, Ruy impresso música para piano Fado do Hilario Coimbra. piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos [2] 7 [3]

COELHO, Ruy impresso música para piano Fado Nº2 para Piano piano completa Completo Folhas soltas [2] 4
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Fuga a tres vozes para piano piano completa s.d. Completo 223X295 sem marca [4]

COELHO, Ruy música para piano Historia da Caróchinha piano completa Completo Bom fólios soltos [1] 6

COELHO, Ruy impresso música para piano Historia da Caróchinha piano completa Completo Bom fólios soltos [1] 6

manuscrito autógrafo? música para piano L'offrande mystique Poëme pour le piano piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos 270X350 sem marca [1] 9 [2]

COELHO, Ruy impresso música para piano Malmequeres piano completa s.d. Completo Folhas soltas 11 [1] Capa de Stuart Carvalhais

COELHO, Ruy impresso música para piano Mazurka para Piano piano s.d. Completo [1] 5 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano De manhã... piano completa s.d. Completo Bom 270X350 sem marca [2] Viria a ser integrado na 'Trilogia Camoneana'.

COELHO, Ruy duplicação por stencil música para piano Peninsulares para Piano piano completa s.d. Completo Bom 290X375 sem marca [2] 32

COELHO, Ruy duplicação por stencil música para piano Peninsulares para Piano piano completa s.d. Completo Bom 290X375 sem marca [2] 32

COELHO, Ruy duplicação por stencil música para piano Peninsulares para Piano piano completa s.d. Completo Bom 290X375 sem marca [2] 32

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Peninsulares piano completa s.d. Completo Bom 265X385

impresso música para piano piano Bom 230X310

COELHO, Ruy impresso música para piano Rainha Santa piano completa s.d. Completo Bom fólios agrafados 250X347 [1] 11 [1]

COELHO, Ruy impresso música para piano Rainha Santa piano completa s.d. Completo Bom fólios agrafados 250X347 [1] 11 [1]

COELHO, Ruy impresso música para piano Rainha Santa piano completa s.d. Completo Bom fólios agrafados 250X347 [1] 11 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Rapsodia d'Agueda piano completa Completo 8

COELHO, Ruy impresso música para piano Rapsodia portugueza N.º1 De Agueda piano completa Completo Folhas soltas 10 Sassetti & C.ª – Editores

COELHO, Ruy cópia manuscrita música para piano Retábulo Português [ver obs] piano completa s.d. Completo Bom fólios soltos 265X360 sem marca [2] 33 [5] tinta negra
COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Rondel Alentejano piano completa? s.d. Completo Bom 270X350 ProsperCOLAS [/] PARIS [4] tinta azul

COELHO, Ruy música para piano Sonatina piano completa s.d. Completo Bom cadernos cosidos sem marca [32]

COELHO, Ruy música para piano Suite Portuguesa Nº1 piano completa s.d.

COELHO, Ruy impresso música para piano Suite Portuguesa N.º1 piano completa s.d. Bom [2] 11 [3]

COELHO, Ruy impresso música para piano Suite Portuguesa N.º3 piano completa Copyright 1935 Completo Bom 265X330 sem marca [1] 10 [1] Por omissão, presume-se 1.ª edição; impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso música para piano Suite Portuguesa N.º3 piano completa Copyright 1935 Completo Bom 265X330 sem marca [1] 10 [1] 2.ª ed.; impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso música para piano Suite Portuguesa N.º3 piano completa Copyright 1935 Completo Bom 265X330 sem marca [1] 10 [1] 2.ª ed.; impresso em Portugal.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano piano completa s.d. Completo Razoável fólios soltos 265X369 sem marca [2] 10 [2]

Album para a Juventude 
Portugueza

« Aos meus filhos 
Ilda, Alexandre, 
Cecília, Raúl, e à 
Juventude 
Portugueza,... de 
todas as idades. »

I – Canto de Paz; II – Coral Alentejano; III – 
Cantiga Popular; IV – Scena d'Amôr – 
Carochinha e João Ratão; V – Dansa do 
Ribatejo – Fandango; VI – Marcha dos 
Camponeses; VII – Dança do Norte; VIII – 
Valsa Rustica; IX – Barcarola; X – Toccata; 
XI – Á Noitinha; XII – Canção dos Ceifeiros; 
XIII – Preludio; XIV – Nocturno; XV – Estudo

encadernado, capa 
mole

LIT. COSTA & VALERIO LDA. 
LISBOA (ao rodapé da 
contracapa)

Album para a Juventude 
Portugueza

« Aos meus filhos 
Ilda, Alexandre, 
Cecília, Raúl, e à 
Juventude 
Portugueza,... de 
todas as idades. »

I – Canto de Paz; II – Coral Alentejano; III – 
Cantiga Popular; IV – Scena d'Amôr – 
Carochinha e João Ratão; V – Dansa do 
Ribatejo – Fandango; VI – Marcha dos 
Camponeses; VII – Dança do Norte; VIII – 
Valsa Rustica; IX – Barcarola; X – Toccata; 
XI – Á Noitinha; XII – Canção dos Ceifeiros; 
XIII – Preludio; XIV – Nocturno; XV – Estudo

encadernado, capa 
mole

LIT. COSTA & VALERIO LDA. 
LISBOA (ao rodapé da 
contracapa)

Agosto de 1931, 
Praia das Maçãs

Anotação a grafite no canto sup. esq. dá conta da minutagem 
(«3m,5»).

Dansa Portugueza nº 3 
(Estaladinho)

Ao verso da contracapa, rasurado: « RUY COELHO [/] 
SONATINA [/] Pour Piano »

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Danças Portuguezas N.os 3, 
4, 5, 6

Dança Portugueza Nº3 -  O Estaladinho -; 
Dança Portugueza Nº4; Dança Portugueza 
Nº5; Dança Portugueza Nº6.

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite e a 
esferográfica azul.

À Ex.ma S.ª D. 
Manoela Moraes

SASSETTI & C.ª [/] MUSICAS, 
PIANOS, ORGÃOS [/] 56, 
RUA DO CARMO [/] LISBOA ; 
LIT. MONTEIRO T. PEDRAS 
NEGRAS.

4 páginas não 
numeradas

À Ex.ma S.ª D. 
Manoela Moraes

SASSETTI & C.ª [/] MUSICAS, 
PIANOS, ORGÃOS [/] 56, 
RUA DO CARMO [/] LISBOA ; 
LIT. MONTEIRO T. PEDRAS 
NEGRAS.

4 páginas não 
numeradas

À Ex.ma S.ª D. 
Manoela Moraes

SASSETTI & C.ª [/] MUSICAS, 
PIANOS, ORGÃOS [/] 56, 
RUA DO CARMO [/] LISBOA ; 
LIT. MONTEIRO T. PEDRAS 
NEGRAS.

4 páginas não 
numeradas

À Ex.ma S.ª D. 
Manoela Moraes

SASSETTI & C.ª [/] MUSICAS, 
PIANOS, ORGÃOS [/] 56, 
RUA DO CARMO [/] LISBOA ; 
LIT. MONTEIRO T. PEDRAS 
NEGRAS.

4 páginas não 
numeradas

Stichu.Druck Mandruck A.G., 
München

Casa Valentim de Carvalho [/] Editora [/] Rua da Assunção 39 
[/] Lisboa.

Imprimé en France [/] Grav. 
Imp. Delanchy-Dupré Paris 
Asnières. [/] 2 & 4 Avenue de 
la Marne 1925

Valentim de Carvalho; Brasil: Campassio Camin (São Paulo) / 
Lino José Barbosa – Casa Mozart (Rio de Janeiro)

impresso com anotações 
autógrafas(?)

Pequeno bailado para 
creanças – para piano

Escripto 
expressamente para 
a Tatão de Mello 
Breyner

I – Quem quer casar com  a caróchinha?; II – 
Scêna d'amôr.; III – O casamento da 
caróchinha e do João Ratão.; IV – As bôdas.; 
V – A caróchinha vai á missa. (O João Ratão 
faz o jantar e cahe dentro do caldeirão.); VI – 
A morte do João Ratão e as lamentações da 
caróchinha.

LIT. MONTEIRO T. PEDRAS 
NEGRAS [ed. SASSETTI& C.ª 
[/] MUSICAS, PIANOS, 
ORGÃOS [/] 56, RUA DO 
CARMO [/] LISBOA

Dedilhações a lápis em parte do primeiro número; O título do 
último número termina na partitura com um ponto de 
interogação [... e lamentações da caróchinha?]. Há texto sobre 
grande parte das melodias: seria para se cantar?

Pequeno bailado para 
creanças – para piano

Escripto 
expressamente para 
a Tatão de Mello 
Breyner

I – Quem quer casar com  a caróchinha?; II – 
Scêna d'amôr.; III – O casamento da 
caróchinha e do João Ratão.; IV – As bôdas.; 
V – A caróchinha vai á missa. (O João Ratão 
faz o jantar e cahe dentro do caldeirão.); VI – 
A morte do João Ratão e as lamentações da 
caróchinha.

LIT. MONTEIRO T. PEDRAS 
NEGRAS [ed. SASSETTI& C.ª 
[/] MUSICAS, PIANOS, 
ORGÃOS [/] 56, RUA DO 
CARMO [/] LISBOA

O título do último número termina na partitura com um ponto 
de interogação [... e lamentações da caróchinha?]. Há texto 
sobre grande parte das melodias: seria para se cantar?

SÁ PEREIRA, 
Antonio

“A la très chère, à la 
très belle”
Ao seu professor 
Ill.mo Ex.mo Snr 
Alexandre Rey 
Colaço

Mal-me-quer; Bem-me-quer!; Muito!; Pouco.; 
Nada.

Casa Valentim de Carvalho [/] Editora [/] Rua da Assunção 39. 
[/] Lisboa.

“Na Cathedral do Amôr e da 
Paysagem” (para piano)

I – Lisbôa; II – Lisbôa na Noite de S.to 
António
I – Lisbôa; II – Lisbôa na Noite de S.to 
António

I – Lisbôa; II – Lisbôa na Noite de S.to 
António

I – Lisbôa; II – Lisbôa na Noite de S.to 
António

sem marca (excepto folha de 
guarda, posterior : Custódio 
Cardoso Pereira & C.ª – Rua 
do Carmo, 11 – Telef. 324076 
– Lisboa)

30 [2] (a p1 é frente de 
uma folha sem verso, 
a p2 é verso de uma 
folha cuja frente foi 
rasurada)

tinta negra, grafite e lápis 
de cor azul; anotações e 
correcções a lápis de cor 
azul e vermelha, 
esferográfica vermelha

À p9 foi preso por um prego um pedaço de papel 230X80, que 
prolongava musicalmente o 2.º sistema - o prego foi retirado e 
o papel mantém-se solto entre as p8 e p9; À p14 foi preso por 
um prego um pedaço de papel 195X80 que antecedia 
musicalmente o último sistema – o prego foi retirado e o papel 
mantém-se solto entre as p14 e p15.

Claude 
DEBUSSY

Prélude – Sarabande – 
Toccata

À capa, assinatura de Ruy Coelho, com a data: « Berlim, 4 de 
Dezembro de 1911 ».

Legenda Mistica Para 
Piano

I – Cortejo dos Pobresinhos; II – Milagre das 
Rosas

ao rodapé da capa: LIT. OS S. 
G. oo EXERCITO

Capa (e contracapa?) de Stuart Carvalhais; na p[1] há um « 
Comentario do Compositôr » à obra; no verso da p11 há uma 
relação de obras. Tanto na p[1] como na p1 o subtítulo segue 
norma ortográfica anterior : « Legenda Mystica ».

Legenda Mistica Para 
Piano

I – Cortejo dos Pobresinhos; II – Milagre das 
Rosas

ao rodapé da capa: LIT. OS S. 
G. oo EXERCITO

Capa (e contracapa?) de Stuart Carvalhais; na p[1] há um « 
Comentario do Compositôr » à obra; no verso da p11 há uma 
relação de obras. Tanto na p[1] como na p1 o subtítulo segue 
norma ortográfica anterior : « Legenda Mystica ».

Legenda Mistica Para 
Piano

I – Cortejo dos Pobresinhos; II – Milagre das 
Rosas

ao rodapé da capa: LIT. OS S. 
G. oo EXERCITO

Capa (e contracapa?) de Stuart Carvalhais; na p[1] há um « 
Comentario do Compositôr » à obra; no verso da p11 há uma 
relação de obras. Tanto na p[1] como na p1 o subtítulo segue 
norma ortográfica anterior : « Legenda Mystica ».

(motivos populares 
dados por Dr Homem 
[?] de Mello[)]

Curia, 2 de 
Setembro de 
1912[?]

Em rodapé, na última página: « esta rapsodia foi composta em 
duas horas! ». Será 1912 ou 1913? À primeira parece 1912, 
mas o “2” tem um indício de prolongamento e a caligrafia em 
geral está nervosa e rápida.

Copyright 1925 
by Sassetti & 
C.ªa

C. G. Röder, Lit. Etabl., 
Leipzig

I – Santo Antonio dos Olivais; II – Senhor dos 
Navegantes; III – Senhora da Serra; IV – S. 
João do Monte

Subtitulo or era « Suite Portuguesa Nº4 », tendo sido 
posteriormente rasurado.

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

I – Allegro; II – Andante; III – Final [Allegro 
Vivo]

tinta negra com correcções 
a tinta azul

impresso com anotações 
autógrafas

Sassetti & C.ª Editores [/] 56 Rua do Carmo-Lisboa-Portugal [/] 
Depositario no Brazil [/] Casa Mozart [/] Avenida Rio Branco, 
127 [/] Rio de Janeiro; Impr. C. G. Röder, Leipzig

Nº1 – Dança Portuguesa; Nº2 – Fado; Nº3 – 
Chula

Sassetti & C.ª Editores [/] 54, R. do Carmo, 58-Lisboa-Portugal 
[/] Impresso em Portugal

Nº1 – Dança Portuguesa; Nº2 – Fado; Nº3 – 
Chula

capa mole com fólios 
soltos no interior

Nº1 – Dança Portuguesa; Nº2 – Fado; Nº3 – 
Chula

capa mole com fólios 
soltos no interior

Nº1 – Dança Portuguesa; Nº2 – Fado; Nº3 – 
Chula

capa mole com fólios 
soltos no interior

Suite Portugueza N.º4 (ver 
obs)

I – [Allegro bem  ritmado], II – Intermezzo 
Popular, III – Fado, IV – Chula

O tít. or. acusava 'N.º3', mas foi depois rasurado e substituído 
por 'N.º4' na folha de guarda. No título da p.1 da partitura 
mantém-se 'N.º3'. Na p. 1, em  rodapé: « Poursuite Keil [/] 
Arraial ».
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COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano piano completa s.d. I – Dança Portuguesa; II – Fado; III – Chula Completo Bom 265X360 sem marca 10 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Suite Portuguesa Nº4 piano completa s.d. I – Dança Portuguesa; II – Fado; III – Chula Completo Bom 265X360 sem marca

COELHO, Ruy música para piano Suite Portuguesa N.º4 piano completa s.d. I – Dança Portuguesa; II – Fado; III – Chula Completo Bom 265X360 sem marca [2] 17 [1] 

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música para piano Viagens na Minha Terra piano completa s.d. Apenas « I – Dança Campestre ».Bom 265X360 sem marca [2] 8 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo música religiosa Missa Breve vozes e órgão completa s.d. (ver obs) Completo Bom 260X345 sem marca [2] 30

COELHO, Ruy cópia manuscrita música religiosa Missa Breve 1.ª voz, 2.ª voz, 3.ª voz s.d. Completo Bom 220X290 sem marca

COELHO, Ruy música religiosa Missa vozes e órgão completa s.d. Completo Bom 265X360 sem marca 30 [2]

COELHO, Ruy ópera A Feira Opera em 1 acto sobre o texto de Gil Vicente canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 280X360 …? [2] 183 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera A Feira Opera em 1 acto sobre o texto de Gil Vicente canto e piano redução 1 Acto Completo Bom 270X355 …? [2] 183 [1] p183, abaixo da data e sobre a assinatura : « c. a. a. d. D. »

COELHO, Ruy ópera A Feira sobre o texto de Gil Vicente canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 275X360 …? [2] 183 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera A Feira Opera em 1 Acto sobre o texto de Gil Vicente Canto e Orq (…) completa Completo Bom 270X355 …? [2] 271 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Auto da Alma Opera em 1 acto Texto de Gil Vicente Canto e Orq (…) completa 1 Acto Completo Bom …? [2] 186 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Auto da Alma Opera em 1 acto Texto de Gil Vicente canto e piano redução 1 Acto Completo Bom 275X360 …? [2] 143 [1] Última página, abaixo da assinatura, surge « c.a.a.d.D. ».

COELHO, Ruy ópera Auto da Alma Opera em 1 acto Texto de Gil Vicente canto e piano redução 1 Acto Completo Bom 270X350 …? 144

COELHO, Ruy ópera Auto da Alma Opera em 1 Acto Texto de Gil Vicente canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 275X365 …? 144

COELHO, Ruy ópera Auto da Alma Opera em 1 Acto orq

COELHO, Ruy ópera Auto da Alma Opera em 1 Acto Bom 360X275

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca da Glória Texto de Gil Vicente canto e piano redução s.d. Completo Bom 260X365 …? [2] 104 [2]

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Auto da Barca da Glória Texto de Gil Vicente Canto e Orq (…) completa s.d. Incompleto Bom 265X385 …? 36

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca da Glória Texto de Gil Vicente canto e piano redução s.d. Completo Bom 270X380 …? [2] 104 (ver obs)

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Auto da Barca da Glória Texto de Gil Vicente canto e piano redução Completo Bom fólios soltos 265X360 [4] 104 [10]

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca da Glória orq

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca do Inferno Ópera em 1 acto sobre o texto de Gil Vicente canto e piano redução 1944 (ver obs.) 1 Acto Completo Bom 260X370 …? [2] 187 [3]

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca do Inferno Opera em 1 acto sobre o texto de Gil Vicente canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 270X350 …? [2] 179 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Auto da Barca do Inferno Opera em 1 acto sobre palavras de Gil Vicente Canto e Orq (…) completa 1 Acto Completo Bom 270X360 …? [2] 395 [2] P395, abaixo de « Fim » lê-se: « c. a. a. »/ « de. D. »

Suite Portuguesa N.º4 (ver 
obs)

tinta negra; correcções a 
tinta azul e lápis de cor 
vermelha

Na p1 o título é « Suite Portuguesa Nº5», mas o título na p[1] é 
posterior.

[4] 11 [4] (5 fólios) (ver 
obs)

grafite; anotações e 
correcções a tintas azul e 
negra e a lápis de cor 
vermelha

O verso da p3 foi inutilizado; o caderno das pp 4-7 tem a 
sequência 5-6-7-4.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, tinta 
azul e lápis de cor 
vermelha.

I – Dança Campestre 
(ver obs)

tinta azul; anotações a lápis 
de cor vermelha.

Título original era « Dança Campesina », rasurado e 
substituído por « Dança Campestre » tanto na p[1] como na 
p1; Posteriormente, na p[1], o título foi pluralizado ( « Danças 
Campestres » ).

Em Louvôr de Santa 
Terezinha do Menino 
Jesus, a 3 vozes 
eguaes (“côro”, ou a 
“solo”) com 
acompanhamento de 
órgão

Kyrie – Gloria – Sanctus – Benedictus – 
Agnus Dei

8 cadernos cosidos e 
folha-de-guarda

tinta negra, anotações e 
correcções a grafite, 
esferográficas azul e verde.

Na p[1] o autor anotou : « 18mts ». Na p1 há um registo, data 
e assinatura não autógrafos.

PARTES (5 «1.ª voz», 7 
«2.ªvoz», 8 «3.ª voz») (ver 
obs)

Kyrie – Gloria – Sanctus – Benedictus – 
Agnus Dei

Manuscrito a tinta negra 
(música) e tinta azul a 
máquina de escrever 
(texto).

Em dois dos papéis da 3.ª voz, na capa, foi acrescentado a 
grafite, depois de «Missa Breve» : «a Santa Terezinha»; Na 
capa de uma parte da 1.ª voz a cantora assinou : « Maria 
Clementina de Salazar Mascozo [?] »; uma parte de 1.ª voz e 
outra de 2.ª voz originalmente encontradas junto a partes de 
coro da ópera « Vestido de Noiva »; uma 3.ª voz foi 
encontrada junto a partes de coro da ópera « Inês Pereira ».

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

Em louvor de Santa 
Terezinha de Jesus (a 
3 vozes eguaes (“côro” 
ou a “solo”) com 
acompanhamento de 
Orgão

Kyrie – Gloria – Sanctus – Benedictus – 
Agnus Dei

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, tinta azul, 
esferográfica vermelha

7 de Fevereiro de 
1957

Tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelho, 
esferográficas verde e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tinta negra; algumas 
anotações e correcções a 
grafite, esferográfica verde 
e vermelha, tinta azul, lápis 
de cor vermelha

Folha de Guarda, a grafite, canto sup. esq. Diagonalmente : « 
Teatro N. S. Carlos/ [monograma, letras sobrepostas] CP? [ou 
PC?]/ Maio 1957 »; no verso da folha de guarda: « Venditici [?] 
d'acqua/ Ed. Odete Sabino – Sultana.    M. Jose – Felipa – 
Belmira. »

Lisbôa, 7 de 
Fevereiro de 
1957

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a lápis de cor 
vermelha, esferográfica 
vermelha

abaixo de « Fim », e sobre a assinatura, p271, surge « 
c.a.a[?].d[?].D. »

Lisboa, 12 de 
Maio de 1959

tinta azul; anotações a 
grafite e a lápis de cor 
vermelha

Encontra-se uma folha 10X27 dobradada como marcador da 
página 115 e número de ensaio 34, com o texto : « pg. 115/ N. 
34 ».

12 de Maio de 
1959

tinta azul; anotações a 
grafite e a lápis de cor 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Tinta negra (or.); anotações 
a grafite e a esferográfica 
azul

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Tinta negra (or.); anotações 
a grafite, lápis de cor 
vermelha e a esferográfica 
azul

Entre as pp26 e 27 achava-se uma parte (Anjo Custódio) 
[juntar às outras partes???]

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES  ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III, tba, hrp, clst, vbf, 
tbls, btr, xlf, cx, tantam, trg ) + 
folha com anotações 
autógrafas

uma parte de vc : « F. Costa [/] F. Loriente [/] S. Carlos [/] Abril 
[/] 1960 ». Parte de tr III e IV : « Teatro de S. Carlos 1 Maio de 
1960 » (« 1 Maio » escrito sobre « Abril »). Parte tbls : « 
Antonio Maria Valente [/] 25/4/960 [/] S. Carlos (Lisbôa) 
».Verificar outras.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES CORO ( 11 op I, 15 
sop II, 3 sop III, 5 ten I, 3 ten 
II, 5 bx) E PARTES 
SOLISTAS ( Santo Ambrosio, 
São Jerónimo, Anjo Custódio)

Algumas partes assinadas pelos músicos. Verificar. Parte de 
Anjo Custódio originalmente entre as pp 26 e 27 do volume 
cópia ms redução « Auto da Alma » beta.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas ([1]-52, 53-62, 63-
104), manuscrito autógrafo 
(52A-52D, 62A-62-D)

À memoria de minha 
mulher Olga

tinta negra (cópia), tinta 
azul (autógrafo); algumas 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor laranja, 
tinta azul e verde, 
esferográfica vermelha

Em vez de uma expectável sequência 52-53, encontramos : 
52, 52A-D, 53; Em vez de uma expectável sequência 62-63, 
encontramos : 62, 62A-D, 63. Estas secções são as 
autógrafas, posteriormente acrescentadas.

À memoria de minha 
mulher Olga

tinta negra, esferográficas 
azul e negra

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

À memoria de minha 
mulher Olga

tinta negra (original); 
anotações e correcções 
grafite, lápis de cor laranja, 
tinta azul, esferográfica azul 
e verde; dois compassos a 
lápis na 62c

Em vez de uma expectável sequência 52-53, encontramos : 
52, 52A-D, 53; Em vez de uma expectável sequência 62-63, 
encontramos : 62, 62A-D, 63. Estas secções são fotococópias 
do ms. autógrafo, por sua vez corrigidas

À memoria de minha 
mulher Olga

26 de Junho de 
1970

parte sem marca, parte « 
CUSTODIO CARDOSO 
PEREIRA & C.ª – Rua do 
Carmo, 11 – LISBOA

grafite, tinta azul, 
esferográfica azul e verde, 
lápis de cor vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
4 vc, 4 cb, fl I e II, fl III e 
flautim, ob I e II, ci, cl I e II, cl 
bx, fg I e II, cfg, tr I e II, tr III e 
IV, tpt I e II, tpt III, tbn I e II, 
tbn III, tba, tbls, hrp, clst, 
bombo e pratos, cx, 
vibrofone, xlf, tantam, sino, 
chocalho, sistro ) + duas 
folhas com anotações 
autógrafas

1.º vl, verso da capa : « Vasco Barbosa [/] Paulo Manso [/] 1ª 
audição [/] S. Carlos = 20/6/971 [/] Maestro = o autor »; 
verificar outras.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas ([1]-149, 151,153, 
154, 156-fim), autógrafo 
manuscrito (150, 152,155)

tinta azul (41-48; ver obs.) e 
negra(or.); anotações e 
correcões a lápis de cor 
azul e vermelha, tinta azul e 
verde

P187, data original, rasurada: « 30-8-44 », substituída por « 
1944 ». Secção 41-48 copiada por autor diferente e 
posteriormente acrescentada. PP150, 152 e 155 autógrafas, 
posteriormente acrescentadas. Verso da folha de guarda, 
anota-se : « 45 m ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas ([1]-40, 49-fim), 
autógrafo (41-48)

tinta negra (cópia) e azul 
(autógrafo); anotações e 
correcções a grafite, a lápis 
de cor vermelha, 
esferográficas azul, verde  
e vermelha, tinta azul

8 de Março de 
1944

tintas negra e verde (or.); 
anotações ae correcções a 
tintas azul e verde, lápis de 
cor azul e vermelho
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COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Auto da Barca do Inferno Opera em 1 acto poema de Gil Vicente canto e piano redução M. 1944 1 Acto Completo Bom 260X355 …? [2] 187 [2]

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca do Inferno canto ver obs Bom

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca do Inferno canto

COELHO, Ruy ópera Auto da Barca do Inferno orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Auto do Berço orq completa Introducção   Incompleto Bom fólios soltos 270X352 ProsperCOLAS [/] PARIS [2] 1-11 [2] 12-18 [2]

COELHO, Ruy ópera Belkiss Opera em 3 Actos poema de Eugenio de Castro orq completa 3 Actos... Completo Bom 497 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Belkiss Opera em 3 Actos poema de Eugenio de Castro canto e piano redução 3 Actos... Completo Bom 360X280 …? [2] 332 [3]

COELHO, Ruy ópera Belkiss Opera em 3 Actos poema de Eugenio de Castro canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 275X370 …? [2] 377 

COELHO, Ruy ópera Belkiss Opera em 3 Actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 260X350 …? [2] 345 [1]

COELHO, Ruy ópera Belkiss Opera em 3 Actos poema de Eugenio de Castro canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 260X375 …? [2] 377 [1]

COELHO, Ruy ópera Belkiss …? 497 [2] (ver obs)

COELHO, Ruy ópera Belkiss Bailado piano redução 21-04-61 apenas o bailado (“ Entrada de Belkiss em Jerusalem “)Bom 264X360 …? 16

COELHO, Ruy ópera Belkiss Côro coro e piano redução s.d. Partes corais da ópera Bom 3 cadernos agrafados 215X290 sem marca 18 [2]

COELHO, Ruy ópera Belkiss orq SEPARADO em 2 caixas brancas horizontais

COELHO, Ruy ópera Belkiss orq

COELHO, Ruy ópera Belkiss orq fólios soltos

COELHO, Ruy ópera Belkiss coro algumas partes assinadas e datadas pelos coralistas.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Belkiss coro de sopranos ? 1.º acto junto a outro material da Belkiss (acima)

tinta azul, negra e verde; 
correcções e anotações a 
lápis de cor azul e 
vermelho, grafite, 
esferográfica verde cor-de-
rosa

P187 abaixo de « Fim » lê-se: «c.a. »/ « a.d. »/ «d[?].»; Na 
p[1], canto sup dir, assina: « Carlo Pasqual »/ « Giugno 1956 
»; na folha de guarda, canto sup esq, lê-se: «M.tro Pascoli 
[?]».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES CORO 
CAVALEIROS DE CRISTO 
( 12 ten I, 9 ten II, 9 bar, 9 
bx), CORO ANJOS ( 10 sop I 
1.ª voz, 10 sop I 2.ª voz, 16 
sop II, 17 ctraltos), CORO NA 
BARCA DO INFERNO ( 24 
sop I, 24 sop II, 10 ctraltos, 4 
sop III, 24 ten I, 17 ten II, 9 
bar, 27 bx ) + 2 folhas com 
anotações autógrafas

Numa folha autógrafa com recensão de número de partes, o 
compositor assinou : « Lisbôa 28 Abril 1956 ». Há partes 
assinadas e datadas pelos coralistas (Verificar).

cópia manuscrita com 
correcções e anotações 
autógrafas e manuscrito 
autógrafo

PARTES SOLISTAS ( Brigida 
Vaz, Fidalgo, Sapateiro, 
Diabo, Corregedor, 
Onzeneiro, Parvo )

A Parte de « Parvo » foi encontrada junto a outras partes das 
óperas « O Cavaleiro das Mãos Irresistíveis » e « Auto da 
Barca do Infenro ». Há partes assinadas pelos cantores. 
Anotações cénicas.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
4 vc, 3 cb, fls, flautim, obs, ci, 
cls, cl bx, fgs, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III e IV, tba, tbls, cx e 
tantam, pandeireta ferros e 
sinos, xlf, bombo e pratos, 
hrp, clst, tantam nos 
bastidores, bombo nos 
bastidores, cx nos bastidores, 
sinos, xilofone nos 
bastidores, trombone nos 
bastidores, sino nos 
bastidores ) + folha com 
anotações autógrafas

Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (verificar). 
Parte vl II  « Costa Gomes [/] e [/] Anibal Almeida [/] S. Carlos, 
Junho, 1956 [/] (com o autor) ».

Domingo 19 de 
setembro de 
1920. Figueira da 
Foz. (Porto?)

À capa: « Auto do Berço [/] 1[º] acto do Triptico [/] I Crisfal – 
Egloga [/] II Auto do Berço – Opera coreographica [/] III Rosas 
de Todo o Ano – Comedia Lyrica [/] O Crisfal e Auto do Brço [/] 
foram cantadas a 1ª em S. Carlos em 1920 [/] e a 2ª em S. 
Carlos e S. João do Porto em 1921 ».

parte cópia manuscrita, parte 
manuscrito autógrafo

Lisboa, 7[sobre: 
8] de Janeiro de 
1924

Francellos, 12 de 
Setembro de 
1923

tinta azul e negra (or.); 
anotações a grafite, lápis de 
cor azul e vermelha e a 
tinta azul

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Tinta negra (or.); anotações 
e correcões a grafite, a 
lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, 
esferográficas azul e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Tinta negra (or.); anotações 
a grafite, lápis de cor 
vermelha e a tinta azul

Na p[1], identifica-se a grafite: « Carlo Pasqual »/ « Abril 1961 
» e o monograma « C P », letras sobrepostas, a primeira a 
lápis de cor azul, a segunda a vermelho.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, 
esferográfica azul

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (1-301, 334-337, 
379, 379a.379s, 452-497), 
manuscrito autógrafo (302-
333, 338-378, 379t, 380-451)

Tinta negra e castanha (o 
libreto a tinta vermelha); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul, 
rosa, roxo e vermelho, 
esferográficas azul e verde, 
tinta azul e vermelha

Em vez de uma expectável sequência 378-380, encontramos : 
378, 379t, 379, 379a-s, 380; A secção {379, 379a-s} 
corresponde a uma « Dança » cuja caligrafia não encontra 
paralelo no espólio de Ruy Coelho; a p342, início do 3.º Acto, 
tem uma descrição autógrafa do mesmo: à p342 foram presas 
com um clip duas folhas com informações sobre a paginação.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas (pp 1-
16), manuscrito autógrafo 
(p1)

Tinta negra (or.); anotações 
a grafite e a esferográfica 
azul

Na pág1 há anotações musicais autógrafas; na p2, canto sup 
dir, autógrafo, anotou-se a posteriori: « Entrada de Belkiss em 
Jerusalem »; há anotações relativas à coreografia a grafite.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
tinta vermelha, 
esferográfica azul.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas e duplicações por 
stencil

PARTES ( 6 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
5 vc, 5cb, fls I e II, fltim e fl IV, 
obs, ci, cls, clbx, fg I e II, fg III 
e IV, cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt 
I e II, tpt III e IV, tbn I e II, tbn 
III e IV, hrp I, hrp II, clst, timp, 
bombo e pratos, tantam, 
sinos, cx forte, pandeireta e 
trg, harpa I nos bastidores, 
harpa II nos bastidores, 1ªas 
trompetas fanfarras 2.º acto, 
2ªas trompetas fanfarras 2.º 
acto, 4 1.ªas trompetas 
fanfarras 3.º acto, 3 2.ªas 
trompetas fanfarras 3.º acto, 
3 3.ªas trompetas fanfarras 
3.º acto ) + folha solta com 
anotações autógrafas

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 6 vl I, 5 vl II, 3 vla, 
3 vc, 3 cb, fl I e II, fltim e fl III 
e IV, obs 1 e 2, ci, 1 cls, 1 
clbx, fg I e II, fg III e IV, cfg, tr 
I e II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III 
e IV, tbn I e II, tbn III e IV, tba, 
hrp I, hrp II, clst, tbls, bombo 
e pratos, caixa forte, sinos, 1 
trompeta si b I fanfarra, 1 
trompeta si b II fanfarra, 1 
trompeta si b III fanfarra) + 
folha solta autógrafa

algumas partes assinadas e datadas pelos músicos. 
SEPARADO EM 2 CAIXAS negras verticais

PARTES (7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, 1 fl I, fl I, fl II, fltim, 
ob I, ob II, cl I, cl II, fg I e II, 
cfg, tr fá I e II, tr fá III e IV, tpt 
si b I e II, tpt III e IV, tbn I e II, 
tbn III e IV, tba, hrp, clst, tbls, 
sinos (ou vib c baq de 
madeira), bombo e prts, cx frt, 
trg, pndrt + folha anotações 
autógrafas

PARTES (14 sop I, 2 sop I inc 
-só 1.ºacto-, 16 sop II, 4 sop II 
inc -só 1.ºacto-, 15 ten, 20 bx)

4 páginas não 
numeradas



Folha1

Página 16

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Belkiss orq

COELHO, Ruy ópera Belkiss solistas delicado 240X340

COELHO, Ruy ópera Crisfal Canto e Orq (…) completa s.d. Incompleto

COELHO, Ruy ópera Crisfal texto de Afonso Lopes Vieira Canto e Orq (…) completa s.d. Completo 260X350 …? 184 (ver obs) versão bilingue (pt, it); Não existem as páginas 1 e 2

COELHO, Ruy ópera Crisfal texto de Afonso Lopes Vieira Canto e Orq (…) completa s.d. Completo Bom 270X350 …? [2] 176

COELHO, Ruy ópera Crisfal canto e piano redução s.d. Completo Bom 270X370 …? [1] 75

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Crisfal redução s.d. Completo Bom 265X370 …? [1] 75 [2]

COELHO, Ruy ópera Crisfal canto e piano redução s.d. Completo Bom 260X360 …? [1] 97 [2] (ver obs) Na p[1], o subtítulo é : « Opera em 1 acto ».

COELHO, Ruy ópera Crisfal redução s.d. Completo Bom 255X365 …? 75 (só frentes)

COELHO, Ruy ópera Crisfal redução s.d. Completo Bom 255X365 …? 75 (só frentes)

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Crisfal texto de Afonso Lopes Vieira Canto e Orq (…) completa s.d. ??? 300X370 [2] 150 [3]

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Crisfal canto e piano redução s.d. Completo Bom 265X335 [3] 75 [2] tinta negra (or.)

COELHO, Ruy ópera Crisfal

COELHO, Ruy ópera Crisfal Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (verificar).

COELHO, Ruy ópera Crisfal PARTE SOLISTAS (Crisfal)

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Crisfal PARTE SOLISTAS (Crisfal)

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Crisfal PARTE 3ªas Noviças

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Crisfal canto e piano só folha de rosto incompleto (só folha de rosto)

COELHO, Ruy ópera Crisfal coro

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Entre Giestas Opera em 3 Actos libreto de Carlos Selvagem canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom sem marca [4] 362 [2]
COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Entre-Giestas Opera em 3 Actos canto e piano redução s.d. 1.º acto (?) Bom …? [6] 146 [2] tinta negra (or.)

COELHO, Ruy ópera Entre Giestas canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 255X340 …? [1] 295

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Entre Giestas completa 3 Actos... Completo Bom 270X375 …? [2] 365 [2] (ver obs)

COELHO, Ruy ópera Entre-Giestas Opera em 3 Actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 265X370 …? [1] 295

COELHO, Ruy ópera Entre Giestas Opera em 3 Actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 265X370 …? [2] 295 [3] (ver obs)

COELHO, Ruy ópera Entre-Giestas Opera em 3 Actos coro s.d. Completo

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Entre Giestas solista? parte solista não identificada Janeir0 1970 Completo 225X285 sem marca [20]

PARTES ( 1 vl I, 1 vl II, 1 vla, 
1 vc, 1 cb)

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (1 Nastosenen, 1 
Zophesamin (1.ºacto – 1.ª 
scena, 2.º e 3. actos), 1 
Sacerdote – Zophesamin (1.º 
acto – 2.ª scena);1 Zabud; 1 
Caminhante, 1 Mensageiro)

Os cantores identificados pelo nome pelo compositor, a 
grafite, abaixo do nome do personagem. A parte de 
Nastosenen assinada e datada por [?] Guerreiro : « 21/23 de 
Abril [?] de 1961 ».

cópia manuscrita e 
manuscrito autógrafo

parte ProsperCOLAS [/] 
PARIS, e algumas páginas « 
E. Bevilacqua & C. » [Rio de 
Janeiro / São Paulo]

12-39, 39a, 40-42, 
42a, 43-85, 68-111, 
111-112, 112a, 113-
114, 116-117, 118a, 
119, 122, 107-110, 
117, 23-30

Partitura com paginação muito alterada e trocada. A última 
página, indicada como 122, assinala: « Finis Laus Deo. [/] Mar 
Atlantico. [/] [??] Dezembro de 1919 ». As poucas páginas 
(este inclusive) da marca brasileira assinalam  texto em 
português, mas a maior parte tem  versão italiana.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Egloga Musical em 1 
acto e 3 quadros

Encadernação partida; 
divisão entre a p4 e a p5

tinta negra e vermelha; 
anotações e correcções a 
grafite, tinta azul, lápis de 
cor rosa e azul, 
esferográficas azul e verde

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Egloga Musical n'um 
acto e 3 quadros

Tinta castanha e vermelha; 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor 
vermelha, tinta azul, 
esferográficas azul, verde e 
vermelha

versão bilingue (pt, it); Na p2 lê-se « […] Esta obra foi cantada 
no Teatro de S. Carlos, de Lisbôa, em Fevereiro de 1920 […] 
»; no canto sup dir : «40mtos».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Egloga em 1 acto e 
trez quadros

poema de Afonso Lopes 
Vieira

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, 
esferográfica azul

Egloga em 1 acto e 
trez quadros

poema de Afonso Lopes 
Vieira

canto (barítono – Crisfal -, soprano 
– Maria-, coro – Coro de Noviças -, 
coros internos – Vozes da 
Paisagem, Coro das Monjas de 
Lorvão -) e piano

Prelúdio, inst; I Quadro, Crisfal e coros; 
Intermezzo, inst; II Quadro –Scena 1, Coro 
de Noviças; II Quadro - Romance de Maria, 
Maria e Coro de Noviças; II Quadro – Scena 
II, Maria e Crisfal; III Quadro – [Introdução]; III 
Quadro – Luar (bailado); III Quadro – [secção 
final].

Tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
esferográficas azul e  
vermelha

Na 1.ª pág. de guarda, verso, canto sup esq : « Maria. Pag. 35 
»; No III Quadro, seção « Luar », bailado, parecer ser versão 
sem canto da homónima canção in Canções de Saudade e 
Amor; na p [1] lê-se « […] Esta obra foi cantada no Teatro de 
S. Carlos, de Lisbôa, em Fevereiro de 1920 […] ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (p[1]-11), 
manuscrito autógrafo (12-fim)

Egloga em 1 Acto e 3 
Quadros (ver obs)

poema de Afonso Lopes 
Vieira

tinta negra (cópia) e azul 
(autógrafo); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
tinta azul, esferográficas 
azul, verde e vermelha

fotocópia com anotações e 
correcções autógrafas

Egloga em 1 acto e 
trez quadros

poema de Afonso Lopes 
Vieira

canto (barítono – Crisfal -, soprano 
– Maria-, coro – Coro de Noviças -, 
coros internos – Vozes da 
Paisagem, Coro das Monjas de 
Lorvão -) e piano

Prelúdio, inst; I Quadro, Crisfal e coros; 
Intermezzo, inst; II Quadro –Scena 1, Coro 
de Noviças; II Quadro - Romance de Maria, 
Maria e Coro de Noviças; II Quadro – Scena 
II, Maria e Crisfal; III Quadro – [Introdução]; III 
Quadro – Luar (bailado); III Quadro – [secção 
final].

anotações e correcções a  
esferográfica verde

No III Quadro, seção « Luar », bailado, parecer ser versão 
sem canto da homónima canção in Canções de Saudade e 
Amor.

fotocópia com anotações e 
correcções autógrafas

Egloga em 1 acto e 
trez quadros

poema de Afonso Lopes 
Vieira

canto (barítono – Crisfal -, soprano 
– Maria-, coro – Coro de Noviças -, 
coros internos – Vozes da 
Paisagem, Coro das Monjas de 
Lorvão -) e piano

Prelúdio, inst; I Quadro, Crisfal e coros; 
Intermezzo, inst; II Quadro –Scena 1, Coro 
de Noviças; II Quadro - Romance de Maria, 
Maria e Coro de Noviças; II Quadro – Scena 
II, Maria e Crisfal; III Quadro – [Introdução]; III 
Quadro – Luar (bailado); III Quadro – [secção 
final].

anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor 
vermelha, esferográficas 
azul e verde

No III Quadro, seção « Luar », bailado, parecer ser versão 
sem canto da homónima canção in Canções de Saudade e 
Amor.

Egloga Musical n'um 
acto e trez quadros

Delicado (não 
encadernado, alguns fólios 
bastante deteriorados)

Rua dos Ourives N. 43, Rio de 
Janeiro [,] E. BEVILACQUA & 
C. [,] Rua de S. Bento N.14A 
S. Paulo (pp1-42, 74-79, 125-
132); Rio de Janeiro – E. 
Bevilacqua & C. - S. Paulo 
(43-73, 80-123, 133-150), 
ProsperCOLAS Paris (124)

Tinta negra e vermelha 
(or.); anotações a grafite, 
lápis de cor azul e vermelha

Egloga em 1 acto e 
trez quadros

poema de Afonso Lopes 
Vieira

Custodio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 11 – 
Lisboa

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, manuscrito 
autógrafo

PARTES ( 3 vl I, 3 vl II, 2 vla, 
2 cb, fls, cls,tpt I e II, tr I e II, tr 
III e IV, clst, hrp I, hrp II )

Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (verificar). 
Cópia de 1.º vl assinada : « Lisboa 17-2-920 » , « Modesto F. 
H. Velho [/] 2º sarg.to m.e[?]o d'inf20. ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, fotocópia

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, 2 fl, cls, tr I e II, tr 
III e IV, tpt si b, hrp I, hrp II, 
clst, org, tbls, org nos 
bastidôres, pratos, sinos, 
bandolins I e II ) + folha com 
anotações autógrafas

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Estava originalmente junto a papéis solistas do « Auto da 
Barca do Inferno »

Estava originalmente junto a um conjunto de partes de coro da 
ópera « Vestido de Noiva ».

Estava originalmente junto a um conjunto de partes de coro da 
ópera « Vestido de Noiva ».

4 páginas não 
numeradas

Estava originalmente junto a um conjunto de partes de coro da 
ópera « Vestido de Noiva ».

cópia manuscrita, duplicação 
por stencil, fotocópia, 
manuscrito autógrafo

PARTES CORO (25 sop I e 
II, 26 ten e bx, 15 Noviças, 6 
Noviças I, 3 Noviças II, 4 
Noviças III, 1 noviças I inc? ) 
+ folha com anotações 
autógrafas

Algumas partes assinadas e datadas pelos coralistas. 
Algumas partes de Sop 1.ª e 2.ª tinham por subtítulo « Coro de 
Mulheres », o qual foi rasurado e substituído por « Coro de 
Senhoras » - nalguns casos, depois da  versão original, 
acrescentou-se « dobre a língua ».

Até à p. 
198, 
210X290, 
depois (e 
guarda) 
265X358

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas ([1]-
244), manuscrito autógrafo 
(245-fim)

sobre a peça de Carlos 
Selvagem

tinta negra (cópia) e azul 
(autógrafo); algumas 
correcções a esferográfica 
vermelha

sobre a peça de Carlos 
Selvagem

Canto, Coro e Orq (Fls, Obs, Cls, 
Fgs, Cfg, Tps, Tpts, Tbns, Tba, Hrp, 
Timbs, Arcos)

12 de Fevereiro 
de 1929

tinta negra; correcções e 
anotações a lápis de cor 
azul e vermelho, a tinta azul 
e a grafite

Em vez de uma expectável sequência 378-380, encontramos : 
378, 379t, 379, 379a-s, 380; A secção {379, 379a-s} 
corresponde a uma « Dança » cuja caligrafia não encontra 
paralelo no espólio de Ruy Coelho; a p342, início do 3.º Acto, 
tem uma descrição autógrafa do mesmo: à p342 foram presas 
com um clip duas folhas com informações sobre a paginação.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

sobre a peça de Carlos 
Selvagem

tinta azul e negra; 
anotações e correcções a 
lápis de cor roxa e 
vermelha, tinta azul 
esferográfica azul e 
vermelha.

Título na p[1] (cópia manuscrita) : « Entre Giestas »; na p1, 
posteriormente acresscentado, autógrafo : « Entre-Giestas ».

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas (ver 
obs)

sobre a peça de Carlos 
Selvagem

Tinta negra (cópia) e 
esferográfica azul 
(autógrafo); anotações a 
tinta azul e a esferográfica 
azul e vermelha

Na p1, o título é : « Entre-Giestas»; há entre a p2 e a p3 uma 
folha solta 15X27 com anotações autógrafas.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (1 córos, 3 sop I, 2 
sop II, 2 sop III, 1 ten II, 1 bar, 
2 baix)

alguns fólios em mau 
estado

esferográficas azul, verde e 
vermelha

Caligrafia infantil, excepto a data assinalada a grafite no canto 
inf esq da pág de rosto
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COELHO, Ruy ópera Entre-Giestas Opera em 3 Actos solistas

COELHO, Ruy ópera Entre-Giestas orq algumas partes assinadas e datadas pelos músicos.

COELHO, Ruy ópera Entre-Giestas orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Inêz de Castro Opera em 3 Actos orq completa 3 Actos... Completo Bom 270X370 [4] 403 [5]

COELHO, Ruy ópera Inês de Castro Opera em 3 Actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 265X375 …? [2] 258

COELHO, Ruy ópera Inês de Castro Opera em trez actos Canto e Orq (…) completa s.d. 3 Actos... Completo Bom …? [2] 409 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Inêz de Castro Opera em trez actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 265X355 …? [2] 258 [2] Versão bilingue (pt, it)

COELHO, Ruy ópera Inês de Castro Opera em 3 Actos coro, tenor – D. Pedro -, e piano redução s.d. Bom 265X360 sem marca 15 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Inês de Castro redução s.d. Partes corais da ópera Completo Mau 255X350 sem marca [2] 21 [1]

COELHO, Ruy ópera Inês de Castro redução s.d. Partes corais da ópera Completo Mau 280X370 [1] 30 [1]

COELHO, Ruy impresso ópera Inês de Castro Opera em 3 Actos piano e canto redução 1953 Completo Bom 200X268 [6] 226 [2]

COELHO, Ruy impresso ópera Inês de Castro Opera em 3 Actos piano e canto redução 1953 Completo Bom 200X268 [6] 226 [2]

COELHO, Ruy impresso ópera Inês de Castro Opera em 3 Actos piano e canto redução 1953 Completo Bom 200X268 [6] 226 [2]

COELHO, Ruy ópera Inêz de Castro Opera em 3 Actos canto Bom 220X290

COELHO, Ruy ópera Inês de Castro coro Partes datadas e assinadas pelos coralistas. Verificar.

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Inês de Castro Opera em 3 Actos orq 270X360

COELHO, Ruy ópera Inês de Castro orq 230X290

COELHO, Ruy ópera Inês Pereira Opera em 3 Actos Gino Saviotti Canto e Orq (…) completa s.d. 3 Actos... Completo Bom 260X375 …? [2] 562 Versão bilingue (pt, it)

COELHO, Ruy ópera Inês Pereira Opera em 3 Actos Gino Saviotti canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 270X370 …? [2] 376 [1] Versão bilingue (pt, it)

COELHO, Ruy ópera Inês Pereira Ópera em 3 Actos Gino Saviotti canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 260X375 …? [2] 368 [2]

COELHO, Ruy ópera Inês Pereira Córos coro e piano redução s.d. Bom 265X370 sem marca [2] 50

COELHO, Ruy ópera Inês Pereira Córos coro e piano redução s.d. Bom 270X380 sem marca [2] 50 [4]

COELHO, Ruy ópera Inês Pereira Opera em 3 actos  coro ver obs delicado sem marca

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (2 Clara, 1 Geadas, 
1 Miguel, 1 Vigario, 1 Um  
Cachôpo, 1 Martinho, 1 
Jeronimo, 1 Maria do Carmo, 
1 Manuel).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 3 vc, 4 cb, 1 fl e 
fltim, 1 obs, 1 cls, 1 fgs, 1 cfg, 
1 tr I e II, 1 tr III e IV, 1 tptas, 
1 tbn I e II, 1 tbn III e IV, 1 
tba, 1 harpa, 1 tbls, 1 bombo 
prato, 1 sinos ) + Folha solta 
com anotações autógrafas

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 8vl I, 7 vl II, 4 vla, 
3 vc) + FOLHA SOLTA

sobre a “Castro” de Antonio 
Ferreira e “D. Pedro” de 
Antonio Patricio

14 de Setembro 
de 1926

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

sobre a “Castro” de Antonio 
Ferreira e “D. Pedro” de 
Antonio Patricio

tintas azul e negra (or.); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor 
vermelha, tinta azul

No verso da folha de guarda 1 foi colada uma fotografia de 
Ruy Coelho, autografada a tinta azul; abaixo dela descreveu-
se, manuscrito autógrafo, o elenco da versão portuguesa 
cantada em « Lisbôa, 15 de Janeiro de 1927 »; na frente da 
folha de guarda 2 foram colados excertos de um possível 
programa, com o elenco e equipa técnica da versão italiana de 
« 27 de Abril 1951 ». Ambas as versões no S. Carlos.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

sobre a “Castro” de Antonio 
Ferreira e “D. Pedro” de 
Antonio Patricio

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, 
esferográfica vermelha

sobre a “Castro” de Antonio 
Ferreira e “D. Pedro” de 
Antonio Patricio

Tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Secção « Dança [/] (Dançam todos com D. 
Pedro) » [ver obs], precedida de seis 
compassos

tinta negra (or.); anotações 
a tinta azul e lápis de cor 
vermelha

Depois de « (Dançam todos com D. Pedro) » foi acrescentado 
pelo compositor, posteriormente, a tinta azul : « (de noite, à luz 
dos archotes ) ».

Opera em 3 actos – 
Còros

coro (Côro das raparigas de 
Coimbra fóra de scena; homens; 
mulheres; Côro dos Cavaleiros e 
homens de armas; Donzelas; povo 
fora de cena – homens e mulheres; 
Côro de Monteiros) e piano [ver obs]

tinta azul e grafite; 
anotações a grafite, lápis de 
cor vermelha

Na última pg, a grafite, foi acrescentado, não autógrafo, 
posteriormente um pouco de música correspondendo a um 
coro de « Frades » [?]; também a grafite, autógrafo, foi 
acrescentado outro pedaço de música cuja identificação fica 
por fazer.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Opera em 3 actos – 
Córos

coro (Côro das raparigas de 
Coimbra fóra de scena; homens; 
mulheres; Côro dos Cavaleiros e 
homens de armas; Donzelas; povo 
fora de cena – homens e mulheres; 
Côro de Monteiros; Côro de Frades) 
e piano

sem marca (fólios com selo 
branco do « Teatro Nacional 
de S. Carlos »)

tinta negra e vermelha; 
anotações a grafite e lápis 
de cor roxa e vermelha

encadernado, capa 
mole

Officine Grafiche Ricordi – 
Milano 1953 De

pp [3] e [4] : relação de intérpretes aquando da récita 
portuguesa de 15 de Janeiro de 1927, e da italiana de 27 de 
Abril de 1951, ambas no S. Carlos; partitura bilingue (pt, it)

encadernado, capa 
mole

Officine Grafiche Ricordi – 
Milano 1953 De

pp [3] e [4] : relação de intérpretes aquando da récita 
portuguesa de 15 de Janeiro de 1927, e da italiana de 27 de 
Abril de 1951, ambas no S. Carlos; partitura bilingue (pt, it)

encadernado, capa 
mole

Officine Grafiche Ricordi – 
Milano 1953 De

pp [3] e [4] : relação de intérpretes aquando da récita 
portuguesa de 15 de Janeiro de 1927, e da italiana de 27 de 
Abril de 1951, ambas no S. Carlos; partitura bilingue (pt, it)

cópia manuscrita, manuscrito 
autógrafo

PARTES SOLISTAS ( D. 
Pedro, Mensageiro, 
Gonçalves, Tio e Mestre 
Antonio, Rei, D. Pedro, Uma 
Mulher, Ama, 2 Inez de 
Castro, D. Afonso IV)

cópia manuscrita, cópia por 
stencil

PARTES CORO ( 18 sop, 9 
contraltos, 27 ten, 9 bar, 9 
bai) + folha com anotaçoes 
autógrafas

PARTES ( 8 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, fl I e II, fl III – 
flautim e fl IV, obs, ci, cls, cl 
bx, fg I e II, fg III e IV, cfg, tr I 
e II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III e 
IV, tbn I e II, tbn III e IV, tuba, 
btr, tbls, hrp, clst, sxt, sinos, 
sinos (palco), tamtam, 
pandeiro e pandeireta, org, 
cx, trg, fanfarra : 1.ª tpt, 
fanfarra : 2.ª tpt, fanfarra : 3.ª 
tpt, fanfarra : 4.ª tpt, fanfarra : 
1.º tbn, fanfarra : 2.ª tbn. ) + 
folha com anotações 
autógrafas

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 6 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
6 vc, 3 cb, fls, flautim, obs, ci, 
cls, cl bx, fg I e II, fg II, fg III e 
IV, fg III e IV, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I, tpt I e II, tpt II, tbn I 
e II, tbn III e IV, tuba, hrp, clst, 
tbls, bombo e pratos, sinos, 
sinos (palco), org, tantam, 
pandeiro e ferrinhos ) + folha 
com anotações autógrafas

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tinta azul e negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelha, tinta azul, 
esferográfica azul

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Tinta azul e negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor 
vermelha, tinta azul, 
esferográficas azul, roxa e 
preta

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (1-346), 
manuscrito autógrafo (347-
350), cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (351-368)

tinta negra e azul; algumas 
anotações e correcções a 
grafite , esferográicas azul, 
preta, verde e vermelha, 
lápis de cor vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

encadernado, capa 
mole

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

encadernado, capa 
mole

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, 
esferográfica vermelha.

Na folha-de-guarda e na p[1] surge o monograma « M P » 
(letras sobrepostas).

duplicação por stencil com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES (12 sop I, 17 sop II, 
19 ten, 19 bar e bx) + 
conjunto de partes 
incompletas e papéis com 
anotações autógrafas

encadernação, capa 
mole de má 
qualidade 
(desazendo-se)

Algumas partes assinadas e datadas pelos coralistas. Uma 
parte de sop II : « Lisboa – Março de 1952 [/] MA[?]Mesquitella 
». Acha-se o monograma « M P » (letras sobrepostas ) na 
capa de uma parte de 2.º sop; acha-se uma folha solta com 
anotações autógrafas sobre quaantidade de partes.
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COELHO, Ruy ópera Inês Pereira Opera em 3 Actos orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera D. João IV Opera em 3 Actos libreto de Silva Tavares Canto e Orq (…) completa Completo Bom 275X375 …? 645 [2]

COELHO, Ruy ópera D. João IV Opera em 3 Actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 255X355 …? [7] 356

COELHO, Ruy ópera D. João IV Opera em 3 actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 270X355 …? [8] 358 [2]

COELHO, Ruy ópera? Da Opera D. João IV canto e orq completa s.d. Prelúdio; Fandango Ribatejano (ver obs) Preludio do 2º Acto e FandangoBom 265X355 sem marca [2] 65 [1]

COELHO, Ruy ópera? orq

COELHO, Ruy ópera D. João IV Opera em 3 Actos orq Bom 220X305

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera D. João IV Opera em 3 Actos PARTE clavicordio 215X300

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera D. João IV Opera em 3 Actos 

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera D. João IV Opera em 3 Actos 

COELHO, Ruy ópera D. João IV

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera D. João IV

COELHO, Ruy ópera D. João IV

COELHO, Ruy ópera L'Abito di Nozze Opera em 1 Acto Ruy Coelho (ver obs) canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 270X360 …? [2] 205 [2]

COELHO, Ruy ópera L'Abito di Nozze poema de Charles Oulmont canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 280X365 …? [2] 205 [1]

COELHO, Ruy ópera L'Abito di Nozze Opera in 1 acto Ruy Coelho (ver obs) Canto e Orq (…) completa s.d. 1 Acto Completo Bom 265X375 …? [2] 326 [3]

COELHO, Ruy ópera L'Abito di Nozze canto e piano redução s.d. Completo Bom 270X355 …? [6] 205

COELHO, Ruy ópera Na noite de Santo Antonio Opera em 1 Acto canto e piano redução 22-03-57 Completo Bom fólios soltos 265X360

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera La Robe de Noces Opera in 1 acto orq completa s.d. Incompleto Bom fólios soltos 270X350 [2] 24 [2] À 1.ª p., também o título « L'abito di nozze ».

COELHO, Ruy ópera La Robe de Noces Opera em 1 acto canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 265X370 …? [2] 205 [2]

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 6 vl I, 6 vl II, 4 vla, 
4 vc, 4 cb, fls, fl II, fltim, obs, 
ob II, cl I, cls, cl II, cl bx, ci, 
fgs, fg II, cfg, tr I e II, tr III e 
IV, tpt I e II, tpt III, tbn I e II, 
tbn III, tba, tbls, trg, btr, 
tantam, cx, xlf, hrp, clst, sxt, 
guit, tpt (palco) + 3 tpt 
miniatura + 1 cx miniatura, 
sinos (palco), gaita de beiços 
(no palco), hrp (no palco) + 
duas folhas com anotações 
autógrafas.

Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (verificar). 
Parte v l : « Estreada em S. Carlos [/] em 5 de Abril de 1952 » 
e ainda « Mário Simões e Américo Lopes dos Santos [/] Teatro 
da Trindade = 1966 = Lisboa – Portugal = [/] Julho = 8 recitas 
= Grande equipa de 60 anos [/] Direcção – Rui Coelho = e 
Jaime Silva  = ». Ao fim do 2.º acto : « Para maiores de [/] 60 
anos [/] Grande équipa [/] Simões e Américo [/] ultima récita 
26/7/966 »; outra parte de vl I : « Mário Simões S. Carlos [/] 
5/4/952 [/] Maria Venancio 30/11/952 ».

Lisbôa, 25 de 
Novembro de 
1939

tintas azul e negra (or.); 
anotações e correcções a 
lápis de cor azul e vermelha 
e tinta azul

Título original era « 1640 » (identificado na p1 e na p645, no 
primiro caso rasurado e substituído por « D. João IV », no 
segundo caso assim deixado : « Fim da opera 1640 ». P645, 
abaixo de « Fim da opera 1640 » surge « c.a.v[?].d[?].D. ». No 
rosto da folha de guarda, um carimbo do « ARQUIVO » da « 
Comissão Executiva dos Centenários », e, manuscrito: « 176 
»/ « N-4 ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas; manuscrito 
autógrafo p107, p157-164

sobre o libreto de Silva 
Tavares

Tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
tinta azul, esferográfica azul

Título original era « 1640 » (identificado na p[1], p[2] e p1, 
rasurados e substituídos por « D. João IV ». No rosto da folha 
de guarda, um carimbo do « ARQUIVO » da « Comissão 
Executiva dos Centenários », e, manuscrito: «F - 12 »/ « 432 
»; à dir, a lápis de cor azul : « Pellegrini [?] »; no verso da folha 
de rosto, a grafite, anotação ilegível com a data « 1-12-1940 ».

manuscrito autógrafo (início-
156), cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (157-164), 
manuscrito autógrafo (165-
fim)

sobre o libreto de Silva 
Tavares

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, tinta azul, 
esferográficas azul e verde, 
lápis de cor azul e vermelha

Título original era « 1640 » (identificado nas páginas [1], [2] e 
1; no primeiro e terceiro casos rasurado e substituído por « D. 
João IV ». Última página, junto a « Fim » surge « 
c.a.v[?].d[?].D. »

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Preludio do 2º Acto e 
Fandango

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
esferográfica azul para a 
correcão ao título autógrafo 
p24

P24 : A «Fandango» foi posteriormente adicionado 
«Ribatejano», autógrafo a esferográfica azul; Título original 
era « 1640 » (identificado nas páginas [1] e 1; casos rasurados 
e substituídos por « D. João IV ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, manuscrito 
autógrafo

Preludio e Fandango 
Ribatejano

PARTES ( 6 vl I, 6 vl II, 3 vla, 
4 vc, 4 cb, fls, flautim, obs, 
cis, cl bx, fgs I e II, fg III e cfg, 
tr I e II, tr III e IV, tpt I e II, tpt 
III e IV, tbn I e II tbn III e IV e 
tba, hrp; clst, tbls, trg, btr, cx 
forte ) + folha com anotações 
autógrafas

sem marca; partes « 
Fandango » anteriores com 
marca : « »Sünova« Nr. 54 – 
12 zeilig ».

Em grande número da partes, a secção «Fandango » (tít 
original) é de copista diferente e parece anterior – numa 
dessas partes o músico assinou «[?]4.1939» (cf flautim). Outro 
(cls) assina : « Fritz Thiefi [?] [/] [?] Mo[...?] Berlim [/] 8.4.39 ». 
Outro (3.º fg) assina : « [?] [/] BeM-5/IV39 ». Essas secções 
originais foram posteriormente numeradas com « III » e, por 
sua vez, poteriormente alteradas para « II », pelo que se 
presume que o «Fandango» terá sido um terceiro movimento 
de uma outra qualquer obra. 

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 3 vl I, 3 vl II, 2 vla, 
2 vc, 2 cb, flautim, cl bx, ci, fg 
III, hrp I, org, clst, cx, sinos I, 
sinos II, trg, sxt, tantam, 
bombo e pratos, tpt I e II, tpt 
III e IV, tbn III e IV, tba, 1.ª 
fanfarra: caixa, 2.ª ff:1.ªtpt, 
2.ªff: 2.ª tpt, 2.ªff: 3.ª tpt, 
2.ªff:4.ªtpt, 2.ªff: cx, 3.ªff:1.tpt, 
3.ªff:2.ªtpt, 3.ªff:3.ªtpt, 
3.ªff:4.ªtpt, 3.ªff:cx )

encadernado, capa 
mole

Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (verificar). 
Parte vc 1.ª estante : Fernando Costa e Filipe Loriente ( « 
Teatro S. Carlos – 1- 12- 940 »; capa da parte de tpt III e IV 
com carimbo da « Comissão Executiva dos Centenários [/] 
ARQUIVO » e anotações abaixo : « F – 12 [/] 432 »; As partes 
de fanfarra contêm duplicação manuscrita da partitura em 
miniatura no interior dos originais.

encadernado, capa 
mole

PARTES BANDA (1.ºcl, 2.º cl, 
3.º cl, 4.º cl, 1.ºcl bx, 2.º cl bx, 
1.ºtbn, 2.º tbn, 3.º tbn, 2.º 
baritono, 3.º baritono, 4.º 
baritono, 1.º cornetim, 2.º 
cornetim, 3.º cornetim, 
tambor)

PARTES NO PALCO (tr I e II, 
tr III e IV, tbls)

cópias manuscritas, 
fotocópias (ver obs)

PARTES CORO (16 sop I, 9 
sop II, 7 ten, 8 1.ªs ten, 2 2.ªs 
ten, 12 bx ), 2.º CORO ( 4 
sop I, 2 ten, 2 bx) 

Fotocópias lembram fotografias pelo aspecto do papel e da 
tinta, e possuem o carimbo: « LABORATORIOS 
FOTOTECNICOS, Lda [/] “ LAFO “ [/] FOTOCÓPIA [/] Largo do 
Picadeiro, 10 (ao Chiado) [/] Telef. 24807 – LISBOA »; 
algumas partes assinadas,  datadas e desenhadas pelos 
coralistas.

PARTES BASTIDORES 
(sinos I, sinos II) e DENTRO 
DO BARCO ( viola popular, cl 
si b, trg, acordeon)

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES SOLISTAS 
( Tereza, 2 Duqueza de 
Bragança, D. Maria, Aleixo 
Telles, Rei de Armas de 
Portugal, Francisco Serrão da 
Veiga )

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tintas azul e negra (or.); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor 
vermelha, tinta azul, 
esferográfica vermelha

versão bilingue (fr, it), partes declamadas em pt [?]; a ópera 
identificava-se como tendo libreto e música de « Luzitano » 
(capa mole interior, pp[1] e 1)– este pseudónimo (?) foi 
rasurado e substituído por « Ruy Coelho ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, 
esferográficas azul.

Versão bilingue (pt, fr); na p1, abaixo do título em it, surge o 
título em pt ( « O vestido de noiva » ); na p[1], autógrafo 
posterior, o título em pt surge em 1.º lugar; p132 : desenho 
representando dois patos, acompanhados, cada um, da 
expressão coin» - autógrafo a grafite.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Tinta azul e negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelha, tinta azul, 
esferográfica vermelha

Título em fr : « La Robe de Noces » (tanto na capa mole 
interior como nas pp [1] e 1); tanto na capa mole interior como 
nas páginas [1] e 1, a ópera identificava-se como tendo libreto 
e música de « Luzitano » – este pseudónimo (?) foi rasurado e 
substituído por « Ruy Coelho ».

manuscrito autógrafo ([1-3]), 
cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas ([5]-fim)

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, 
esferográficas azul e 
vermelha

Quatro 1.ªas págs não numeradas foram posteriormente 
acrescentadas – trata-se do manuscrito autógrafo do « Fado » 
da ópera; Versão bilingue (it, fr); título em fr : « La Robe de 
Noces »; tanto na capa mole interior como nas páginas [5] e 1, 
a ópera identificava-se como tendo libreto e música de « 
Luzitano » – este pseudónimo (?) foi rasurado e substituído 
por « Ruy Coelho ».

manuscrito autógrafo e cópia 
manuscrita

palavras e Musica de Ruy 
Coelho (segundo a peça “La 
Robe de Noces” de Charles 
Oulmont)

[2] 180 [4] + 2 folhas 
soltas om anotações 
(ao início)

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (1-53), manuscrito 
autógrafo (54-73; 188-195), 
cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (74-187; 196-fim)

D'Aprés le Poéme de Charles 
Oulmont

tinta negra e azul; algumas 
anotações e correcções a 
tinta azul, lápis de cor azul 
e vermelha, esferográficas 
azul e vermelha

Partitura trilingue (fr, it, pt) até p53, depois segue bilingue (pt, 
it); na folha de guarda, assina ao canto sup dir : « Natalia 
Viana »; Na p[1], abaixo de « La Robe de Noces » foi 
posteriormente acrescentado pelo compositor « O Vestido de 
Noiva »; na p1, os títulos são « L'Abito di Nozze » e, abaixo, « 
O Vestido de Noiva »; na p1 foi anotado pelo compositor : « 
versão definitiva/ [assinatura] »; 
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COELHO, Ruy ópera O Vestido de Noiva La robe de noces orq

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera O Vestido de Noiva coro

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Fado canto e piano redução???

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Opera em 1 Acto PARTE SOLISTA (Francisco) 260X360 5 [1]

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera O Vestido de Noiva orq

COELHO, Ruy ópera Parabole en 1 Acte Poème de Charles Oulmont canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 255X355 …? [2] 96 [2]

COELHO, Ruy ópera Parabole en 1 Acte Poème de Charles Oulmont Canto e Orq (…) completa 1 Acto Completo Bom 260X360 …? [2] 131 [2] (ver obs.)

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Poeme de Charles Oulmont Canto e Orq (…) completa 1 Acto Completo Bom 260X360 …? [2] 116 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Parabole en 1 Acte Poème de Charles Oulmont canto e piano redução 1 Acto Completo Bom 260X365 …? [2] 96 [2]

COELHO, Ruy ópera Parabole en 1 Acte Poème de Charles Oulmont orq Bom cópias de Jácome

COELHO, Ruy ópera Opera em 1 acto completa s.d. Completo Bom 270X365 …? [2] 147 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera redução s.d. Completo Bom 265X360 …? [2] 59 [1]

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera canto e piano redução s.d. Incompleto Bom 255X330 …? [2] 14 tinta negra

COELHO, Ruy ópera canto e piano redução s.d. Completo Bom 270X350 sem marca [2] 59 [3]

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera poema de Eugenio de Castro canto e piano redução s.d. 2.º Quadro, 5.ª Cena apenas a « 5ª Scena » do « 2º Quadro »Bom 255X330 Pêbêcê 8 não numeradas tinta negra (or.)

COELHO, Ruy ópera Opera em 1 Acto 260X335 A parte de «D. Beatriz » com a data : « 25 – Março 1956 ».

COELHO, Ruy ópera orq

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera? O Vagamundo solista? completa s.d. Bom 220X300 sem marca [4] grafite   

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Orfeu em Lisboa (Opera de Job) Ruy Coelho canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo (ver obs) Bom 270X375 …? 156 [3]

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisboa (Ópera de Job) Ruy Coelho canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo (ver obs) Bom 260X350 …? [2] 156 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Orfeu em Lisbôa Ruy Coelho canto e piano redução 2.º Acto apenas Bom 270X375 …? [2] 157-301 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Orfeu em Lisbôa Ruy Coelho canto e piano redução 3.º Acto apenas Bom 260X360 …? 302-402 [3] (ver obs)

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisboa Ruy Coelho redução s.d. Completo Bom 260X370 …? 419 (ver obs.)

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisbôa Ruy Coelho 2.º Acto apenas Bom 265X375 …? 231-428

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Orfeu em Lisbôa Ruy Coelho 1.º Acto apenas Bom 270X370 …? 230 [1] junto à data surge « c.a.a.d.D. » e surge «Fim» rasurado.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ORQ ( 7 vl I, 7 vl II, 
5 vla, 5 vc, 3 cb, fls, fltim, obs, 
ci, rqnta, cls, cl bx, fgs, cfg, tr 
I e II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III 
e IV, tbn I e II, tbn III e IV, tba, 
tbls, bateria – grande caixa e 
prato; cx, hrp, tbril, tantam, 
trg, clst, pn, glockenspiel, xlf, 
sxtr, timbres, sino I 
(bastidores), sino II 
(bastidores), sino III 
(bastidores), sino IV 
(bastidores), PARTES CENA 
(fl I, fl II, tpt I, tpt II, cx) + folha 
com anotações autógrafas

PARTES ( 7 sop I, 6 sop II, 3 
varinas I, 2 varinas II, 2 
varinas III, 2 varinas IV, 6 ten, 
6 bx ) + 2 folhas de guarda

da Opera Vestido de 
Noiva

4 páginas não 
numeradas

Estava original.te junto às partes de coro da mesma ópera. Tít 
or (nao rasurado : Fado da Opera La Robe de Noces . A 
versão fr foi colocada entre parênteses e o autor actualizou 
para o nome português.

Não há título, excepto anotação a lápis : « Na noite de S.to 
Antonio ». Estava original.te junto às partes de coro da ópera 
O Vestido de Noiva.

PARTES [cena?] ( tpt I, tpt II, 
cl I, cl II, requinta ), PARTES 
ORQ [or Bastidôres] ( sxt, xlf, 
tantam, pn, clst )

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

La Belle Dame qui n'a pas 
peché

tinta negra e esferográfica 
azul; algumas anotações e 
correcções a grafite, 
esferográfica vermelha, 
tinta azul, lápis de cor 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

La Belle Dame qui n'a pas 
peché

20 de Fevereiro 
de 1968

tinta negra e azul; algumas 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor 
vermelha, tinta azul, 
esferográfica vermelha

Contém em folhas avulso: pela mão de Charles Oulmont (?), 
libretista, 8 páginas copiadas a papel químico. Anotadas e 
corrigidas, e 1 manuscrita autógrafa, a esferográfica negra; e 
ainda um caderno de 6 páginas (e folha de guarda) com uma 
outra versão do libreto e uma caligrafia de autor desconhecido 
– no verso da última folha de guarda lê-se: « Cet exemplaire »/ 
« est mauvais ».

La Belle Dame qui n'a pas 
peché

Drame Folklorique 
(p1); acrescentado 
post:  Parabole en un 
Acte ([p1])

20 de Fevereiro 
de 1968

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
esferográficas preta e 
vermelha

Título rasurado na p1 : « Confession à S.te Antoine »; junto à 
data surge « p.[?] a.ç[?] d. D. »

La Belle Dame qui n'a pas 
peché

Tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, 
esferográfica vermelha, 
caneta de feltro azul

Tanto na p[1] como na p1 surgia como subtítulo « Drame 
Folklorique », em ambos os casos rasurado e substituído a 
posteriori por « Parabole en 1 acte ».

duplicação por stencil com 
anotações e correcções 
autógrafas, cópia manuscrita

La Belle Dame qui n'a pas 
péché

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fl I, fl II, fl III, 
flautim, ob I e II, ci, cl I e II, cl 
bx, requinta, fg I e II, cfg, tr I e 
II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III, 
tbn I e II, tbn III e tuba, tuba, 
hrp, clst, tbls, pratos e 
bombo,, cx trg e tam-tam, 
sino, órgão, sxt )

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

O Cavaleiro das Mãos 
Irresistíveis

Ruy Coelho, sobre o poema 
de Eugénio de Castro

Sancho, Beatriz, Dona Mór, D. 
Guterre, fls, cls, fgs, tps, tpts em dó, 
harpa, timbs, I vls, II vls, vlas, vcs, 
cbs

1 Acto : [int.] (p1); 1.ª Scena (D. Sancho, D. 
Guterre, Dona Mór e Beatriz) (p2); 2.ª Scena 
(D. Sancho, Beatriz) (p38); 3.ª Scena (D. 
Guterre) (p53); 4.ª Scena/ Intermezzo (79); 
2.ª Quadro/ 5.ª Scena/ Serenata (D. Sancho) 
(p89); 6.ª Scena/ A Ceia (D. Mór, Beatariz, D. 
Guterre, D. Sancho) (p102)

tinta negra; algumas 
correcções a tinta azul

O Cavaleiro das Mãos 
Irresistíveis

Comédia Lírica em 1 
Acto

Ruy Coelho, sobre o poema 
de Eugénio de Castro

canto (tenor - Sancho, soprano?- 
Beatriz, mezzo? - Dona Mór, 
barítono - D. Guterre) e piano

tinta azul; anotações e 
correcções a tinta azul, 
grafite e lápis de cor 
vermelha

O Cavaleiro das Mãos 
Irresistíveis

Comédia Lírica em 1 
Acto

Ruy Coelho, sobre o poema 
de Eugénio de Castro

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

O Cavaleiro das Mãos 
Irresistíveis

Comedia lirica em 1 
acto

Ruy Coelho, sobre o poema 
de Eugénio de Castro

Tinta negra (or.); anotações 
a lápis de cor azul e 
esferográfica azul

Na p1, a esferográfica azul, canto sup esq, acha-se uma 
assinatura ilegível, com a data : « Madrid »/ « 22-V-961 ».

O Cavaleiro das Mãos 
Irresistíveis

Comedia lirica em 1 
acto

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

O Cavaleiro das Mãos 
Irresistíveis

PARTES ( D. Beatriz, D. 
Guterre, D. Sancho )

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

O Cavaleiro das Mãos 
Irresistíveis

PARTES ( 2 vl I concertino, 4 
vl I, 6 vl II, 4 vla, 3 vc, 3 cb, 
fls, cls, fgs, trs, tpts, hrps 
(orq), hrp ou pn (cêna), tbls e 
tantam) + folha com 
anotações autógrafas 

Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (confirmar 
todas). Parte cb : « Teatro S. João [/] Paulo e Rocha [/] Porto, 
18/3.º/930 », « Abílio da Conceição Meireles [/] S. Carlos [/] 
20, 21, 22 de Dezembro [/] 1927 »; parte tbls : « [...?]phio [/] 
Lx.ª 19/12/927 ».

Parte da Visão – Duetto (Visão e 
Vagamundo)

Ao canto sup. esq.: « Libretto da Ex.ma Sra. D. Luthgarda[?] 
de Caires[?] ».

Tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, 
esferográficas azul, verde e 
vermelha

nota de rodapé na p74 alerta para autoria do poema usado 
nessa secção, e que é de Afonso Lopes Vieira (in Novas 
Canções de Saudade e Amor); Último compasso: onde se lia « 
Orfeu cae morto [...]» lê-se agora « Orfeu cae como morto 
[...]» (« como » foi post acrescentado em chamada de balão, a 
tinta azul). Isto remete para a posterior continuação da ópera.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas ([1]-63, 72-fim), 
autógrafo manuscrito (64-71)

tinta negra (cópial) e azul 
(autógrafo); anotações e 
correcções a grafite, tinta 
azul, esferográficas azul, 
verde e vermelha

Último compasso: onde se lia « Orfeu cae morto [...]» lê-se 
agora « Orfeu cae como morto [...]» (« como » foi post 
acrescentado em chamada de balão, a tinta azul). Isto remete 
para a posterior continuação da ópera.

(Opera de Job)  em 2 
actos e 8 quadros

Lisbôa, 28 de 
Fevereiro e 1964

Tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
esferográficas azul e  
vermelha

À p[2] foi acrescentada uma folha com clip – é o que aparenta 
ser a estrutura da ópera (ou do acto?)

Lisbôa, Junho 
1966

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha, 
esferográficas azul, verde, 
vermelha e preta

em vez de uma expectável sequência 393-395, encontramos : 
393, 394, 394a, 395 – a p394 foi adicionada e presa com clip 
à p393

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

Opera de Job (surge 
ao início dos 1.º e 2.º 
actos)

canto (parlapatão; tenor – Orfeu; 
tenor – Um noctívago; soprano? - 
Amôr; coro) e piano

tinta negra; algumas 
correcções a tinta azul, 
esferográficas azul, 
vermelha e verde, lápis de 
cor vermelha

Por entre as 419 páginas, em vez de uma expectável 
sequência 64-72, encontramos : 64, 64-A, 65, 66, 66-A, 67, 
68, 68-A, 69, 69-A, 70, 70-A, 71, 71-A, 72; nota de rodapé na 
p74 alerta para autoria do poema usado nessa secção, e que 
é de Afonso Lopes Vieira (in Novas Canções de Saudade e 
Amor); Cada acto foi copiado por um copista diferente, e só o 
último assinou « Jacome »; Ao início do 2.º acto (p157) lê-se « 
(Opera de Job) em 2 actos e 8 quadros » tendo o « 2 » sido 
substituído a tinta azul por um « 3 ». (p219 – Dança do Cisne 
ao Luar = Nocturno do Álbum para piano, com canto)

manuscrito autógrafo; cópia 
manuscrita (274-303; 339-
350; 363-374; 399-414)

Opera em 3 Actos e 8 
Quadros

Lisboa, 1 de 
Março de 1964

Subtítulo (p.231) corrigiu-se « Opera em 2 actos (…) » para « 
Opera em 3 actos (…) »; junto à data surge « c.a.a.d.D. » e 
surge «Fim da Opera» rasurado, substituindo-se por « Fim do 
2.º Acto ».

Opera em 1 acto e 
quadros

Lisboa, 20 de 
Julho de 1963

tinta azul; anotações e 
correcções a tinta azul, 
grafite e lápis de cor 
vermelha e esferográfica 
azul e vermelha e verde
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COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisbôa Opera em 3 actos Ruy Coelho completa 3.º Acto apenas 290X420 …? 429-551

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisboa canto e piano redução s.d. apenas o bailado (“ Entrada de Belkiss em Jerusalem “)Bom 260X335 …? [2] 56 [2] Na p[1], anotou-se a grafite : « (Baile ) ».

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisboa piano redução s.d. apenas os bailados do 2.º ActoBom 265X360 …? 24

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisbôa piano redução s.d. IV Quadro apenas o IV Quadro Bom 265X360 …? 7 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Orfeu em Lisboa s.d. apenas a secção « No Cabaret (Boite d'Or) ».Bom 265X330 …? [2] 23 [4]

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisboa s.d. apenas a secção « No Cabaret (Boite d'Or) ».Bom 260X330 …? [2] 16 (só frentes) [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Orfeu em Lisboa s.d. apenas a secção « No Cabaret (Boite d'Or) ».Bom 260X330 …? [4] 16 [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Orfeu em Lisboa Fado da Boite d'Or s.d. apenas a secção « Fado da Boite d'Or ».Bom 260X330 …? [2] 17 [4] Grafite e esferográfica azul

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisboa orq 1.º acto Bom

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisbôa orq 2.º acto

COELHO, Ruy ópera Orfeu em Lisbôa Opera em 3 Actos orq 3.º acto

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera canto e piano redução    s.d. Incompleto Bom 260X365 À p. 296: « Fim [?] e. a a. d D / 20 Fevereiro 1964 ».

COELHO, Ruy ópera Rosa de Papel Opera em 1 acto canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 270X370 …? [4] 158 [4]

COELHO, Ruy ópera Rosa de Papel Opera em 1 Acto canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 265X370 …? [2] 148 [4]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Rosa de Papel Opera em 1 acto Canto e Orq (…) completa 1 Acto Completo Bom 270X370 …? [2] 299 [3] junto à data surge « c.a.o[?].v[?].D. »

COELHO, Ruy ópera Rosa de Papel Ópera em 1 acto canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 270X370 …? [4] 158 [2] cópia assinada por Patrício

COELHO, Ruy ópera Rosa de Papel Opera orq Bom 245X345

COELHO, Ruy cópia manuscrita, fotocópia ópera Rosa de Papel Opera em 1 Acto coro

COELHO, Ruy ópera Rosa de Papel Opera em 1 Acto coro e piano redução Completo Bom 250X365 24 (só frentes)

COELHO, Ruy ópera Rosa de Papel coro e piano redução Completo Bom cadernos cosidos 260X360 24

COELHO, Ruy ópera Rosa de Papel

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Rosas de todo o anno orq Completo Bom 350X280 152

manuscrito autógrafo (429-
494, 510-541); duplicação 
por stensil de edição 
impressa com anotaçõs e 
correcções autógrafas (500-
509, 542-551)

Parlapatão e Orquestra (2 fl tb fltim, 
obs, c. ings, cls, tb cl baixo, sib, fgs, 
tr em fá, tpt, tbn, tb, celesta, piano, 3 
guitarras, harpa, bandolim, gaita de 
beiços, sistro, caixa, xilof, cega-
rega, castanhola ag, castanhola gr, 
cabaço, bombo, timp?, tantan, 
pratos, vls 1, vls 2, vlas, vcs, cbs

Lisboa, 29 de 
Março de 1966

3.º Acto : [int.], inst.; I Quadro, Parlapatão e 
orq.; II Quadro, Orfeu e orq.; III Quadro, 
Parlapatão e orq.; IV Quadro, Orfeu, 
Parlapatão e orq.; V Quadro – No Olimpo, 
Orfeu, Parlapatão e Orq.; [secção final :] Hino 
à luz (À Verdade), Coro e Orq.

Bom; pp 495-499 dobradas 
e 

Tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azulm 
esferográfica azul

Indica-se que, na falta de gaita de beiços, usa-se o clarinete; 
Folha de guarda: a esferográfica azul : « 30 mts »; partes 
stensil correspondem a secções da 1.ª Camoneana; junto à 
data surge « c.a.a.d.D. »; 495-499, manuscrito dobrado.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Ópera em  Acto e 4 
Quadros

Tinta negra (or.); anotações 
a grafite, tinta azul, lápis de 
cor azul e vermelha, 
esferográficas verde e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Opera em 2 Actos e 8 
Quadros

Dança dos Noctivagos de Lisboa; Dança dos 
Diabos em volta de Orfeu (No Inferno); 
Dansa das Flôres, na glorificação de Orfeu – 
No Jarim Chimérico -; Dansa das Flôres

tinta negra (cópia), 
esferográfica azul 
(anotações autógrafas)

Ao título « Dansa dos Diabos em volta de Orfeu » o autor 
arescentou posteriormente « (No Inferno) »; ao título « Dansa 
das Flôres, na glorificação de Orfeu » o autor acrescentou 
posteriormente « - No Jardim Chimérico - »; na capa lê-se, 
anotado a esferográfica azul : « Atenção [:] Este Papel é Só 
para ensaiar os Bailado[s] ».

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Opera em 1 Acto e 4 
Quadros

tinta negra (or.); correcções 
a tinta azul, um sublinhado 
a esferográfica vermelha 
sob « Solo » ao início da 
partitura.

Na capa e na p1 : « Piano Solo ». Ao início da partitura, sobre 
o 1.º compasso, surge sublinhado a esferográfica vermelha : « 
Solo ».

No Cabaret (Boite 
d'Or)

Canto (soprano - Fadista, tenor - 
Fadista), pn, celesta, hrp, sixtro

tinta azul; anotações a 
grafite.

Ao lugar de se tratar de um dueto do Fadista com Orfeu, o 
autor corrigiu a partitura a posteriori para que se tratasse de 
um dueto entre dois Fadistas. Páginas numeradas entre 177-A 
até 177-X.; tinha sido posteriormente acrescentada, a grafite, 
uma linha de xilofone, a qual foi apagada (sobram vestígios de 
borracha) excepto, por lapso, na página 177-Q.

fotocópia com anotações e 
correcções autógrafas

No Cabaret (Boite 
d'Or)

Canto (soprano - Fadista, tenor – 
Fadista) e piano

tinta azul e esferográfica 
vermelha sobre fotocópia 
(correcções)

Ao lugar de se tratar de um dueto do Fadista com Orfeu, o 
autor corrigiu a partitura a posteriori para que se tratasse de 
um dueto entre dois Fadistas. Páginas numeradas entre 121-A 
e 121-P.

No Cabaret (Boite 
d'Or)

Canto (soprano - Fadista, tenor - 
Fadista), pn, celesta, hrp, sixtro

Tinta azul (or.); anotações e 
correcções a esferográfica 
verde e vermelha

Ao lugar de se tratar de um dueto do Fadista com Orfeu, o 
autor corrigiu a partitura a posteriori para que se tratasse de 
um dueto entre dois Fadistas. Páginas numeradas entre 121-A 
e 121-P.

Canto (soprano - Fadista, tenor - 
Fadista), pn, celesta, hrp, sixtro

Ao lugar de se tratar de um dueto do Fadista com Orfeu, o 
autor corrigiu a partitura a posteriori para que se tratasse de 
um dueto entre dois Fadistas. Na p[1], o subtítulo é «  No 
Cabaret (Boite d'Or) ».

cópia manuscrita, cópia por 
stencil e fotocópia, com 
anotações e correcções 
autógrafas

Opera em 1 Acto e 4 
Quadros

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, 2 fl e flautim, obs, 
cl, fg, tr I e II, tr III e IV, tpt I e 
II, tpt III e IV, tbn I, tbn II e III, 
tbn IV, tba, tbls, btr, cx, 
tamtam, trg, xlf, hrp, clst, gtrr, 
sxtr ) + folha com anotações 
autógrafas

Dentro da parte de tr III e IV estava um « Comunicado aos 
Sócios » do « Sindicato dos Músicos », fotocópia (?) de 
original a máquina de escrever; algumas partes datadas e 
assinadas pelos músicos (verificar).

cópia manuscrita, cópia por 
stencil e fotocópia, com 
anotações e correcções 
autógrafas

Opera em 2 Actos e 8 
Quadros

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, 2 fl e flautim, fl II, 
ob I, ob II, ci, cl I, cl II, cl bx, fg 
I, fg II, cfg, tr I e II, tr III e IV, 
tpt I e II, tpt III e IV, tbn I, tbn 
II e III, tbn IV, tba, tbls, btr, 
trg, xlf, cx, tantam, sino, hrp, 
clst, sxt, pn ) + folha com 
anotações autógrafas

cópia manuscrita, cópia por 
stencil e fotocópia, 
manuscrito autógrafo

PARTES ( 6 vl I, 6 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, 2 fl II e flautim, fl III 
e IV, ob I e II, ob III e IV, ci I e 
II, cls, cl bx, fg I e II, fg III e IV, 
cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt I e II, 
tpt III e IV, tbn I e II, tbn III e 
IV, tba, tbls, btr, cx, trg, 
tantam, sxt, gaita de beiços, 
cabaça, sinos, xlf, 
castanholas, cega-rega, hrp, 
pn, clst, fanfarra : tpt I e II, 
fanfarra : tpt III e IV, fanfarra : 
tbn I e II, fanfarra: tbn III ) + 
folha com anotações 
autógrafas

Apontamentos vários [/] Para 
arranjar [Orfeu em Lisboa?]

CUSTODIO CARDOSO 
PEREIRA & C.ª – Rua do 
Carmo, 9 a 13 – LISBOA e 
REGISTRE Z. R. C. 
EXTRASTRONG

[2] 249-258, A-D, [12], 
288-296, [7]

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

sobre o poëma de Augusto 
de Santa Rita

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, 
esferográfica azul

Na pág [4], descrição de cenário escrita à máquina; cópia 
assinada por Patrício

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas, 
excepto pp [1-2] autógrafas

sobre o poema de Augusto 
de Santa Rita

Tinta negra (or.); anotações 
a grafite, lápis de cor azul e 
vermelha, tinta azul, 
esferográfica vermelha

Versão bilingue (pt, it) – a parte italiana posteriormente 
acrescentada a grafite; Na p[2] há uma descrição autógrafa do 
« Scenario » da ópera; No rosto da 1.ª folha de guarda, duas 
vezes o monograma « C P »; No rosto da 2.ª folha de guarda, 
lê-se: « Teatro N. de S. Carlos »/ « Carlo Pasquale »/ « Lisboa 
Dicembre 1947 »/ «Lisboa Fevereiro 1969 »; na p[1] duas 
vezes o monograma « C P » e ainda « Alvaro Malta »/ « S. 
Carlos, 1969 ».

sobre o poema de Augusto 
de Santa Rita

Lisboa, 21 de 
Maio de 1947

tinta negra; algumas 
anotações e correcções a 
grafite, esferográfica 
vermelha, lápis de cor azul 
e vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

sobre o poema de Augusto 
de Santa Rita

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, tinta azul, lápis de 
cor azul e vermelho, tinta 
azul e esferográfica 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 6 vl II, 4 vla, 
4 vc, 3 cb, fl I e II, fl III e fltim, 
obs, ci, cls I e II, cl bx, fg I e II, 
cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt I e II, 
tpt III e IV, tbn I e II, tbn III, 
tba, hrp, clst, tbls, xlf, pratos e 
bombo, sxt, tamtam e trg ) + 
folha com anotações 
autógrafas

CORO DE BACCHUS ( 12 
sop I, 15 sop II, 10 ten I, 5 ten 
II, 5 bx I, 5 bx II ), CORO DE 
SEREIAS ( 16 sop I, 15 sop II 
) + folha com anotações 
autógrafas

fotocópia com anotações e 
correcções autógrafas

encadernado, capa 
mole

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha.

envelope, anotações 
autógrafas

Pedaço do envelope que reunia material de coro da ópera; 
contém selos e era originalmente dirigido ao « Exº. Senhor [/] 
Arcto. Raul Coelho [...] », e o remetente : « Amaro de Oliveira 
Santos [/] Importador -  Exportador [/] Representações [/] 
Correspondente Bancário [...] ».comedia lyrica sobre o 

original de Julio 
Dantas

Colares, 28 de 
Agosto de 1921

encadernado, capa 
dura

Partitura bilingüe: tradução para francês por A. Varin 
d'Ainvelle.
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COELHO, Ruy ópera canto e piano redução 1 Acto Completo Bom 260X370 …? [2] 148 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Rosas de todo o anno Julio Dantas canto e piano redução Completo Bom 350X270 …? 96

COELHO, Ruy ópera poema de Julio Dantas canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 350X275 …? 96

COELHO, Ruy ópera Rosas de Todo o Ano Canto e Orq (…) completa s.d. 1 Acto Completo Bom 265X370 …? [2] 152

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera redução s.d. 1 Acto Completo 260X360 …? 100 [2]

COELHO, Ruy ópera s.d. Completo Folhas soltas 270X380 [4] 148 [4]

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Rosas de Todo o Ano orq

COELHO, Ruy ópera Rosas de Todo o Ano canto e piano redução completo?

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Rouxinol Captivo Poema de Rocha Junior orq completa s.d. Completo Bom 275X360 sem marca [4] 107 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Rouxinol Captivo canto e piano redução s.d. Completo Bom 260X360 [4] 68 

COELHO, Ruy ópera Rouxinol Captivo orq Bom 215X290

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Sorôr Mariana texto de Ruy Chianca canto e piano redução s.d. 1 Acto Completo Bom 260X345 …? 50 [2] tinta azul

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Soror Mariana Opera em 1 Acto Canto e Orq (…) completa s.d. 1 Acto Completo Bom 265X355 …? 97

COELHO, Ruy ópera Sorôr Mariana orq Preludio; Scena I; II; III Bom

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Tá Mar Ópera em 3 Actos orq completa Completo Bom 265X370

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo ópera Tá Mar canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 255X355 …? [2] 285 [9] (ver obs)

COELHO, Ruy ópera Tá Mar Opera em 3 Actos Canto e Orq (…) completa s.d. 3 Actos... Completo Bom 270X365 …? [2] 526 [1] (ver obs)

COELHO, Ruy ópera Tá-Mar Opera em trez actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 260X355 …? [2] 285 [1]

COELHO, Ruy ópera Tá Mar Canto e Orq (…) completa s.d. Secção « Tempestade e Final » Completo Bom 265X360 …? [2] 71 [1]

COELHO, Ruy ópera Tá Mar Opera em 3 Actos canto e piano redução s.d. 3 Actos... Completo Bom 270X360 …? 285 [3] versão bilingue (pt, al).

COELHO, Ruy ópera Tá-Mar orq

COELHO, Ruy ópera Tá Mar orq Secção « Tempestade e Final » Bom cadernos cosidos 260X360 algumas partes assinadas e datadas pelos músicos.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Rosas de Todo o Ano; abaixo 
do título em português (p1) : 
Roses de Toute Saison 

Opera em 1 Acto 
(p[1]); Comedia lirica 
n'um Acto (p1).

sobre o original de Julio 
Dantas

Tinta negra (or.); anotações 
a grafite, lápis de cor 
vermelha e a esferográfica 
azul

Colares, 22 de 
Junho de 1922

Tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, 
esferográficas azul, verde e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Rosas de Todo o Anno; 
abaixo do título em português 
(p1) : Roses de Toute Saison 
(tít. acrescentado 
posteriormente) 

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelha, tinta azul, 
esferográfica azul

Versão bilingue (pt, fr – estúltima acrescentada 
posteriormente)

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Comedia lyrica sobre o 
origina de Julio Dantas

sobre o original de Julio 
Dantas

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, tinta vermelha, 
esferográficas azul e verde, 
lápis de cor azul

Rosas de Todo o Anno; 
abaixo do título em português 
(p1) : Roses de Toute 
Saison.

Comedia lyrica n'um 
acto

sobre o original de Julio 
Dantas

redução canto e piano (soprano? – 
Suzana -, mezzo? - Inez -, piano)

Alguns fólios em mau 
estado, sem prejuízo da 
sua legibilidade.

Tinta negra (original); texto 
em francês acrescentado a 
vermelho; apontamentos e  
correcções a grafite e lápis 
de cor azul e esferográfica.

Partitura bilingue (português e francês, estúltima versão 
acrescentada posteriormente a vermelho); Folha de guarda : a 
grafite : à esq., diagonalmente : « Esteve na Madame/ 
Pellegrini » , à dir. : « Porto – 1949?1959?/ Suzana – Natalia 
Viana/ Inez – Maria Teresa Almeida/ Porto – Alvano Malta ».

fotocópia com anotações 
autógrafas; manuscrito 
autógrafo p140

Rosas de Todo o Ano; abaixo 
do título em português (p1) : 
Roses de Toute Saison

Comedia lirica n'um 
Acto

sobre o original de Julio 
Dantas

fotocópias anotadas a 
grafite, lápis de cor 
vermelha, e esferográficas 
azul, preta e vermelha; 
autógrafo a tinta azul (p140) 
com marcação de tempos a 
esferográfica vermelha

partitura bilingue (pt, fr) (a página autógrafa -140- contém 
apenas versão portuguesa). Na p[1] anota-se a grafite : « ( “ 
Senhora D. Ana Lagoa “ ) ».

PARTES ( 6 vl I, 6 vl II, 4 vla, 
5 vc, 3 cb, fls, cls, tr I e II, tr III 
e IV, tpts, hrp, clst, pn, tbls, 
prts e tantam, bdls I e II  ) + 
folha com anotações 
autógrafas + folha a máquina 
de escrever

Algumas partes assinadas e datadas pelos músicos (verificar). 
Nas folhas de relações de partes há as datas: numa, « 31/7/73 
», noutra, « Lisboa, Teatro da Trindade, 1 de Agosto de 1973 
».

matrizes para edição 
impressa (papel químico), e 
jornal

Fantazia Lirica em 1 
acto

encadernado, capa 
dura

Fantazia Lirica em 1 
acto

sobre a poesia de Rocha 
Junior

tinta negra (or.); anotações 
a grafite

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 1 concertino, 2 vl I, 
3 vl II, 1 vla, 1 vc, 1 cb, fls, 
flautim, cls, trs, tpts dó, tbls, 
hrp, clst )

I – Preludio; II – Romper da manhã; 1º 
Recitativo; III – Canção do Pardal; 2º 
Recitativo; IV – Canto do Rouxinol; 3º 
Recitativo; V – Dueto, Rouxinol e Pardal; 4º 
Recitativo; VI – Canto e morte do Rouxinol – 
O Luar dá sobre o Rouxinol; VII – Cahem 
Estrellas

Secção «  Luar dá sobre o Rouxinol » parece ter sido 
acrescentada depois : em todas as partes é uma folha 
separada; ao fim da parte de celestra, o músico assinou : « 
Mendo[?] João Fernandes [/] 1934 ».

(Freira de Beja)/ 
Opera em 1 acto

sobre o libreto de Ruy 
Chianca

tinta negra (or.); anotações 
e correcções a lápis de cor 
azul e vermelha, tinta azul

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 6 vl I, 3 vl II, 1 vla, 
1 vc, 1 cb, fls, cls, trs, tpts, 
tbls, hrp ) + folha com 
anotações autógrafas

No verso de uma parte de vl I : « Alberto João Fernandes [/] 
1927 »; No verso da parte de cb : « Teatro de S. João [/] Paulo 
e Rocha [/] Porto 18/3º[?]/930 [?] ».

sobre a peça de Alfredo 
Cortez

Domingo, 24 de 
Janeiro de 1937. 
Lisbôa.

encadernado, capa 
dura [2], 1-524, [3], 384, [3] 

tinta negra; acrescentos e 
correcções a tinta azul, 
verde e vermelha, lápis de 
cor azul e vermelha.

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul, verde e 
vermelha

Em vez de uma expectável sequência 38-39, encontramos :
38, 1-4, 39 (trata-se de um Interlúdio posteriormente 
acrescentado, em caderno solto).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (entre as páginas 
81 e 82 foi acrescentado um 
caderno autógrafo – ver obs.)

sobre a peça de Alfredo 
Cortêz

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelho, tinta azul e 
vermelha, esferográfica 
verde

Na pág 1 surge o título « TA-MAR », acrescentado 
posteriormente; Em vez de uma expectável sequência 81-82, 
encontramos : 81, 81a-81f, 82 (trata-se de um Interlúdio 
posteriormente acrescentado, manuscrito autógrafo, em 
caderno solto).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

sobre a peça de Alfredo 
Cortêz

tinta negra (original); 
anotações e correcções a 
grafite, lápis de cor azul e 
vermelha, tinta azul e 
vermelha, esferográfica 
verde

Versão bilingue (pt, al) – parte alemã acrescentada a grafite 
posteriormente; Título alemão na p [1] : « Die Sturmflut Kommt 
».

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Opera em 3 Actos/ 
Tempestade e Final

tinta negra (or.); anotações 
a lápis de cor vermelha e 
tinta azul e vermelha, 
esferográficas azul e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas; p119 
maioritariamente autógrafa

Tinta negra (cópia) e azul 
(autógrafo); anotações a 
grafite, tinta azul, 
esferográficas azul, verde e 
vermelha

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas; manuscrito 
autógrafo

PARTES ( 1 vl concertino, 6 
vl I, 1 l II concertino, 6 vl II, 4 
vla, 4 vc, 3 cb, fls I e II, fl III e 
fltim, obs, ci, cls, cl bx, fg I e 
II, fg III e cfg, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt I e II, tpt III e IV, tbn I 
e II, tbn III e IV, tba, clst, hrp, 
tbls, btr, cx, tantam, trg, xlf, 
acordeon I ) + folha solta com 
anotações autógrafas + 2 cb 
inc

algumas partes assinadas e datadas pelos músicos; pelo 
menos uma cópia assinada (vla : ao fim do 2º acto : Elder 
Ribeiro [/] Março de 937 ); outra ( cb : ao fim do 2.º acto : 
Jamerio [?] Augusto [/] Lxª. 12/4/937 »; fl : Elder Armando 
Ribeiro [/] Fevereiro 1937 . POR VERIFICAR outras partes.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

Opera em 3 Actos/ 
Tempestade e Final

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 4 cb, fls, fltim, obs, ci, 
cls si b, cl bx, fgs I e II, fg III, 
cfg, tr I e II, tr III e IV, tpt I e II, 
tpt III e IV, tbn I e II, tbn III e 
IV, tba, hrp, clst, tbbls, btr, 
tamtam, trg ) + folha com 
anotações autógrafas



Folha1

Página 22

COELHO, Ruy ópera Tá-Mar Ópera em 3 Actos canto

COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Tá-Mar coro 210X290 sem marca algumas partes assinadas e datadas pelos coralistas.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo opereta Bocage solistas, coro e orquestra completa Março de 1937 Abertura e 29 números Incompleto Bom fólios soltos 270X365 sem marca

COELHO, Ruy n.a. 255X385
COELHO, Ruy cópia manuscrita ópera Tá Mar coro completa

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo oratória Fátima Oratoria solistas, coro e orquestra completa Completo Bom 280X365 sem marca [2] 118 [2] Ao fim: « Com a ajuda de Deus »

COELHO, Ruy cópia manuscrita oratória Fátima Oratoria solistas, coro e orquestra completa s.d. Completo Bom 240X350 sem marca [2] 118 [2] tinta negra

COELHO, Ruy oratória Fátima Oratoria coro e orq

COELHO, Ruy impresso oratória Fátima Oratória canto e piano redução s.d. Completo Bom 190X270 [2] 71 [1]

COELHO, Ruy impresso oratória Fátima Oratória canto e piano redução s.d. Completo Bom 190X270 [2] 71 [1]

COELHO, Ruy impresso oratória Fátima Oratória canto e piano redução s.d. Completo Bom 190X270 [2] 71 [1]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo oratória Oratória da Paz solistas, coro e orquestra completa Completo Bom 240X340 sem marca [2] 177 [3]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo oratória Oratoria da Paz redução s.d. Completo Bom 210X290 sem marca [2] 92 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo oratória Oratória da Paz redução s.d. (ver obs) Completo Bom 245X350 sem marca [2] 116 [10]

COELHO, Ruy cópia manuscrita oratória Oratória da Paz redução s.d. Completo Bom 4 cadernos cosidos 265X360 sem marca [2] 92 [2] tinta negra

COELHO, Ruy oratória Oratoria da Paz solistas, coro e orquestra Falta parte Solista 2.º soprano soloBom

COELHO, Ruy outros Hino de Lisbôa de 1947 versos de Matos Sequeira coro e orq completa s.d. Completo Bom caderno cosido 265X352 sem marca [2] 8 [2]

COELHO, Ruy impresso outros Hino de Lisboa de 1947 versos de Matos Sequeira canto e piano Bom 250X309 Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso outros Hino de Lisboa de 1947 versos de Matos Sequeira canto e piano Bom 250X309 Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso outros Hino de Lisboa de 1947 versos de Matos Sequeira canto e piano Bom 250X309 Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso outros Hino de Lisboa de 1947 versos de Matos Sequeira canto e piano Bom 250X309 Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso outros Hino de Lisboa de 1947 versos de Matos Sequeira canto e piano Bom 250X309 Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso outros Hino de Lisboa de 1947 versos de Matos Sequeira canto e piano Bom 250X309 Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy impresso outros Hino de Lisboa de 1947 versos de Matos Sequeira canto e piano Bom 250X309 Impresso em Portugal.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo sinfonia Petite Symphonie Nº1 completa s.d. Completo Bom 270X365 sem marca [2] 48 [2]

COELHO, Ruy sinfonia Petite Symphonie N.º1 completa s.d. Completo Bom 2 cadernos cosidos 265X360 sem marca [2] 49 [1]

cópia manuscrita e 
manuscrito autógrafo

PARTES (Liberata, Maria 
Russa, 2 Ti Espada, 2 Zé 
Réco, Ti Tó Rocha, Rosa, 2 
Picaró, 2 Chamador, 2 Mané 
Zé, Ana Méca ) + folha de 
guarda com  anotações 
autógrafas

PARTES (18 sop I, 15 sop II, 
22 ten, 18 bx) + folha com 
anotações autógrafas 

Delicado (alguns fólios em 
mau estado, sem prejuízo 
da sua legibilidade)

Alguns caderos 
cosidos, outros soltos [2] 1-19 [3], [2] 1-10, 

[2] 1-14, [2] 1-5 [1], 1-
4, 1-4, [2] 1-12 [2], [2] 
1-6, [2] 1-7 [3], 1-4, 1-
4, [2] 1-9 [1], 1-4, 1-4, 
1-4, [2] 1-8 [2], 1-4, [2] 
1-6, 1-4, 1-4, [2] 1-5 
[1], 1-4, [2] 1-6, [2] 1-7 
[3], [2] 1-10, [2] 1-2, [2] 
1-8 [2], 1-4

Falta o número 12. Ao fim, junto à assinatura: « c. a. a. c.[?] d. 
D. »

envelope, anotações 
autógrafas (?)

parte do papel envolvente que reunia as partes de coro da 
ópera Tá-Mar; era originalmente uma embalagem de remetete 
« G. Ricordi % C. » e destinatário « Direzione del Teatro 
Nacional de S. Carlos »; há selo, autocolante, carimbos.

palavras de Affonso Lopes 
Vieira

8 de Março de 
1931. Lisbôa

encadernado, capa 
dura

palavras de Afonso Lopes 
Vieira

encadernado, capa 
dura

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES CORO ( 24 sop, 21 
cont, 26 ten, 26 bx ); ORQ ( 6 
vl I, 6 vl II, 4 vla, 4 vc, 3 cb, 1 
fls, 1 cls, 1 trs, 2 tptas, 1 hrp, 
1 clst, 1 tbls) + folha com  
anotações autógrafas.

Uma das partes de trompetes foi localizada, perdida noutro 
conjunto de partituras, e junta a este grupo. Terá sido uma 
parte que o compositor deu por perdida, o que fez com que 
pedisse uma nova cópia que difere claramente das originais 
em tamanho e tipo de papel.

poema de Afonso Lopes 
Vieira

encadernado, capa 
mole

R. & PI. 308 – Imprensa de 
Breitkopf e Härtel em Leipzig.

No verso da contracapa há uma relação de obras (música e 
literatura) do compositor; versão bilingue (pt, fr) – tradução 
francesa por Mme Guite de Souza Lopes.

poema de Afonso Lopes 
Vieira

encadernado, capa 
mole

R. & PI. 308 – Imprensa de 
Breitkopf e Härtel em Leipzig.

No verso da contracapa há uma relação de obras (música e 
literatura) do compositor; versão bilingue (pt, fr) – tradução 
francesa por Mme Guite de Souza Lopes.

poema de Afonso Lopes 
Vieira

encadernado, capa 
mole

R. & PI. 308 – Imprensa de 
Breitkopf e Härtel em Leipzig.

No verso da contracapa há uma relação de obras (música e 
literatura) do compositor; versão bilingue (pt, fr) – tradução 
francesa por Mme Guite de Souza Lopes.

Jesus – Segundo S. 
Matheus

6 de Fevereiro de 
1932

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor azul e vermelha.

Na p1 foi anotado posteriormente a esferográfica vermelha : « 
A parte[/] de S. Mateus[/] pode sêr[/] declamada[/] [assinatura] 
»; Na p1 o autor anotou a grafite : « Levantar Pano 1 toque [/] 
descer Pano 2 toques [/] Luz 1 toque » (outras indicações 
cénicas são anotadas ao longo da partitura; p177, junto à 
data, surge « Finis Lau Deus ».

Jesus – Segundo S. 
Matheus

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite, tinta 
azul, lápis de cor azul e 
vermelha.

Na p1 foi anotado posteriormente a esferográfica vermelha : « 
A parte[/] de S. Mateus[/] pode sêr[/] declamada[/] [assinatura] 
»; p92, junto à assinatura, surge « Laus Deu ».

Jesus – Segundo S. 
Matheus

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite e a 
esferográficas azul e 
vermelha.

Versão bilingue (pt, fr); título em fr (p[1] e p1) : « Oratorio de la 
Paix »; Na p1 tinha sido anotado posteriormente a 
esferográfica vermelha : « A parte[/] de S. Mateus[/] pode sêr 
declamada[/] [assinatura] », tendo esta informação, por sua 
vez, sido mais tarde rasurada a esferográfica azul; na 
antepenúltima página não numerada lê-se uma nota a grafite 
do encadernador sobre o tipo de encadernação e com a data : 
« para 18/4/67 [/] sem falta ».

Jesus – Segundo S. 
Matheus

solistas (tenor – Jesus -; barítono? - 
S. Mateus / Diabo / Judas / Pilatos -; 
1..º soprano – Anjo / A voz da 
mulher que trazia a redoma de 
alabastro / 1.ª Mulher da Bethania / 
Maria Magdalena -; 2.º soprano – 
Anjo / 2.ª Mulher da Bethania / 
Outra Maria -; 3.ª soprano -Anjo -); 
coro (SATB) e piano 

I – Preludio, II – Vieram ao Oriente uns 
magos, III – Marcha dos Magos; IV – Jesus 
nasceu; V – Foi baptisado; VI – A Tentação 
pelo diabo; VII – Ao Senhor Deus adorarás; 
VIII – Bemaventurados; IX – Milagre do 
paralitico; X – E ele se levantou e foi para sua 
casa; XI – Jesus e os discipulos; XII – Paz 
seja nesta casa; XIII – A Jerusalem; XIV – 
Entrada de Jesus em Jerusalem; XV – Na 
Pascoa; XVI – Conselho dos Sacerdotes e 
dos magistrados do povo; XVII – Estando 
Jesus em Bethania; XVIII – Mulheres da 
Bethania; XIX – A Ceia; XX – A traição de 
Judas; XXI – Crucificação; XXII – A Morte de 
Jesus; XXIII – Jesus; XXIV – Ressurreição.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas; as partes solistas 
são autógrafas

PARTES SOLISTAS (1 S. 
Mateus; 1 1º sop solista; 1 
Mago/Pilatos, 1 Diabo/Judas; 
1 Mago); CORO ( 13 sop I, 22 
alt, 10 ten, 10 bx + folha com 
anotações); ORQ ( 6 vl I, 6 vl 
II, 5 vlas, 5 vcs, 4 cbs, 1 fls, 1 
cls, 1 trs, 1 tpts, 1 tbls, 1 hrp, 
1 cls + folha com anotações) 
+ PARTES de uma versão 
diferente? (ver obs) : 1 1.º 
sop, 1 2.º sop, 1 3.º sop, 1 4.º 
sop.

Algumas partes assinadas e datadas pelos coralistas; um 
grupo de 4 partes correspondentes a 4 sopranos diferentes foi 
localizado à parte e junto a este grupo de partituras – trata-se 
porventura de uma versão diferente, abortada?

cópia manuscrita com 
correcções autógrafas

4 páginas não 
numeradas
4 páginas não 
numeradas
4 páginas não 
numeradas
4 páginas não 
numeradas
4 páginas não 
numeradas
4 páginas não 
numeradas

4 páginas não 
numeradas

orq (fl I, fl II, ob I, ob II, cl sib I, cl sib 
II, fg I, fg II, tr fá I, tr fá II, tpt sib I, tpt 
sib II, clavicembalo, tbls, vls I, vls II, 
vlas, vcs, cbs)

I – Allegro; II – Andante (Molto tranquilo) ; III 
– Allegro (bem ritmado) [ver obs]

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcçõs a grafite, tinta 
azul, lápis de cor azul e 
vermelho,esferográficas 
azul e vermelha.

No segundo andamento, ao original « Andante » foi 
acrecentado posteriormente, a esferográfica azul, « (Molto 
tranquilo) »; Originalmente havia um subtítulo, posteriormente 
rasurado : « pour une petite orchestre »; Na 1.ª p, o 
compositor anotou posteriormente que, na falta de 
clavicembalo, poder-se-ia usar o piano; na p[2] está anotado, 
post, a esferográfica azul : « 1º andament[o] 3,51 »/ « 2º 
andament[o] – 3,20 »/ «3º andament[o] 1.50 »/ «[total] 9mt »; 
na p1 estavam originalmente indicados os números de 
instrumento por naipe nas cordas (4-4-2-2-2) – essas 
informações foram posteriormente rasuradas quer a lápis de 
cor vermelho quer a esferográfica verde.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

orq (fl I, fl II, ob I, ob II, cl sib I, cl sib 
II, fg I, fg II, tr fá I, tr fá II, tpt sib I, tpt 
sib II, clavicembalo, tbls, vls I, vls II, 
vlas, vcs, cbs)

I – Allegro; II – Andante; III – Pouco Allegro 
(bem ritmado) [ver obs]

tinta negra, lápis de cor azul 
(or.); anotações e 
correcções a grafite e a 
esferográfica verde.

O III andamento tinha indicação «Allegro (bem ritmado». Foi 
depois acrescentado «Pouco» a grafite, antes de «Allegro».
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COELHO, Ruy sinfonia Petite Symphonie N.º1 orq Bom cadernos cosidos

COELHO, Ruy cópia manuscrita sinfonia Petite Symphonie Nº1 orq completa s.d. Completo Bom fólios soltos sem marca [2] 48 [2] tinta negra

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo sinfonia Petite Symphonie Nº2 orq redução s.d. Completo Bom fólios soltos sem marca [4] 31 [1] Redução para piano.

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo sinfonia Petite Symphonie Nº2 completa Completo Bom 265X360 sem marca [2] 66

COELHO, Ruy sinfonia Petite Symphonie N.º2 orq

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo sinfonia Sinfonia Nº3 orq completa Completo 270X362 sem marca [2] 175 [1]

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia N.º3 orq completa s.d. I ; II ; III ; IV – Final Completo Bom 260X370 sem marca [2] 175 [3]

COELHO, Ruy sinfonia orq completa s.d. I ; II ; III ; IV – Final Completo Bom 260X370 sem marca [2] 175 [3]

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia N.º3 orq s.d. I ; II ; III ; IV – Final Bom 280X365 sem marca

COELHO, Ruy sinfonia Symphonia Camoneana coro, orquestra e fanfarras completa 1913 Completo Bom 300X410 105 (ver obs)

COELHO, Ruy sinfonia Symphonia Camoneana coro, orquestra e fanfarras completa 1913 Completo Bom 300X410 105 (ver obs)

COELHO, Ruy impresso sinfonia Symphonia Camoneana coro, orquestra e fanfarras completa 1913 incompleto (só até p114) Bom 305X460 114

COELHO, Ruy sinfonia Symphonia Camoneana coro

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo sinfonia Sinfonia Camoneana Nº2 orq completa Paris, 1912 Prologo Apenas o Prologo delicado fólios soltos [2] 22 [2]

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia Camoneana Nº2 orq completa s.d. Completo Bom 260X390 sem marca [2] 133 [1]

COELHO, Ruy cópia manuscrita sinfonia Sinfonia Camoneana Nº2 orq Bom

COELHO, Ruy cópia manuscrita sinfonia Symphonia Camoneana Nº2 orq 1917 delicado cadernos cosidos 270X350 ProsperCOLAS [/] PARIS

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia Camoneana Nº2 Prologo orq

COELHO, Ruy cópia manuscrita sinfonia Sinfonia Camoneana Nº2 banda e três fanfarras completa Junho, 1942 Prólogo (Esta é a Pátria de Camões) Completo Bom 3 cadernos cosidos 265X355 sem marca 19 [1]

COELHO, Ruy sinfonia Camoneana Nº2 completa Completo Bom 275X370 [3] 133 [1]

COELHO, Ruy sinfonia Camoniana Nº3 orq Bom cadernos cosidos

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia Camoneana Nº4 orq completa Lisbôa, 1951 Completo Bom 270X375 sem marca [2] 282 [2]

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo sinfonia Sinfonia d'Alem-Mar orq completa I ; II ; III; IV Completo 260X385 188 Junto à data surge « c. a. f. [?] d. D. »

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia d'Alem-Mar orq completa s.d. I ; II ; III; IV Completo Bom 260X390 [2] 217 [1]

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 1 vl concertino, 7 
vl I, 8 vl II, 5 vla, 5 vc, 4 cb, 1 
fls, 1 obs, 1 cls, 1 fgs1 trs, 1 
tptas, 1 tbls, clvs [ver obs]) + 
folha anotações autógrafa

Na parte de « Clavicembalo » o autor anotou a esferográfica, 
posteriormente : « Piano ».

I – Allegro; II – And.te; III – Allegro (bem 
ritmado)

grafite e correcções com 
tinta negra

orq (fl I, fl II, ob I, ob II, cl sib I, cl sib 
II, fg I, fg II, tr fá I, tr fá II, tpt dó I, tpt 
dó II, tbn I, tbn II, tbls, vls I, vls II, 
vlas, vcs, cbs)

28 de Agosto de 
1932

I – Alegro; II – Lento; III – Allegro Molto (ver 
obs)

encadernado, capa 
dura

tinta negra; anotações e 
correcções a grafite e a 
lápis de cor vermelha

O 3.º andamento, originalmente, era apenas « Allegro », tendo 
sido « Molto » acrescentado posteriormente a lápis de cor 
vermelha; na p[2] o compositor anotou posteriormente a 
esferográfica verde a duração da obra : « 13mts ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES 8 vl I, 8 vl II, 5 vla, 4 
vc, 4 cb, fls e flautim, 1 obs, 1 
cls, 1 fgs, 1 trs I e II, 1 trs III e 
IV, tpts I e II, tbns I e II, tbns 
III e IV, tbls, hrp) + folha 
anotações autógrafas

8 de Fevereiro de 
1949

Alegro Deciso; II – Andante; III (ver obs); IV – 
Final

Delicado (manuscrito a 
grafite facilmente 
deteriorizável)

encadernação 
destruída, cadernos 
cosidos

grafite ; anotações e 
correcções a lápis de cor 
azul e vermelha e tinta azul

Ao fim, junto à data : « c. a. g. d. D. »; tít do 3.º and era « 
Shcerzo » - foi post apagado.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

encadernado, capa 
dura

tinta azul (or.); algumas 
anotações a lápis de cor 
vermelha e esferográfica 
vermelha.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Sinfonia N.º3 (Nova Versão) 
[ver obs]

encadernado, capa 
dura

tinta azul (or.); algumas 
anotações a grafite, lápis de 
cor vermelha e 
esferográfica verde e 
vermelha.

Na p[2], o compositor anotou a grafite a duração dos 
andamentos, que é : 10, 5, 5, 10, num total de 30 minutos; « 
(Nova Versão ) », acompanhada de assinatura, é uma 
informação que se acrescentou posteriormente, a 
esferográfica verde, ao título original ( « Sinfonia N.º3 » ), mas 
apenas na p1, e não na p[1] (de rosto).

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, fl I e II, fl III e fltim, 
obs, ci, cls, cl bx, fgs, cfg, tr I 
e II, tr III e IV, tpt I e II, tpt III e 
IV, tbn I e Ii, tbn III e IV, tba, 
tbls )

encadernados, capa 
mole

Terão sido usadas? Não há anotações por parte de nenhum 
músico.

impresso (correcções e 
alterações autógrafas)

para Grande 
Orchestra Còros e 
Fanfarras – Sobra a 
Poesia « Á Morte de 
Camões » de 
Theophilo Braga – Op. 
2

Ruy Coelho, sobre o poema 
« A Morte de Camões » de 
Theophilo Braga.

Prologo – Hymno a Camões; I. Parte – Morte 
de Camões; II. Parte – O Pregão Eterno.

encadernação dupla 
(posterior, sobre 
prévia original), 
ambas de capa mole

Verlag Bernhard Siegel [/] 
Berlin, W. [/] C. G. Röder, 
G.m.b.H. Leizig. »

correcções a tinta azul e 
lápis de cor vermelha

Trata-se de uma versão com  várias secções cortadas (a lápis 
de cor vermelha ou efectivamente cortadas e destruídas). A 
edição original ficou significativemente alterada. Cortadas 
tambem as pp 5-6, em cujo original encontrar-se-iam os 
dedicatários e a informação « Esta Symphonia é a 1ª do 
POÊMA LUSO [/] (em preparação) ».

impresso (correcções e 
alterações autógrafas)

para Grande 
Orchestra Còros e 
Fanfarras – Sobra a 
Poesia « Á Morte de 
Camões » de 
Theophilo Braga – Op. 
2

Ruy Coelho, sobre o poema 
« A Morte de Camões » de 
Theophilo Braga.

Prologo – Hymno a Camões; I. Parte – Morte 
de Camões; II. Parte – O Pregão Eterno.

encadernação dupla 
(posterior, sobre 
prévia original), 
ambas de capa mole

Verlag Bernhard Siegel [/] 
Berlin, W. [/] C. G. Röder, 
G.m.b.H. Leizig. »

correcções a tinta azul e 
lápis de cor vermelha

Trata-se de uma versão com  várias secções cortadas (a lápis 
de cor vermelha ou efectivamente cortadas e destruídas). A 
edição original ficou significativemente alterada. Cortadas 
tambem as pp 5-6, em cujo original encontrar-se-iam os 
dedicatários e a informação « Esta Symphonia é a 1ª do 
POÊMA LUSO [/] (em preparação) ».

para Grande 
Orchestra Còros e 
Fanfarras – Sobra a 
Poesia « Á Morte de 
Camões » de 
Theophilo Braga – Op. 
2

Aos Ex.mos 
Senhores Dr. 
Theophilo Braga, Dr. 
Alfredo Souza, Dr. 
Antonio Augusto de 
Carvalho Monteiro, 
e ao distincto colega 
Guilherme H. 
Fontainha.

Ruy Coelho, sobre o poema 
« A Morte de Camões » de 
Theophilo Braga.

Prologo – Hymno a Camões; I. Parte – Morte 
de Camões; II. Parte – O Pregão Eterno.

encadernação 
destruída, falta a 
capa e algumas 
páginas finais.

Verlag Bernhard Siegel [/] 
Berlin, W. [/] C. G. Röder, 
G.m.b.H. Leizig. »

Na p5, para além dos dedicatários, surge a informação  « Esta 
Symphonia é a 1ª do POÊMA LUSO [/] (em preparação) ».

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas e fotocópias

PARTES ( 11 sop I, 6 sop II, 
5 alt, 8 ten I, 7 ten II, 5 bar, 6 
bai ) + folha-de-guarda com 
anotações autógrafas

Data e título atribuídos posteriormente. Na folha de guarda, 
posterior, o subtítulo: “ Eu canto o peito ilustre luzitano “. 
Paginação começa em 139 e termina em 160.

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

I – Prologo (Esta é a Patria de Camões); II – 
À Morte de Camões; III – Intermezzo (Egloga 
– Na Fonte dos Amôres d'Inêz); IV – Eu canto 
o peito ilustre luzitano

encadernado, capa 
dura

tinta azul (or.); anotações e 
correcções a grafite, lápis 
de cor verde e vermelha, 
tinta azul e vermelha.

Na p1, título é, simplesmente: « Camoneana Nº2 »; na p[2], o 
compositor anotou posteriormente, a esferográficas azul e 
verde, a estrutura da obra (títulos dos andamentos) e a sua 
duração ( 6, 8, 5, 13, num total de 32 minutos ).

PARTES ( ob I e II, fltim, fl I e 
II, 4 cb, 5 vc, 4 vla, 8 vl I, 8 vl 
II, fg III e IV, cfg, tr I e II, tr III 
e IV, tpt si b I e II, tpt si b III e 
IV, tbn I, ci, cl I e II, fg I e II, 
1ªff tpt I, 1ªff tpt II, 1º ff tpt III, 
1ª ff tpt IV, 2ª ff tpt I, 2ª ff tpt 
II, 2ª ff tpt III, 2ª ff tpt IV, 2ª ff 
cx, 3ª ff tpt I, 3ª f tpt II, 3ª ff tpt 
IV, 3ª tpt ff V, hrp I, hrp II, org, 
sinos, tbn II e III, tbn IV, tba I 
e II, tmp, bombo e pratos, trg, 
clst) + 2 folhas autógrafas 
soltas

encadernados, capa 
mole

PARTES ( 7 vl I, 5 vl II, 4 vla, 
4 vc, 2 bdl I, 2 bdl II, 1 cl bx, 
tub III e IV, tr V e VI, tr VII e 
VIII, hrp III, hrp IV) + 12 folhas 
não identificadas

na pag de rosto da parte de 3.ª harpa, lê-se anotado a grafite 
« Piano », e assina Varella Cid; outras partes assinadas e 
datadas por outros músicos.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 4 vla, 
5 vc, 4 cb, 2 hrp, 1 cls, fl I, fl 
II, fl III, fltim, ob I, ob II, cl I, cl 
II, fg I, fg II, cfg, tr I e II, tr III e 
IV,tpt si b I, tpt si b II, tpt si b 
III, tpt si b IV, tbn I, tbn II, tbn 
III, tbn e tba, tbls, btr, 3x 
[fanfarra : tpt I, tpt II, tpt III e 
cx], org, sxt + Folha solta com 
anotações autógrafas

Prólogo (Esta é a 
Pátria de Camões)

tintas azul, negra e 
vermelha

na capa: « Transcrição de Orquestra para Banda de Leonel 
Duarte Ferreira »

manuscrito autógrafo e cópia 
manuscrita

5 de Abril de 
1916 (rev. 5 de 
Outubro de 1938)

I – Prologo (Esta é a Patria de Camões); II – 
À Morte de Camões; III – Egloga (Na Fonte 
dos Amôres d'Inêz); IV – Pregão Eterno (Eu 
canto o peito ilustre luzitano)

1.º andamento: »Sünova« Nr. 
10 – 24 zeilig

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, 1 hrp, 1 clst, 1 sxt, 
1 fls I e II, fl III e flautim, ob I e 
II, ci, reqnt, cl I e II, clbx, fg I e 
II, cfg, t rI e II, tr III e IV, tpt I e 
II, tpt III e IV, tn I e II, tbn III e 
IV,tba, fanfarras : tpt I e II, 
fanfarras : tpt III e IV, tbls, trg, 
cx, xlf, btr)

I – Partida para a India, II - “Já no largo 
Oceano navegavam “ - Luziadas, III – 
Tempestade, IV – Chegada á India

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

I – Crux Fidelis; II – Partida dos Portuguezes 
para a India; III – Sinos de Lisboa; IV – Paz 
na terra; V – Dança Portugueza; VI – 
Intermezzo – Lisboa; VII – Volta da India 
(Chegada ao Tejo).

encadernado, capa 
dura

Tinta negra (or.); anotações 
e correcções a grafite, lápis 
de cor vermelha, tinta azul, 
esferográficas verde e 
vermelha

O título original do andamento VII não incluia « (Chegada ao 
Tejo) », tendo isto sido acrescentado posteriormente pelo 
compositor. A data encontra-se também registada pelo 
compositor, junto à sua assinatura no final da partitura.

Diversos céos e terras 
temos visto, Luziadas 
(Camões) [/] (Sinfonia 
Camoneana Nº6)

4 de Outubro de 
1968

Delicado (manuscrito a 
grafite facilmente 
deteriorizável)

encadernado, capa 
mole

Custodio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 11 – 
Telef. 324076  – LISBOA

grafite; algumas anotações 
e correcções a tintas azul e 
negra e lápis de cor 
vermelho

cópia manuscrita com 
anotações autógrafas

Diversos céos e terras 
temos visto, Luziadas 
(Camões) [/] (Sinfonia 
Camoneana Nº6)

encadernado, capa 
dura

Custodio Cardoso Pereira & 
C.ª – Rua do Carmo, 11 – 
Telef. 324076  – LISBOA

tinta negra; anotações e 
correcções a esferográfica 
azul e a lápis de cor 
vermelha

Cópia assinada por Jácome António; no verso da folha-de-
guarda está anotado, a esferográfica azul, pelo compositor: « I 
– 6mts »/ « II – 3 mts »/ « III – 2mts »/ « IV – 14 »/ « [total] 25 
».
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COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia d'Alem-Mar orq cópias assinadas por Jácome

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia Henriquina orq completa s.d. Completo Bom 270X365 221 (ver obs)

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia Henriquina orq completa s.d. Completo Bom 265X365 sem marca [2] 221 [1] (ver obs)

COELHO, Ruy sinfonia Sinfonia Henriquina orq Bom 260X370 sem marca

COELHO, Ruy manuscrito autógrafo vários Completo Bom 270X370 [2] 71

cópia manuscrita e 
duplicação por stensil

PARTES (7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 5 cb, fls I e II, fl III e 
fltim, fltim, obs 1 e 2, ci, cls I e 
II, clbx, fgs I e II, cfg, tr I e II, 
tr III e IV, tpt dó I e II, tpt dó III 
e IV, tbn I e II, tbn III, tba, 
bombo e pratos, pratos 
pequenos e triangulo, cx 
forte, glockenspiel, vib I, vib 
II, vib III e IV, xlf I, xlf II, tmp, , 
tantan e cabaça, gongo, 
chocalho, cega-rega, blocos, 
marimba I, marimba II, harpa, 
órgão electrónico ou ondas 
martenot, pn, clst, sxt) + folha 
com anotações autógrafas

manuscrito autógrafo (pp1-
89), cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas (90-221)

I - “ Da Ocidental Praia Luzitana “, Luziadas : 
Camões; II – Já no Largo Oceano 
navegavam; III – Os Portuguezes na India; IV 
– Historia Tragico Maritima.

encadernado, capa 
dura

parte autógrafa: Paris Éditions 
Philippo ; parte cópia sem 
marca.

Tinta azul (cópia), grafite e 
tinta azul (autógrafo); 
anotações e correcções a 
grafite, tinta azul e lápis de 
cor vermelha.

Ao início do 4.º andamento há um texto programático 
introdutório, autógrafo. Ao 4.º andamento corresponde a parte 
de cópia não autógrafa, em papel diferente; Entre as pp8 e 9 
encontra-se uma folha solta não paginada, antes presa por um 
clip, e cuja frente possui um manuscrito correspondende a 
uma secção posteriormente acrescentada à p8 e que está 
devidamente assinalada.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas, excepto página 
autógrafa, frente de folha 
solta não paginada entre as 
pp8 e 9.

I - “ Da Ocidental Praia Luzitana “, Luziadas : 
Camões; II – Já no Largo Oceano 
navegavam; III – Os Portuguezes na India; IV 
– Historia Tragico Maritima.

encadernado, capa 
dura

tinta azul; anotações e 
correcções a grafite, tinta 
azul e esferográfica 
vermelha

Entre as pp8 e 9 encontra-se uma folha solta não paginada, 
antes presa por um clip, e cuja frente possui um manuscrito 
autógrafo correspondende a uma secção posteriormente 
acrescentada à p8 e que está devidamente assinalada.

cópia manuscrita com 
anotações e correcções 
autógrafas

PARTES ( 7 vl I, 7 vl II, 5 vla, 
5 vc, 3 cb, fl I e II, fl III e fltim, 
obs I e II, ob III, ci, cls I e II, cl 
III, cl bx, reqnt, fg I e II, fg III, 
cfg, tr I e II, tr III e IV, tr V e 
VI, tpt I e II, tpt III e IV, tpt V e 
VI, tbn I e II, tbn III e IV, tba, 
hrp I, hrp II, pn, clst, tbls, btr, 
cx, xlf, trg, tantam, sxt, pndrt, 
maquina de vento.) + folha 
solta com anotações 
autógrafas

I – Da Ocidental Praia Lusitana; II – Já no 
Largo Oceano navegavam; III – Os 
Portuguêses na India; IV – Historia Tragico 
Maritima

encadernado, capa 
mole

partes datadas e assinadas pelos intérpretes (pelo menos 
uma); parte de ob III encontrava-se originalmente perdida 
noutro conjunto de partituras; conjunto actual dividido em duas 
caixas.

Um Pregão – Fuga a 3 Vozes 
– Cantiga da Lavadeira – No 
Jardim Chimérico – Dança da 
Feira

orq – tpt, tr e tbn – soprano e orq – 
3 sop [Amor, Deusas da Corte de 
Amor], ten [Orfeu] e orq – orq

Berlim 1912 – 
s.d. - s.d. - s.d. - 
s.d.

O I e o X Pregão d'O Malmòral; Fuga a 3 
Vozes – para trompete, trompa, trombone; A 
Cantiga da Lavadeira [/] Chanson de la 
Blanchineuse [versos de Afonso Lopes Vieira 
a partir de D. Dinis?]; No Jardim das 
Chiméras ; Dança da Feira. 
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