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RESUMO: Esta dissertação pretende discutir os problemas textuais – erros, variantes, 
lacunas, rasuras e correções - identificados em duas fontes autógrafas do Ofício de 
Quinta-feira Santa do compositor tiradentino Antônio de Pádua Alves Falcão (1848-
1927) e a realização da edição crítica da obra. A primeira fonte, em formato de partitura, 
sem data, manuscrita, pertencente ao arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos, acreditamos 
ser a fonte original, e a segunda, que se encontra no arquivo da Orquestra Lira 
Sanjoanense, em partes cavadas, vocais e instrumentais, sem data, manuscrita pelo 
autor, tomamos como fonte de transmissão, sendo derivada da anterior. Para 
compreendermos os conceitos que permeiam a crítica textual, abordaremos neste 
trabalho as bases teóricas que irão nortear a detecção e classificação dos problemas 
textuais encontrados no Oficio de Quinta-feira Santa, de Falcão. Faremos também uma 
pesquisa histórica levantando dados sobre a vida do autor, o que contribuirá 
sobremaneira para o complemento da história da música e dos músicos da cidade de 
Tiradentes, Minas Gerais. 
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HOLY THURSDAY MATINS BY ANTÔNIO DE PADUA ALVES FALCÃO (1848-

1927): TEXTUAL PROBLEMS AND CRITICAL EDITING 

 

ABSTRACT: This dissertation aims to discuss the textual problems - errors, variants, 
gaps, erasures and corrections - identified in two autograph sources of Ofício de Quinta-
feira Santa (Holy Thursday Office) by the Tiradentine composer Antônio de Pádua 
Alves Falcão (1848-1927) and the realization of the critical edition of the work. The 
first source, in score format, undated, handwritten, belonging to the Ribeiro Bastos 
Orchestra archive, we believe to be the original source, and the second, which is found 
in the Lira Sanjoanense Orchestra archive, in vocal and instrumental parts, undated, 
handwritten by the author, we take as a transmission source, being derived from the 
previous one. To understand the concepts that permeate textual criticism, we will 
address in this paper the theoretical bases that will guide the detection and classification 
of the textual problems found in the Oficio de Quinta-feira Santa, by Falcão. We will 



also make a historical research gathering data about the author's life, which will greatly 
contribute complement the history of music and musicians of the city of Tiradentes, 
Minas Gerais, Brazil. 
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