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RESUMO 

 

Este trabalho consiste na transcrição e na edição de uma parcela correspondente a 

cinquenta e três capítulos do Livro dos Usos da Ordem de Cister, obra religiosa 

portuguesa composta no século XV. Trata-se, na realidade, de uma tradução em 

português arcaico do Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis, um dos textos basilares da 

aludida congregação. Seu conteúdo se preserva graças aos dois únicos testemunhos 

escritos da obra. O mais antigo é de 1415 e o mais recente, de 1444. Estão ambos sob a 

guarda da Biblioteca Nacional de Portugal. São denominados códices alcobacenses em 

razão de terem sido elaborados no mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça. 

Procedeu-se à encomenda das cópias digitalizadas dos manuscritos a fim de que 

pudessem ser confrontados e analisados. De posse das imagens dos testemunhos, 

verificou-se que não apresentavam danos profundos e que, não obstante faltarem alguns 

fólios ao testemunho mais recente, seus textos estavam, de um modo geral, bem 

preservados e legíveis. Da leitura e do estudo prévio dos textos foi possível não somente 

depreender e registrar as características materiais e linguísticas de cada manuscrito, mas 

também estabelecer as etapas e os procedimentos que seriam necessários à 

concretização do objetivo deste trabalho.  A análise e a seleção das variantes 

encontradas possibilitaram que se fosse, aos poucos, fixando o texto da edição, ao 

mesmo tempo em que se buscava contextualizá-lo histórica e linguisticamente. À 

medida que se transcrevia o conteúdo, faziam-se observações escritas e descrições de 

todos os marginalia (textos e imagens diversos apostos às margens) que iam surgindo, 

alguns dos quais contribuíram para a formação de juízos e pareceres quanto à edição, 

uma vez que tinham relação direta com passagens do texto que se editava, esclarecendo-

as, modificando-as ou adicionando-lhes informações. Complementa-se o trabalho com 

um estudo concernente à história da Ordem de Cister – que se desenvolveu, a partir do 

século XII, paralelamente à gênese e à composição dos principais documentos da 

congregação; com estudos que descrevem e examinam a expressão escrita e imagética 

dos códices, seus processos de transmissão e particularidades externas e internas aos 

textos; por fim, com a exposição de algumas impressões atinentes às práticas tradutórias 

entre o texto em latim (idioma de partida) e o texto em português (idioma de chegada).     

 

Palavras-chave: Edição de textos. Crítica textual. Linguística histórica. Paleografia. 

Língua portuguesa. Latim. Monaquismo. Ordem de Cister. 



RIASSUNTO 

 

Questo lavoro è costituito dalla trascrizione ed edizione di una parte corrispondente a 

cinquantatré capitoli del Livro dos Usos da Ordem de Cister, opera religiosa portoghese 

composta nel XV secolo. È in realtà una traduzione in portoghese arcaico del Liber 

Vsuum Cisterciensis Ordinis, uno dei testi fondamentali della suddetta Congregazione. 

Il suo contenuto è conservato grazie alle due uniche testimonianze scritte dell’opera. La 

più antica è dell’anno 1415 e l’altra, del 1444. Ambedue sono sotto la custodia della 

Biblioteca Nazionale del Portogallo. Sono chiamate códices alcobacenses perché sono 

state redatte nel monastero cistercense di Santa Maria de Alcobaça. Sono state ordinate 

le copie digitalizzate dei manoscritti in modo che essi possano essere affrontati e 

analizzati. In possesso delle immagine degli codici, si è constatato che essi non avevano 

guasti profondi e che, nonostante alcuni fogli mancanti, i loro testi erano in generale ben 

conservati e leggibili. Attraverso la lettura e lo studio preliminare dei testi non è stato 

possibile solo dedurre e registrare le caratteristiche materiali e linguistiche di ogni 

manoscritto, ma anche stabilire le fasi e le procedure che sarebbero necessarie per 

raggiungere l'obiettivo di questo lavoro. L'analisi e la selezione delle varianti hanno 

consentito di fissare gradualmente il testo della edizione, il quale si cercava di 

contestualizzare nei suoi aspetti storici e linguistici. Mentre si trascriveva il contenuto, 

si facevano commenti scritti e descrizione di tutti i marginalia (testi ed immagini diversi 

apposti sui margini) che sorgevano, alcuni dei quali hanno contribuito alla formazione 

di giudizi e opinioni sulla edizione, perché erano direttamente collegati a frammenti del 

testo che si editava, chiarendo loro, modificando loro o aggiungendogli informazioni.  Il 

lavoro si completa con uno studio relativo alla storia dell'Ordine Cistercense – che si 

svolse dal XII secolo in parallelo con la genesi e la composizione dei documenti 

principali della Congregazione; con studi che descrivono ed esaminano l'espressione 

scritta e le immagini dei codici, i loro processi di trasmissione e le caratteristiche esterne 

ed interne ai testi; infine, con la esposizione di alcune impressioni legate alle pratiche di 

traduzione tra il testo in latino (idioma di partenza) e il testo in portoghese (idioma di 

arrivo).  

 

Parole-chiave: Edizione di testi. Critica testuale. Linguistica historica. Paleografia. 

Lingua portoghese. Latino. Monachesimo. Ordine Cistercense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O escopo do presente trabalho é propor uma edição crítica do excerto que 

corresponde ao índice e aos primeiros cinquenta e três capítulos do Livro dos Usos da 

Ordem de Cister – versão em língua portuguesa do Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis, 

composto em princípios do século XII.  

O Livro dos Usos se preserva graças a dois manuscritos quatrocentistas 

pertencentes atualmente ao acervo de reservados da Biblioteca Nacional de Portugal. 

Desde a época de sua composição, no entanto, estiveram entre os volumes da livraria do 

mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça. O mais antigo, classificado como 

alcobacense 208, data do ano de 1415, enquanto o segundo, classificado como 

alcobacense 278, foi redigido no ano de 1444. Há uma classificação anterior, em 

algarismos romanos, que atribui ao 278 o número CXLIII e ao 208, o CXLIV.  

Encontram-se descrições de aspectos materiais e históricos dos dois códices em 

Burnam (1920), Anselmo (1926), Silva Neto (1956), Amos (1989) e Cepeda (2001). 

Não obstante o valor informacional dos dados veiculados, constatamos que não houve 

incremento significativo de pormenores ao longo do tempo, tendo ocorrido de uma obra 

a outra, na maioria dos casos, tão somente uma migração dos mesmos aspectos 

observáveis em ambos os manuscritos.  

Após uma pesquisa bibliográfica cuidadosa, verificamos que não havia notícias 

de edições críticas do Livro dos Usos da Ordem de Cister. Desde o início deste trabalho, 

evidenciou-se que obras de tal natureza, ou seja, de teor religioso bastante específico, 

que repisam, em sua maioria, normativa e redundantemente, os ditames e práticas 

litúrgicas que visam organizar o cotidiano devocional católico, sem despertar, em 

princípio, algum interesse mais amplo a não ser de religiosos, não são normalmente 

contempladas com edições críticas. Ao se ler em Silva Neto (1956, pp. 57-106) a 

relação de manuscritos medievais, mormente em língua portuguesa, que, até aquele ano, 

tinham sido editados de acordo com procedimentos ecdóticos, depreende-se que os de 

teor literário e histórico, como os cancioneiros, as crônicas, as biografias, os tratados e 

as narrativas de ordem diversa, foram as espécies textuais mais visadas pelos editores.  
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Assim, já se conheciam, dentre outras, a edição crítica de Braga (1878) do 

Cancioneiro da Vaticana1; a de Pereira (1887) de a Vida de Santo Aleixo2; a de Abreu 

(1898) de A Lenda de Barlaão e Josafate3; a de Michaëlis (1904) do Cancioneiro da 

Ajuda4; a de Aydillo (1918) dos Miragres de Santiago5; a de Lapa (1931) do Livro de 

Falcoaria de Pero Menino6; a de Piel (1942) do Leal Conselheiro; a de Piel (1944) do 

Livro da Ensinança7; a de Magne (1944) da Demanda do Santo Graal8; a de Maler 

(1956) do Horto do Esposo9.10 No sentido oposto, como já antecipamos, códices que 

apresentavam textos com marcada ou pragmática temática religiosa não haviam sido 

ainda divulgados em edições críticas. Enquadravam-se nesse grupo títulos como o Livro 

dos Usos da Ordem de Cister (objeto deste trabalho); o Ordinário do Oficio divino da 

Ordem de Cister; o Regimento dos sacristães-mores do mosteiro de Alcobaça; O Livro 

das confissões; Os doze livros das Instituições monásticas; Regra, costumes, definições, 

visitações e estatutos da Ordem de Cister; Regra de Santo Agostinho, etc. 

Posteriormente a 1956, os textos críticos que se iam publicando com base em 

testemunhos do período medieval indicavam que não se alterava muito o panorama. 

Dentre as obras dessa leva estão O Livro de Vita Christi em lingoagem português, por 

Magne (1957); o Virgeu de Consolaçon, por Veiga (1959); As cantigas de Pero Meogo, 

por Azevedo Filho (1974); As cantigas de Pero Mafaldo, por Spina (1983).  

Nesse viés, ao procedermos a uma consulta virtual ao acervo da BNP utilizando 

a expressão de busca edição crítica, surge, além dos títulos já citados, uma série de 

outros que, a partir da década de noventa do século passado, divulgou algo da produção 

textual manuscrita medieval em solo lusitano. Essas edições só vêm a corroborar, de 

forma peremptória, aquilo que estamos relatando, ou seja, numa proporção de três para 

                                                             
1 Com base em um manuscrito da Biblioteca Vaticana.  
2 Com base em excerto de um manuscrito originário da Livraria do Mosteiro de Alcobaça e pertencente à 
coleção alcobacense da antiga Biblioteca Nacional de Lisboa, hoje, Biblioteca Nacional de Portugal. 
3 Com base em excerto de um manuscrito originário da Livraria do Mosteiro de Alcobaça e pertencente à 
coleção alcobacense da BNP. 
4 Com base em um manuscrito da Biblioteca da Ajuda.  
5 Com base em um manuscrito da Biblioteca Nacional de Madrid.  
6 Com base em excerto de um manuscrito do Fundo Geral da BNP. 
7As duas obras são constantes de um manuscrito da Biblioteca Nacional de Paris.  
8 Com base em um manuscrito do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
9 Com base em excerto de um manuscrito originário da Livraria do Mosteiro de Alcobaça e pertencente à 
coleção alcobacense da BNP. 
10 Não se deixaria de citar, igualmente, a edição de Nobiling (1907) das Cantigas de D. Joan Garcia de 
Guillade; a de Nunes (1926) das Cantigas d’amigo dos trovadores galego-portugueses; a de Cunha 
(1949) de O cancioneiro de Joan Zorro; a de Magne (1950) do Boosco deleitoso solitario; a de Silva 
Neto (1950) de parte dos Diálogos de São Gregório; a de Cunha (1956) de O cancioneiro de Martin 
Codax. 
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um, a grande maioria das teses e das publicações ali elencadas se insere naquela 

vertente, a que já aludimos, de obras literárias e/ou históricas11 em contraposição ao 

número de edições de conteúdo textual religioso manifestadamente regrante ou 

devocional12.     

Detectada essa lacuna, configurou-se-nos a perspectiva de intentar a edição do 

Livro dos Usos da Ordem de Cister através dos dois testemunhos disponíveis da obra. 

Para tanto, encomendamos junto à BNP as cópias digitalizadas de ambos os manuscritos 

a fim de cotejá-los e, após sua leitura, descobrir-lhes as particularidades linguísticas e 

materiais com vistas ao objetivo que havíamos traçado.  

É preciso que se diga que as dificuldades foram imensas, principalmente em 

destrinchar o usus scribendi dos amanuenses13, o que envolvia depreender-lhes os 

hábitos de escrita concernentemente às 1) inúmeras abreviaturas adotadas14, as quais, 

demandando decifração e desdobramento, não eram, em boa parte dos casos, idênticas 

nos dois códices quando relacionadas às mesmas palavras nem ocorriam sempre nas 

mesmas posições (se um escriba abreviava um termo qualquer em determinado ponto 

do texto, não necessariamente o outro o fazia de forma análoga); à 2) disparidade 

ortográfica de vocábulos idênticos em um único manuscrito ou de vocábulos idênticos 

na mesma posição em um e outro manuscrito; aos 3) termos e sintaxe arcaicos que se 

empregavam. A reiterada ocorrência dessas situações exigiu que nos valêssemos, 

inúmeras vezes, de certo grau de intuição e conjectura – somente evocado após a prática 

do contato frequente com os textos – para se dirimirem entraves à compreensão daquilo 

                                                             
11Com efeito, Santa Maria Egipcíaca em Alcobaça: edição crítica das versões medievais portuguesas da 
lenda de Maria Egipcíaca (1991); Edição crítica de três poetas do Cancioneiro geral (1992); A 
compilação de Coimbra: edição crítica do manuscrito 1192 da Biblioteca da Universidade de Coimbra 
(1993); Proposta de edição crítica das Ordenações Afonsinas (1995); "Conto de Amaro": edição e estudo 
de um texto do códice alcobacense no 266 (1997); Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra: vida de D. 
Telo, vida de D. Teotónio, vida de Martinho de Soure (edição crítica de textos latinos, tradução, estudo 
introdutório e notas de comentário) (1998); Livro de Isaac: edição e glossário (CÓD. ALC 461) (2000); 
Martyrium et gesta infantis Domini Fernandi: edição crítica, tradução, estudo filológico (2001); Foral 
antigo de Santarém: edição crítica e estudo (2005).   
12Sermonário de Frei Paio de Coimbra: edição e interpretação da estrutura e formas de pregação 
(1994); Os textos monásticos de ambiente frutuosiano: com edição crítica, tradução em português e 
comentário em notas da Regra de S. Frutuoso (Noroeste hispânico, séc. VII) (2005); Mundividência 
cristã no Sermonário de Frei Paio de Coimbra: edição crítica da "Summa Sermonum de festiuitatibus" 
magistri fratris pelagii ordinis praedicatorum A.D. 1250 (Cod. Alc. 5-CXXX - B.N. L.) (2010). 
13Utilizamos aqui a expressão latina, mais comumente relacionada ao estilo do autor e não ao do copista 
(apesar de alguns estudiosos, como Chiari (1951), a adotarem para as duas situações), por havermos 
considerado a possibilidade, como na sequencia desta introdução se coloca, de que um dos manuscritos 
cotejados seja o original e o outro, a cópia direta deste.  
14 Utilíssimos para o desdobramento das abreviaturas foram Cappelli (1973) e Chassant (1846).  
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que líamos.15 Não raro, surgiram passagens obscuras não só pelas respectivas 

construções em si, mas também pelo contexto religioso em que se inseriam. Some-se a 

tudo isso a pouca familiaridade com termos exclusivos do universo bíblico, as inúmeras 

citações e referências em latim16, as alusões ao gestual, ao vestuário, ao cotidiano, aos 

costumes e à hierarquia eclesiásticos, de forma que só a muito custo e após profunda 

investigação bibliográfica é que pudemos alcançar um ritmo de leitura que fosse 

razoavelmente produtivo.  

Em determinado momento, uma vez que não podíamos manipular efetivamente 

os próprios manuscritos alcobacenses17, mas apenas visualizar as respectivas cópias 

digitais por intermédio da tela de um computador, optamos por transcrever 

manualmente em um livro pautado de atas todo o conteúdo do material lido. Isso porque 

se assemelham os sistemas de numeração, ou seja, tanto nos códices manuscritos quanto 

no livro de atas, a aposição dos números sequenciais ocorre unicamente no reto de cada 

folha.  

A resolução de se copiar o texto integral do Livro dos Usos, o que se fez a partir 

do alcobacense 208, tomado como exemplar de colação, principalmente por estar 

completo, além de ser o mais antigo, mostrou-se acertada em vários pontos, pois 

permitiu um controle maior do que se cotejava, as idas e vindas mais rápidas a este ou 

aquele excerto que requisitasse maior atenção, a anotação detalhada e imediata de todos 

os pormenores internos e externos ao texto, a sinalização de palavras e trechos sobre os 

quais se gerava alguma dúvida ou se levantava alguma informação pertinente e, por fim, 

a antecipação de alguns pareceres que se reforçariam ou eliminariam no texto definitivo. 

No entanto, estava claro que o que se colocava no papel ainda não era a edição proposta, 

mas um esboço seguro do projeto.18 

                                                             
15 Encontramos guia e exemplificação prática imprescindíveis para a fase de transcrição em Terrero et al. 
(1995).   
16 Servimo-nos principalmente do texto da Vulgata latina (nova edição vaticana impressa de 1951 e 
edição americana de 1914); de Lefebvre (1957); de Paris (1670); do Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis 
(1643); do Missale ad Vsum Sacri Ordinis Cisterciensis (1606).  
17 O que requereria uma viagem planejada a Lisboa, meses a fio de estada em solo português e permissão 
para se manipularem os códices da coleção de reservados da BNP em tempo integral, exigências essas 
que, à época, não comportavam viabilidade financeira nem de logística. 
18 Convém que se diga que o plano inicial era editarmos todo o Livro dos Usos da Ordem de Cister, razão 
pela qual fizemos sua transcrição completa. A escolha da parcela descrita no primeiro parágrafo desta 
introdução, o que corresponde a tão somente quarenta e um fólios de um total de cento e treze, ocorreu a 
partir do momento em que ficou evidente, após a digitação dessa parte do conteúdo e inserção 
concomitante, ao pé de cada página, do aparato crítico, dos comentários linguísticos, das notas 
informativas e das concernentes à tradução, que editar o conteúdo integral resultaria em um texto com 
dimensões que excederiam em muito aos padrões de uma tese. 
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  Todas as referências aos alcobacenses 208 e 278 até então disponíveis davam 

conta de que o que tínhamos virtualmente em mãos seriam, na verdade, cópias 

apógrafas elaboradas por escribas distintos, em momentos distintos, porém, em um 

mesmo local: o scriptorium do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Portanto, 

trabalhando desde o começo com esses dados, aparentemente confiáveis, fazia-se 

necessário que considerássemos a priori algumas hipóteses para as possíveis relações a 

envolverem o conteúdo do Livro dos Usos, os manuscritos-cópia que o 

disponibilizavam e a figura ativa do próprio copista – relações essas que somente se 

configurariam de fato pela análise comparativa dos chamados erros significativos (ver 

capítulos 3 e 10), cuja ocorrência em um e/ou outro manuscrito poderia estabelecer os 

níveis de parentesco entre eles.  

Desse modo, o que poderíamos meramente supor a partir das informações 

contidas nas obras supracitadas (ver, aqui, terceiro parágrafo) era que, se os 

testemunhos do Livro dos Usos fossem cópias independentes uma da outra, 1) teriam 

sido elaboradas com base em modelos distintos; se manifestassem nos respectivos 

textos erros comuns (os mesmos erros nos mesmos lugares),  2) teriam se originado de 

um mesmo modelo (o original ou uma cópia, convencionalmente chamada de arquétipo, 

interposta entre o original e os testemunhos), que estaria perdido; se havia, o que era 

fato, um testemunho mais antigo do que o outro, 3) o manuscrito mais recente poderia 

ser cópia do manuscrito mais antigo.  

À vista disso e levando em consideração unicamente as descrições a nosso 

dispor, podíamos inferir, obviamente com algum risco, antes mesmo de recorrermos ao 

exame dos elementos textuais concordantes ou destoantes, que, tendo sido os dois 

códices elaborados no mesmo scriptorium, e, além disso, estando separados no tempo 

cerca de trinta anos – o que não nos parece muito, permitindo-nos até mesmo 

conjecturar sobre a possibilidade de que seus amanuenses tenham se conhecido – seria 

pouco provável que um ou dois manuscritos que possam ter servido de modelo de cópia 

aos que ora estudamos – e cujo tema fosse particularmente relacionado à Ordem – 

tivessem se perdido naquele local de maneira tão abrupta e irreversível que não haja 

mais deles qualquer notícia.19 Caso estivéssemos inclinados para o fato de que nunca 

existiram, deveríamos descartar então as duas primeiras hipóteses, que são a de modelos  

                                                             
19 Além de um scriptorium, o mosteiro cisterciense de Santa Maria de Acobaça possuía ainda uma livraria 
onde se deveriam guardar os manuscritos copiados.  
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distintos e a de modelo único, fazendo repercutir assim a terceira, que é a de que o 

alcobacense 278 seja uma cópia do 208.  

Mas seria plausível conjecturar-se nesses termos simplistas sem a devida 

análise comparativa dos erros (ou variantes) significativos de um e de outro 

manuscrito? A resposta definitivamente é não. Não se pode prescindir da 

confrontação, em um e outro amanuense, de variantes que possam indicar, com 

maior grau de certeza – uma vez que se constituem em dados concretos observáveis 

– as relações de parentesco entre os manuscritos20. Dentre essas variantes estão as 

lacunas, as adições, omissões e substituições de palavras e frases, as alterações nas 

ordens das palavras, etc. O estudo com vistas a determinar aos códices aspectos de 

sua genealogia desenvolve-se no capítulo décimo deste trabalho.  

Todavia, as pressuposições quanto à dinâmica de composição dos 

manuscritos não cessavam. Pela extensão do texto do Livro dos Usos da Ordem de 

Cister (cento e vinte e dois capítulos distribuídos em cento e treze fólios ou duzentas 

e vinte e seis páginas, se tomarmos como referência o alcobacense 208), pela 

abrangência que o título sugeria no tocante à Ordem como um todo e pelo duplo 

caráter de generalidade e especificidade do respectivo conteúdo, não seria um 

disparate pensarmos que o texto sobre o qual nos debruçávamos pudesse ser, na 

verdade, uma tradução em língua vulgar portuguesa de alguma obra capital da 

congregação cisterciense, cujo idioma original fosse, provavelmente, o latim, não se 

excluindo, por outro lado, a hipótese, igualmente válida, de que O Livro dos Usos 

pudesse não ser tradução portuguesa direta do idioma de origem, mas de outro 

intermediário, talvez o francês, tendo em vista que a Ordem se constituíra na França 

(ver capítulo 4). Há, contudo, entre todos os manuscritos provenientes do Mosteiro 

de Alcobaça, “cópias em latim e mais completas [do Livro dos Usos da Ordem de 

Cister] nos códices CXL, CXLI e CXLII” (SILVA NETO, 1956, p. 71), sem que se 

tenha, ao que tudo indica, notícia de textos em francês ou em outra língua a veicular 

essa temática em particular. Portanto, não seria inverossímil concebermos que um 

ou mais dentre aqueles três códices no idioma original possam ter servido a uma 

                                                             
20 Se, por exemplo, seu ascendente direto é o próprio original; se derivam um e outro de manuscritos 
diferentes – os quais podem ter sido copiados diretamente do original ou de uma cópia ou cópias diretas 
deste, etc. 
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tradução para o português, haja vista que teriam sido parte constante do acervo da 

livraria do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça. 21  

Com efeito, a investigação sobre a congregação de Cister revelou que cada fase 

do processo histórico de estabelecimento da Ordem chancelava-se pela publicação, a 

partir do início do século XII, de documentos em latim que compilavam as ordenações, 

definições ou estatutos proclamados até então, além de escritos relativos à história, à 

devoção e às práticas litúrgicas que se deveriam adotar por toda a irmandade (ver 

capítulo 4). Dentre os últimos, incluia-se o Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis, que 

sistematizava, com base na chamada Liturgia das Horas, as regras do rito cisterciense ao 

longo dos períodos do ano. Situava-se, de acordo com classificação adotada por Pezzini 

(1991, p. 10), no grupo dos “texts for religious instruction”22, os quais, ao lado dos 

“liturgical hymns and religious poetry in general”23 e dos “narrative texts (Lives of de 

Christ and of the saints)”24 consistiam nos três principais gêneros de obras religiosas 

medievais, escritas originalmente em latim, que se traduziam para idiomas vernáculos a 

fim de que houvesse maior difusão dos respectivos conteúdos. Destinavam-se 

basicamente a dois tipos de público: pessoas que desconheciam o latim, mas que eram 

capazes de ler textos nos idiomas preponderantes nas regiões em que viviam; pessoas 

que não eram capazes de ler, mas que podiam se constituir em ouvintes com mais ou 

menos aptidão para compreender, em suas línguas maternas, as mensagens, instruções 

ou histórias contidas nos textos traduzidos, caso viessem a ser transmitidas oralmente.25       

Encontramos, digitalizadas em meio eletrônico, duas edições do século XVII – 

originalmente impressas – que transmitiram a obra latina basilar do século XII (ver 

capítulo 4 e anexo F). Examinados seus conteúdos e comparados aos dos manuscritos 

do Livro dos Usos da Ordem de Cister, notamos que eram patentes, na maioria dos 

casos, as equivalências semânticas entre enunciados em latim e enunciados em 

português, o que comprovaria a hipótese da tradução. Por conseguinte, haveria uma boa 

chance de que os alcobacenses 208 e 278 fossem ou testemunhos provenientes 
                                                             
21 Na Idade Média, traduções do latim para línguas vernáculas européias sinalizavam uma demanda 
crescente de textos destinados a um público de leitores cada vez menos familiarizado com o idioma do 
Lácio à proporção que se iam definindo as fronteiras nacionais e lingüísticas do velho continente. Essas 
traduções eram reflexo de que as línguas desenvolvidas no antigo território do Império Romano estavam 
em processo acelerado de autoafirmação, o que fomentava a produção frenética de obras de vária espécie 
– religiosas ou não – escritas nos idiomas vulgares.  
22 Textos para instrução religiosa. (Tradução nossa) 
23 Hinos litúrgicos e poesia religiosa em geral. (Tradução nossa) 
24 Textos narrativos (Vidas de Cristo e dos santos). (Tradução nossa) 
25 Cf. nota 21. 
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diretamente do manuscrito produzido pelo tradutor quando da versão para o português – 

manuscrito que consideraremos como o original da obra de tradução – ou reproduções 

de uma cópia direta desse original, a qual teria iniciado a tradição em língua portuguesa 

do Livro dos Usos.  

A confrontação com o texto na língua de origem demonstrou que o tradutor que 

procedeu à versão para a língua portuguesa não se eximira de imprimir a muitos pontos 

do conteúdo do Liber Vsuum, talvez autonomamente ou a mando de superiores, uma 

recomposição no idioma de chegada – por meio de supressões, acréscimos e 

ajustamentos – o que, em certo sentido, descaracterizava a matéria primitiva (ver texto 

editado no capítulo 9). Todavia, mais do que alterar de maneira arbitrária os preceitos 

veiculados pela obra canônica cisterciense, o que seguramente se buscava era adaptar à 

realidade da Ordem em terras portuguesas do século XV certos pormenores 

compreendidos no corpo de enunciados prescritivos estabelecidos no século XII – 

relativos, por exemplo, ao calendário litúrgico ou ao ciclo santorial. Não obstante as 

claras reconfigurações no texto em português de aspectos do texto-fonte em latim, 

pauta-se a tradução, como não poderia deixar de ser, por um maior literalismo26 frente 

ao conteúdo primordial, já que não seria admissível que se viesse a adulterar, por meio 

de uma tradução inconsequente,  o cerne das práticas que eram próprias da Ordem de 

Cister e que a distinguiam das outras congregações religiosas.27  

Parece-nos evidente que, no contexto monástico, regrar o cotidiano e a liturgia, 

mais do que o intuito prático da uniformização dos hábitos e comportamentos, 

significava uma tentativa de sistematizar as exteriorizações e simbologias humanas 

relativas ao divino, tendo-se sempre por mira a edificação e a orientação dos espíritos. 

Desse modo, traduções como o Livro dos Usos da Ordem de Cister possuíam esta dupla 

função: se, por um lado, revestiam-se dos contornos fundamentais do texto-fonte (no 

caso, uma obra de instrução religiosa) transferindo ao texto de chegada o que havia de 

mais característico e permanente no tocante à essência da prática ritualística, por outro, 

utilizado o mecanismo da adaptação, possibilitavam que o conjunto de ditames, cujo 

alvo, na verdade, sempre fora fortalecer a vida espiritual dos monges, repercutisse mais 

harmonicamente em um público de religiosos que se alterara no tempo e no espaço.  
                                                             
26 O verbum de verbo ou verbum e verbo a que se refere São Jerônimo nas epistolas XVIII, 16 (Migne, 
1859, p. 372) e LVII, 5 (Migne, 1859, p. 571). Em sentido oposto, recomendava o santo que qualquer 
tradução deveria refletir antes o sentido do que a forma do original, ou seja, non verbum e verbo, sed 
sensum exprimere de sensu (Migne, loc. cit.), excetuando-se as versões das Sagradas Escrituras. 
27 Para a temática tradução do sentido x tradução literal na Idade Média confira Copeland (1991).   
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Assim, é possível identificar no Livro dos Usos adequações de ordem lexical, 

sintática e estilística, que são concernentes à tradução propriamente dita. Além disso, 

como mais à frente veremos, parece ter havido uma reorganização do conteúdo original 

relativamente à divisão em capítulos quando da versão para o português. Entretanto, 

apesar de se haver recorrido a um dos principais expedientes normalmente utilizados em 

traduções medievais de obras de instrução religiosa, ou seja, a adaptação, somado, 

in meras ve es, a cortes e omiss es,   “wich suggest perhaps a ‘draft’ more than an 

accomplished translation” 28 (PEZZINI, 1991, p. 11) – o Livro dos Usos prima, como já 

dissemos, por uma grande fidelidade ao texto de partida em latim.    

 Se se mira o texto traduzido, outra questão imediatamente derivada é a da 

autoria da tradução. Direcionando-se o foco de análise somente ao aspecto da 

transcrição dos dois manuscritos alcobacenses, observa-se que o 278, apesar de 

mencionar o ano de composição (1444), não o faz relativamente ao amanuense que o 

redigiu. Em direção oposta, dão-se no 208, por meio de colofões, além do ano de 

composição (1453 da era de César ou 1415 da era de Cristo), também o nome de seu 

escriba principal (Estevão Anes Lourido) (ver capítulo 5.1) e de outros, cuja 

participação na composição escrita do códice fora secundária (Frei Alvaro de Gouvea e 

Frei João) (ver capítulo 5.1).  

Frei Estevão Lourido, no colofão ao final do manuscrito, revela: “Este livro 

screpveo e cabiduou Stevam Anes Lourido, [procurador?] do mosteiro de Alcobaça 

[...]” (ver capítulo 5.1). O verbo cabiduar (dividir em cabidoos – ou capítulos) parece 

indicar unicamente que o texto usado como modelo para a cópia ou para a tradução não 

estaria, por algum motivo, dividido em unidades, o que veio a se concretizar pela mão 

do escriba. O verbo screpver, por seu turno, identifica-se evidentemente com o ato de 

transcrever ou de copiar, que é intrínseco à figura do amanuense. Mas seria o caso de 

comportar, em consonância com a linha de raciocínio que procuramos até agora 

desenvolver, acessoriamente, além das referidas acepções, também a de traduzir? No ato 

da tradução não se está, na realidade, compondo, elaborando, “escrevendo” um novo 

texto, cujo veículo é a língua de chegada? Como já se aventou, a despeito de não haver 

corroboração alguma na bibliografia consultada (ver, aqui, parágrafo terceiro), os dois 

manuscritos do Livro dos Usos da Ordem de Cister transmitiriam o texto de uma 

tradução em língua portuguesa do Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis em latim. 
                                                             
28 “o que talve  sugira mais um ‘esboço’ do que uma versão completa” (Tradução nossa).   
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Ademais poderiam estar filiados diretamente ao ‘texto original da tradução’ ou a uma 

cópia deste.  

Com efeito, Pais (2005, p. 28) sugere, ainda que não se tenha unanimidade 

quanto ao fato, que frei Estevão Lourido, assim como outros, teria sido responsável por 

algumas traduções no scriptorium do mosteiro de Alcobaça. Dentre essas, A Vida do 

Monge Cativo, de S. Jerônimo, os Diálogos de S. Gregório Magno, a Vida de Santo 

Aleixo e o Livro dos Usos da Ordem de Cister, objeto deste trabalho, seriam possíveis 

traduções suas. Os referidos Diálogos de São Gregório Magno correspondem ao 

manuscrito alcobacense 181 (XXXVI), datado de 1416, ano seguinte ao da escritura do 

alcobacense 208. Tratar-se-ia, na verdade, de uma tradução portuguesa do códice 

XXXV, Diálogos de S. Gregório Magno ad Petrum clericum. Nesse sentido, Silva Neto 

(1956, p. 69) reconhece que há certo grau de incerteza quanto ao real papel de frei 

Estevão Anes Lourido na produção do manuscrito alcobacense 181, indagando-se se o 

monge teria sido simplesmente o copista da tradução ou efetivamente o tradutor do 

códice XXXV. Uma consulta ao acervo de manuscritos alcobacenses da BNP não lança 

luz à questão. As descrições disponíveis concernentes às referidas obras atribuem a frei 

Estevão meramente o papel de copista, sem ajuntar qualquer informação a respeito de 

sua possível atividade tradutória, o que, absolutamente, não impõe um desfecho à 

controvérsia.   

Se se entende que o Livro dos Usos seja de fato uma tradução e que um de seus 

testemunhos – o alcobacense 208 – tenha como mão principal a do próprio tradutor, 

outra possibilidade dentre o conjunto de hipóteses que já lançamos é a de que esse 

manuscrito seja, na realidade, um original e não um apógrafo, e o alcobacense 278, com 

bastante probabilidade, uma cópia desse original.  

Desse modo, o cotejo acurado dos códices, a pesquisa bibliográfica acessória 

que realizamos e o aporte indispensável de certo juízo intuitivo – somente possível pela 

experiência contínua do contato com os textos – possibilitaram que confrontássemos 

todos os pressupostos anteriormente levantados relativos à dinâmica dos textos e dos 

sujeitos que os produziram. Nas unidades 9 e 10, esmiuçaremos os resultados 

alcançados e os procedimentos adotados para a concretização da tarefa de edição a que 

nos propusemos.  

Por fim, não sendo intenção nossa adentrar a discussão talvez pouco profícua e 

sempre controvertida sobre o que é e o que não é literatura, seria possível inferir que há 
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certo consenso entre os teóricos quanto a se reconhecer algum caráter literário neste ou 

naquele texto se se lhe descobre, em detrimento do real, do racional e do universal, o 

predomínio do subjetivo, do intuitivo e do simbólico, não obstante estar na realidade 

toda a matéria para elaborações desse gênero.  Daí o conceber-se a obra literária como 

criação, o que lhe poderia patentear a categorização de obra de arte.  

     

É neste significado geral do conceito de símbolo que se baseia o fato de a 
criação literária pertencer ao sistema de Arte. Juntamente com as outras artes 
constitui a esfera da vida que existe fora de qualquer situação do real. Isto 
não significa que o objeto da Arte, a obra de arte, não pertença como tal a um 
contexto real, objetivo, espiritual e principalmente histórico. Significa que 
aquilo que a obra de arte “representa” não tem forma existencial real ou 
apenas espiritual, mas simbólica. (HAMBURGER, 1986, p. 248) 

     
     

Por conseguinte, partindo-se desses princípios, é razoável que se depreenda que 

um tratado médico, um roteiro de viagens, um dicionário jurídico, um documento 

notarial, uma carta pessoal ou uma regra monástica não se enquadrariam no que 

normalmente se reputa por texto literário, uma vez que expressam, aludem ou indicam, 

de forma preponderante, concepções distintas da realidade concreta sem, no entanto, 

transcendê-la ou transmutá-la para um nível majoritariamente simbólico. Nesse sentido, 

a linguagem de textos históricos, filosóficos, científicos (ou técnicos) e, a nosso ver, de 

alguns tipos de textos religiosos (dentre os quais, as regras monásticas, os libelos, as 

bulas papais, etc.) seria “heterônoma do ponto de vista semântico, visto que pressup e 

sempre seres, coisas e fatos reais acerca dos quais ela transmite um certo conhecimento” 

(SILVA, 1973, p. 41), ao passo que a linguagem literária, autônoma semanticamente, 

comunicaria uma verdade própria, inerente à obra de arte, “sem estar imediatamente 

condicionada por referentes reais ou por um contexto de situação externa” (SILVA, 

1973, p. 40). Fica claro então que devemos posicionar o Livro dos Usos da Ordem de 

Cister, em função de sua natureza, conteúdo e linguagem, em meio a obras que não 

possuem caráter literário. 

Ainda que seja o texto literário “o campo por excelência da Filologia” 

(MEGALLE; CAMBRAIA, 1999, p. 11), a edição de uma parcela do Livro dos Usos da 

Ordem de Cister vem contribuir para o preenchimento da lacuna, a que já se reportou, 

de obras manuscritas medievais em língua portuguesa, ainda inéditas, que comportam 

temática específica, centrada em aspectos da religiosidade, da liturgia, do rito e do 

cotidiano devocional. Sua divulgação por meio de edições críticas e fidedignas colabora 
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tanto para os estudos linguísticos, visto que um texto em português arcaico pode 

explicitar aspectos do uso da língua à época da composição, desvelando contornos de 

suas modalidades escrita e oral, quanto para estudos de história ou de história da 

religião, isso porque, aclarando-se matizes até então imprecisos ou pouco valorados 

devido à escassez informacional, podem-se aduzir reinterpretações ou revelar 

singularidades desconhecidas, nos âmbitos privado e público, dos sujeitos, suas 

instituições, suas relações com a fé e com as exterioridades simbólicas de sua religião e, 

mais particularmente, proporcionar elementos novos para uma compreensão mais ampla 

do monaquismo medieval em terras portuguesas.     

No que concerne à necessidade de se editar em conformidade com métodos 

críticos, o que, em princípio, resultará na fidedignidade do texto editado, assevera 

Bueno (1946, p. 124):  

 

[...] se a Filologia se baseia nos textos, se estes forem falsos ou errados, falsa 
ou errada será também aquela. Não basta, portanto, haver textos; é 
indispensável que sejam autênticos e corretos. Daqui a importância máxima 
de todo este trabalho absolutamente necessário: da crítica e da hermenêutica 
de tais documentos.  
 

Não é outro o parecer de Silva Neto (1977, p. 187): “Outra finalidade premente 

da Filologia Portuguesa é, sem dúvida, a edição de textos. Edições seguras, com texto 

fiel, que possam merecer confiança plena.”  

E, especificamente sobre os manuscritos alcobacenses, entre os quais se 

encontram o 208 e o 278, objetos da presente proposta de edição, assinala Cambraia 

(2004, p. 9): 

 
Os manuscritos alcobacenses constituem uma importante fonte de estudo 
para pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, que os examinam sob 
perspectivas próprias ao seu campo de interesse. É justamente por isso que se 
deve editá-los rigorosamente a fim de que se tornem acessíveis a todos os 
interessados.  
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2 DINÂMICA MATERIAL DO MANUSCRITO  

 

Este capítulo é de caráter mais contextual do que dialógico. Pretendemos traçar, 

um todo sequencial de ideias sobre a materialidade do texto e de seus sujeitos no 

período medieval, descrevendo algumas das etapas que envolveram o processo de 

escrita, suas implicações históricas e conjecturais na fomentação, preservação e 

divulgação do conhecimento e da cultura no Ocidente. Algumas das indagações que se 

seguem, formuladas pelo professor Jacques Stiennon, dão conta da temática deste 

capítulo e, de um modo geral, serão contempladas.  

     
Il n’est pás indifferent […] de savoir si le scribe était um clerc, un moine ou 
un laïc, síl avait une certaine formation intellectuelle ou si ce n’etait qu’um 
simple artisan. Travaille-t-il isolément ou fait-il partie d’une equipe, d’un de 
ces aletiers d’ecriture ou scriptoria dont l’histoire génerale et particulière 
s’élabore patiement depuis quelques années ? Manie-t-il le roseau ou la 
plume d’oie, et comment les taille-t-il ? Quelles sont les encres qu’il a à sa 
disposition ? Écrit-il sur le papyrus, le parchemin, le papier, la cire ou 
l’ardoise ? As tache est-elle spécialisée ? Autrement dit, est-il scribe de 
chartes, scribe de manuscrits ou conjugue-t-il la transcription de ces deux 
catégories distinctes de documents ? (STIENNON, 1999, p. 25).29    

    

Os textos medievais ou, mais especificamente, os manuscritos medievais – uma 

vez que na Idade Média não era outra, senão a manual, a maneira de se dar a lume 

qualquer conteúdo que fosse ou tivesse sido fruto da elaboração do gênio humano – 

identificam-se de maneira quase absoluta com o monaquismo católico, incorporando e 

refletindo dicotomicamente o estatuto religioso e o pagão. Entenda-se com esses termos 

que na base da tradição scriptoria monástica está a de transcrever, além, obviamente, 

dos escritos representativos e disseminadores da fé católica (diferentes partes das 

próprias Escrituras, os textos dos Padres da Igreja, textos sobre moral e dogma, missais, 

regras monásticas, etc.) igualmente as obras da literatura, da ciência e da filosofia 

antiga, com o intuito de preservá-las da destruição.  

Revela-se essa atitude, por exemplo, em mosteiros como o de Cluny, na França, 

que foi sede de um dos ramos mais importantes do monaquismo beneditino – a Ordem 

                                                             
29 “Não é algo indiferente saber se o escriba era um clérigo, um monge ou um leigo, se possuía certa 
formação intelectual ou se não era mais que um simples artesão. Trabalhava isoladamente ou fazia parte 
de uma equipe, de um daqueles ateliers de escrita ou scriptoria, cuja história geral e particular se elabora 
pacientemente depois de alguns anos? Manejava o cálamo ou a pena de ganso, e como os talhava? Quais 
são as tintas que ele tem a sua disposição? Escrevia sobre o papiro, o pergaminho, o papel, a cera ou a 
ardósia? Sua tarefa era especializada? Quer dizer, ele é escriba de documentos notariais, escriba de 
manuscritos ou conjuga a transcrição dessas duas categorias de documentos?” (Tradução nossa) 
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de Cluny. Com efeito, relata-se que foram transcritos naquele local tanto autores 

coevos, cujas obras se revestiam ou não de caráter sacro, quanto autores profanos da 

Antiguidade clássica, dentre os quais, Tito Lívio, Salústio, Suetônio, Sêneca, Ariosto, 

Cícero, Ovídio, Virgílio, Horácio, Juvenal, Estácio, Lucano, Terêncio, Claudiano, 

Esopo, Prisciano e Hipócrates. De sorte que constariam dos catálogos da abadia, 

redigidos nos séculos XII e XIII, um conjunto de cerca de mil obras – mescladas entre 

profanas e religiosas – o que deveria abarcar tão somente uma parcela dos manuscritos 

que de fato teriam sido produzidos no mosteiro cluniacense, dada a sua importância e 

influência no período (LECOY DE LA MARCHE, 1884).  

Os monastérios, ao se delegarem as funções de censores, gerenciadores, e 

guardiães da massa que representava o saber humano de outrora e de então, abarcaram 

necessariamente a de preservadores daquele saber com a difusão e instalação dos 

scriptoria nas grandes abadias, onde, após o expurgo de escritos considerados 

irrelevantes ou ofensivos à moral cristã, os monges amanuenses procediam à cópia 

daqueles que deveriam ser salvaguardados na biblioteca do mosteiro.30 Todo o processo 

de escritura demandava etapas de que se não podia descurar e exigia do escriba, que era 

selecionado e preparado para responder aos rigores da tarefa – percebida como um meio 

termo entre o fatigante, o tedioso e o sagrado – a atenção devida, a paciência e a 

dedicação da maior parte das horas do dia, pelo menos enquanto houvesse a luz do sol.  

Desincumbindo-se das orações e ofícios matinais, ingressava na sala em que 

exerceria sua atividade, instalava-se numa cadeira rústica ou num escabelo sem encosto, 

tendo à frente a folha de pergaminho sobre o qual esparramaria sua escrita. No local não 

se permitiam velas ou qualquer sistema de aquecimento por fogo para que não se 

pusessem em perigo os manuscritos. Tomava, com a mão direita, da pena ou do cálamo 

para escrever e, com a esquerda, de uma faca ou canivete que teria a função de firmar a 

folha enquanto traçasse as letras, afinar a ponta da pena quando estivesse gasta, alisar 

irregularidades do pergaminho ou apagar erros que por ventura cometesse. Tendo ao 

                                                             
30 Nos termos de Elia (1995, p. 83): “A Idade Média [...] deixou poderosa contribuição, cujo valor os 
pósteros não souberam talvez avaliar: a preservação da tradição escrita da cultura antiga quer clássica, 
quer medieval. Depois da queda do Império Romano e da chamada invasão dos bárbaros, foi no 
recolhimento dos scriptoria dos mosteiros, como os de Bobbio e Monte Casino, ou das escolas anexas às 
catedrais, que se refugiaram a poesia e a prosa da Antiguidade. Aos rolos em papiro sucederam os 
pergaminhos membranáceos, que os escribas, com destreza e longa paciência, converteram em preciosos 
manuscritos, caligraficamente desenhados e artisticamente iluminados. A Idade Média apresentou 
também notáveis focos de cultura. De caráter religioso logo avultam os mosteiros, onde a paciência 
beneditina gravou em veneráveis códices parte relevante do patrimônio cultural da velha Roma.”  



23 

 

alcance o pote em que se depositavam as tintas, iniciava silenciosamente seu labor. 

(Drogin, 1989, p. 8).  

 
 

       

          Scriptorium na torre de um mosteiro, Espanha, c. 1220       Escriba firmando a página com uma espécie de faca 
  (New York, J. Pierpont Morgan Library,            à mão esquerda, enquanto escreve com a direita 
            manuscrito 429, fólio 183).                (Durham, University Library, manuscrito 

               Cosin V. III. 1, fólio 22v), séc. XII. 
      
     

 
    

A supervisão do trabalho cabia ao monge armarius, que supria o scriptorium de 

todo o instrumental necessário ao desempenho das atividades de cópia. Era também ele 

quem distribuía as tarefas que competiriam aos amanuenses conforme as aptidões de 

cada um, fornecendo-lhes individualmente um exemplar para modelo de cópia ou 

ditando-lhes ele mesmo ou um monge a quem fosse delegada tal tarefa um texto único 

que demandasse, por sua relevância, maior atenção e número de reproduções. Todavia, 

a técnica do ditado, se, de um lado, era utilíssima para a multiplicação dos conteúdos, de 

outro, gerava problemas que se avolumavam à medida que crescia o número de cópias – 
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problemas com os quais se defrontaram e defrontam os editores de textos antigos. 

Assim, era possível ocorrer certa ausência de unidade entre as reproduções, ao menos 

com relação à forma da escrita. Isso teria provocado, de acordo com os críticos, boa 

parte das chamadas variantes ortográficas e de redação encontradas em manuscritos de  

uma mesma obra que foram redigidos por ditado, ainda mais se o texto-fonte fosse 

bastante extenso, o que requereria o trabalho de muitas mãos. Nessas condições, por 

mais que se esforçasse o supervisor da tarefa por manter entre os monges que a 

desempenhavam um padrão de escrita próprio daquele scriptorium, cada exemplar da 

obra ofereceria certas peculiaridades textuais de responsabilidade de seu respectivo 

amanuense. (LECOY DE LA MARCHE, 1884).   

Quando dissemos anteriormente que a tarefa scriptoria revestia-se, na 

perspectiva do monge copista, de uma aura sagrada, tendo em vista que, à semelhança 

dos Evangelistas ou dos demais autores dos livros bíblicos, plasmava-se na palavra 

escrita o espírito da religião e do Cristianismo, havia que se empregar, para tanto, os 

meios e instrumentos físicos de que dispunha o executor do trabalho, a começar pelo 

próprio corpo, que deveria obrigatoriamente ter acionados musculatura, disposição e 

alguns dos sentidos nas diversas etapas do ato de escrever. O anonimato ou a anulação 

pessoal talvez deliberada da maioria dos sujeitos encarregados da ars scribendi 

obliterou a possibilidade de se divisar neles qualquer parcela desse microcosmo 

individual, dado que  

 
O nome, a condição social e a proveniência geográfica (de “clérigos-
notários”, abades, presbíteros, diáconos ou subdiáconos) são informações 
pessoais deixadas por uma minoria. Grande parte limita-se a escrever o nome 
e o verbo de acção (anuntio, dicto, nuntio, denuntio, scribo, noto, titulo). E 
quantos nem o nome desvendam. No fundo, consciente ou 
inconscientemente, julgariam que a sua escrita, os seus autógrafos, seriam a 
sua mais importante marca de identificação individual.  [...] se o anonimato 
atingiu os autores de função administrativo-validatória, não menos alcançou 
os copistas, aqueles que estavam ao serviço da cópia de páginas [...] de 
sentido ideológico-estético, como bíblias, saltérios, antifonários, livros de 
horas e tantos outros manuscritos.” (SANTOS, 2000, p. 84) 

     

Entretanto, muitos não se calaram inteiramente e, embora optando ainda por não 

se identificar, às margens dos próprios textos que produziam, percebendo talvez que em 

dados momentos fraquejava o ideal sagrado, descreveram algo do conflito instaurado 

em seus íntimos pela carga emocional e física da responsabilidade cotidiana de escrever.  
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Wattenbach (1896) colige, a partir de diversas fontes manuscritas medievais, 

centenas desses testemunhos, escritos mormente em latim, e, em menor escala, em 

grego ou em idiomas vulgares:  

De um manuscrito dos Evangelhos do século VII (p. 279):  
 

 “Sicut navigantihus proximus est portus, sic et scriptori novissimus versus.” 31  

 “Tris digiti scribunt totum corpus laborat.” 32   

 “(H)ora pro me scribtore, sic deum habeas protectorem.” 33 

 
De outro manuscrito (p. 279): 

 
 “Karissime qui legis, peto te per ipsum qui plasmavit nos, ut oris pro me indigno 

peccatore et ultimo scriptore, si habeas partem cum domino Salvatore.” 34  

 “Qui nescit litteras scribere, nullum putat esse laborem [...].” 35 

 

            

            Escriba copiando de um exemplar L'Estoire del Saint Graal (British 
              Library, manuscrito Royal 14 E III, fólio 6v), c. 1300-1315. 

 

Num livro de jurisprudência do século VIII lê-se em letra visigótica (p. 283): 
 

 “O beatissime lector, lava manus tuas et sic librum adprehende, leniter folia 
turna, longe a littera digito pone.” 36 

                                                             
31 “Assim como dos navegantes está próximo o porto, assim também, do escriba, a  l tima linha.” 
(Tradução nossa) 
32 “Três dedos escrevem, mas todo o corpo labora.” (Tradução nossa) 
33  “Se tiveres Deus como protetor, ora por este escriba.” (Tradução nossa)  
34 “Ó caríssimo que lês, peço-te por Aquele que nos plasmou, que ores por mim, indigno pecador, e dos 
escribas, o menor, caso tenhas parte com o Senhor Salvador.” (Tradução nossa) 
35  “Quem não sabe traçar as letras julga que [isso] não requer trabalho algum [...].” (Tradução nossa)  
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 “O quam gravis est scriptura: oculos gravat, renes frangit, simul et omnia 

membra contristat.” 37 

 
No século XI, o clérigo Reginpold escreve criptograficamente (p. 282):  

 
 “[...] Legentes in libro isto conscripto orate pro ipso ut veniam mereatur a 

Christo, qui presta vobis ab ipso, pro indigno clerico Reginpoldo, quia ipse 

laboravit in ipso libro.” 38  

 
O monge Johann Pechswent (século XIII ou XIV) escreve (p. 506): 

 
 “Explicit hic totum.  

Infunde, da mihi potum!  

Et si melius scripsissem,  

Nomen meum non apposuissem.  

Et sic est finis per totum.  

Deo gracias.” 39 

 
Em 1379, certo monge de nome Johan Gaernler, em Saint Gallen, escreve (p. 507):  

 
 “Ideo male finivi, quia non bene scribere scivi.” 40 

 
 

 
Três monges copistas (Vienne Kunsthistorisches Museum, metade inferior 

da capa de um sacramentário saxão perdido), c. 875. 

                                                                                                                                                                                   
36 “Ó bem-aventurado leitor, lava tuas mãos e, só então, apanha o livro; vira as folhas vagarosamente; 
mantém o dedo afastado da letra.” (Tradução nossa)  
37 “Ó quão penoso é escrever: ataca os olhos, deixa as costas em frangalhos e aflige todos os membros ao 
mesmo tempo.” (Tradução nossa) 
38 “Ó vós que ledes este livro escrito, orai por este que com ele vos serve, orai por este indigno clérigo, 
para que mereça o perdão de Cristo, porque ousou ele mesmo trabalhar neste livro.” (Tradução nossa)  
39 “Acabou-se isto tudo / Vamos, dá-me uma bebida! / E ainda que melhor eu tivesse escrito/ O meu 
nome não teria colocado. / Desta maneira é que termino./ Graças a Deus.” (Tradução nossa) 
40 “Por esta ra ão não ficou bom: não sei escrever muito bem.” (Tradução nossa) 
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Se nos abstrairmos das particularidades psicológicas a envolverem o sujeito que 

se tornou peça fundamental da difusão religiosa e cultural no Ocidente, o indivíduo, 

quase sempre anônimo, encerrado intra muros de seu monastério – e por que não dizer, 

em metáfora, intra muros de seu próprio corpo físico – a fim de se desobrigar do labor 

diário que lhe competia, compreenderemos que a atividade de escrita desempenhada 

pelo copista na Idade Média demandava etapas bem definidas, que consistiam 

basicamente, 

     

[...] na preparação material do pergaminho, isto é, na sua redução a um tamanho 
comum (quadratio); em seguida, as folhas eram polidas ou acetinadas e marcadas 
as linhas, cujo intervalo se obtinha exatamente igual por meio de buracos 
marcados nas bordas com um compasso. As linhas eram assinaladas, nos 
primeiros tempos, com um estilete ou com tinta vermelha; mais tarde, o lápis foi 
empregado. A escrita se fazia com uma pena de ganso ou cisne. A tarefa dos 
copistas era examinada por corretores que reviam cuidadosamente o trabalho 
executado e colacionavam os manuscritos. Em seguida, os rubricadores e 
miniaturistas se ocupavam da cópia dos títulos e das iniciais em tinta vermelha. 
Os iluministas e os ornamentadores colaboravam igualmente na ilustração do 
livro. [...] Ao terminar a cópia, acrescentava-lhe o copista as linhas da 
“subscrição” ou “colofão”, nas quais mencionava o título do livro. Essas linhas 
começavam, em geral, com as palavras explicitus est, ou explixit, reminicência, 
ainda, do rolo antigo: elas significavam que o manuscrito estava “desenrolado”. 
Quando o título era colocado no começo do livro, o texto começava com as 
palavras hic incipit, isto é “aqui começa”, explicando-se, em seguida, de que livro 
se tratava [...]. (MARTINS, 2002, p. 100).    

     

Surgia o pergaminho (matéria subjetiva), utilizado como suporte de escrita, após 

a pele de carneiro, bezerro ou vitela (bezerro recém-nascido)41  haver passado por um 

processo demorado de secagem e polimento, que consistia de um modo geral em 1) 

lavá-la  em água fria para a retirada do grosso de sangue e sujidades; 2) imergi-la por 

vários dias em água e cal42 para a remoção da gordura e dos pelos; 3) raspá-la e 

pressioná-la com uma lâmina semicircular (lunerarium) para retirar resíduos de pelo e 

carne que por ventura tivessem ficado; 4) esticá-la e tensioná-la de forma uniforme e 

graduada sobre grades ou caixilhos de madeira (bastidores) ao sol.  

Na verdade, o que se fazia era a separação das três camadas distintas da pele 

(Lorenzo, 1999). A que serviria como suporte de escrita era a derme (parte 

intermediária), separada da epiderme (parte superficial com pelos e poros) e da 
                                                             
41 De acordo com Jean (2002, p. 80), também “a ga ela, o antílope e mesmo o avestru  já forneceram essa 
matéria-prima”, com a desvantagem, porém, se comparada às peles dos outros animais, de não “suportar a 
escrita dos dois lados”. 
42 “A cal adicionada neste processo saponifica as gorduras, permitindo a sua dissolução na água, que, 
posteriormente, irá carbonatando e branqueando o pergaminho, conferindo-lhe um pH ideal e protector 
durante séculos.” (MIRANDA; MELO, 200-, p. 19). 
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hipoderme (parte interna adiposa). O lado do pergaminho que esteve em contato com a 

camada adiposa era mais liso, sendo, portanto, mais adequado à pena, enquanto que 

aquele que esteve em contato com a camada superficial normalmente trazia vestígios de  

poros. Para conferir a esse lado mais áspero do pergaminho maior homogeneidade e 

impermeabilidade, costumava-se poli-lo com o auxílio de pó de giz (carbonato de 

cálcio), que podia ser aplicado com a palma da mão no pergaminho ainda úmido, 

preenchendo-se assim os vãos correspondentes aos poros (MIRANDA; MELO, 200-). 

Além do mais, a idade do animal era outro fator de extrema importância para a 

determinação da qualidade do pergaminho: quanto mais jovem o animal, mais claro, 

mais suave e menos poroso ficava o produto final.43  

Uma das cruciais vantagens do pergaminho era que as folhas podiam ser 

dobradas e costuradas, o que permitia a sobreposição de umas às outras e o seu 

agrupamento em cadernos – dinâmica original dos livros impressos. Uma folha de 

pergaminho, ao ser dobrada, gerava dois fólios ou um bifólio (ver abaixo A). Cada 

caderno era comumente constituído de pelo menos dois bifólios. Neste caso, recebe o 

caderno o nome de bínio (B). Havendo três bifólios, terno (C), quatro, quaterno (D), 

cinco, quínio (E), etc. Noutro viés, se cada fólio possuía duas faces passíveis de receber 

a escrita (reto e verso), um bifólio apresentaria quatro, um bínio, oito, um terno, doze, 

um quaterno, dezesseis, um quínio, vinte, etc.  

A organização e a junção, por costura, de todos os cadernos com dois, três ou 

mais bifólios formavam o que se chama de códice, cuja aparência é bastante similar à do 

livro moderno. Diferentemente deste, era costume numerarem-se não as páginas (ou 

ambas as faces), mas tão somente os retos, que correspondiam às frentes ou às faces 

anteriores dos fólios. Apunha-se ao fim de certo conjunto de cadernos (geralmente à 

margem inferior do verso do último fólio desse conjunto) um reclame (comumente, a 

palavra inicial do texto contido no primeiro fólio do conjunto de cadernos seguinte) para 

sinalizar ao encadernador a ordem correta dos cadernos que compunham o códice.   

 

 

                                                             
43 Para Santos (1993, p. 20), algumas razões concorriam para que se optasse pela pele desta ou daquela 
espécie de animal ou de um animal mais ou menos jovem, dentre elas: “a sua existência ou não em 
determinada região, o fim a que se destinava o pergaminho (encadernação, livros litúrgicos, cartas 
missivas, lentes, e outros), a disponibilidade econômica de quem o comprava ou mandava fazer.” 
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   A        B          C   

          

   
 D     E 

 
      
         (Com base em Blecua, 1990, p. 159) 

 

As vantagens evidentes desse suporte no que se refere à sua adequação à tarefa 

scriptoria, tendo possibilitado tanto a preservação quanto a divulgação dos saberes e da 

religião ao longo dos séculos, não nos impedem de reconhecer-lhe, por outro lado, 

algumas desvantagens que são inerentes à própria natureza da matéria de que se 

constitui. Com efeito, estando comprovado que qualquer material de origem orgânica, 

mais cedo ou mais tarde, acabará por sofrer algum nível de deterioração, “com el 

tiempo, el pergaminho se vuelve rígido y se oscurece, adoptando diversas tonalidades, 

que van desde el amarillo grisáceo al marrón, presentando a menudo sérios problemas 

de legibilidad.” (LORENZO, 1999, p. 259) 44. Além do que, o pergaminho medieval, se 

comparado ao que se fabricava na Roma antiga por volta do terceiro século, comporta 

mais fibras e ranhuras; não exibe sempre uma coloração uniforme; apresenta rachaduras 

ou orifícios que, muitas vezes, foram grosseiramente emendados. Por outro lado, é mais 

resistente, mais durável, e sua espessura é, de um modo geral, adequada à aplicação da 

tinta, enquanto que a denudação extrema do tecido do pergaminho romano levava, às 

vezes, à inconsistência e à transparência do material (LECOY DE LA MARCHE, 1884).   

No que concerne aos instrumentos utilizados para a escrita, correspondentes ao 

que convencionalmente se chama de matéria instrumental, dava-se prevalência, na 

Idade Média, à pena de ave, da qual se talhava a ponta no formato ideal para o tipo de 

traçado que se desejava, sem que, comumente, se retirassem as barbas. Santos (1993) 

adita que, além das penas de ganso e de cisne, serviam-se os monges copistas, 

                                                             
44 “com o tempo, o pergaminho se enrijece, assumindo diversas tonalidades que vão desde o amarelo 
acin entado al marrom, apresentando, muitas ve es, sérios problemas de legibilidade.” (Tradução nossa) 
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outrossim, das de pato, galo, corvo, pavão, etc., sendo as do ganso (ave macho), as mais 

cobiçadas. Outro instrumento a que também se recorria, mas em menor escala, era o 

cálamo, produzido a partir de uma peça de cana fina, rígida e seca, talhando-se e apontando-

se uma das extremidades. Sua desvantagem residia na pouca durabilidade de sua ponta, que 

se desgastava facilmente sobre as rugosidades do pergaminho ou do papiro.  

Ocorria que, após um processo de secagem, o escriba efetuava, com um canivete ou 

uma faca, um corte oblíquo na extremidade da pena.  Em seguida, fazia uma fenda no meio 

do talo no sentido do corte. Formava então o bico procurando inicialmente igualar ambos os 

lados que surgiram com a fissura. A depender da configuração que desse a esses lados, 

conseguiria obter variações dos traços de sua escrita. Se estivessem os dois lados simétricos 

ou nivelados (ver abaixo A e B), os traços horizontais seriam finos, os oblíquos, grossos, e 

os verticais, espessos. Se o escriba efetuasse no bico um corte oblíquo para a esquerda ou 

para a direita, o resultado seria a projeção de um dos lados. Se o lado projetado fosse o 

esquerdo (C), os traços produzidos seriam homogêneos e mais finos, se fosse o direito (D), 

haveria uma alternância regular de traços grossos e finos.   

 

    A             B          C                 D 

 
    

     (Com base em García, 1988, apud Lorenzo, 1999) 

 

Um códice podia “suportar” em suas páginas, além da escrita, que era de 

responsabilidade do amanuense, também a ornamentação (illuminatio), via de regra, 

realizada por outra pessoa – o iluminador. Assim, observa-se em muitos manuscritos um 

povoamento de iluminuras ou miniaturas45 – em boa parte dos casos, representativas das 

                                                             
45 Os termos iluminura e miniatura, que etimologicamente são bem distintos, acabaram por convergir 
para empregos semelhantes, às vezes se confundindo, não obstante, miniatura, primitivamente, referir-se 
apenas à aplicação da cor vermelha (minium) a certas partes da própria escrita ou do livro, e iluminura, à 
aplicação de uma gama de cores, dentre elas, o dourado e a prata, com o objetivo de ornamentar, 
“iluminar” o manuscrito.  Para Martins (2002, p. 102) a diferença entre iluminura e miniatura restringe-se 
à técnica utilizada na composição. Enquanto a miniatura é uma elaboração ornamental consideravelmente 
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temáticas transmitidas pelos textos – ao longo de suas margens ou nas letras iniciais ou 

capitulares. Ao falarmos em escrita e ornamentação do manuscrito, consequentemente 

deveremos nos referir àquilo que se convencionou chamar de matéria aparente, ou seja, as 

tintas ou pigmentos de que dispunham escriba e iluminador para a feitura de seus trabalhos.  

 

 

            

            

   Letras iniciais decoradas que mostram algumas etapas que envolviam a ars scribendi: 
entrega do pergaminho a um monge; aparagem das folhas; traçado das linhas-guia 

  para a escrita; execução de um retrato (Alemanha, séc. XIII). 
          FONTE: Jean (2002, p. 86). 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   
mais simples, em que se aplica tinta vermelha composta de mínio e cinábrio, “o nome de iluminura é 
reservado para os desenhos ilustrativos propriamente ditos, em que [...] a abundância e a variedade de 
cores são muito maiores.”  
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Foi sobretudo com tinta preta que se escreveu na Idade Média e, conforme Santos 

(1993, pp. 49, 50), a variedades denominadas metalo-gálicas (que têm em sua composição 

um metal e lascas da noz de galha) foram as que predominaram não só em Portugal, mas em 

toda a Europa Ocidental. Preparava-se a tinta fazendo, inicialmente, a imersão das nozes em 

um líquido, cuja função era extrair os taninos. Dependendo da receita, poderia ser vinho 

branco; vinho branco e água; água da chuva ou cisterna; água misturada com vinagre; água 

doce e vinagre. Por seu teor alcoólico, o que favorecia a extração mais rápida do tanino das 

galhas, e pela ausência de cor, o vinho branco parece ter sido de longe o diluente mais 

utilizado. Se a opção fosse pela água, a da chuva ou a de cisterna seria a mais apropriada 

devido à sua pureza. As galhas deviam ficar de molho dias a fio para a formação do extrato 

tanante. As duas operações seguintes consistiam em adicionar o sal metálico ou sulfato de 

ferro (caparrosa ou azeche) e, depois, um ligante (goma-arábica ou terebintina), cuja função 

era dar homogeneidade à tinta. (BAT-YEHOUDA, 1983, apud SANTOS, 1993, p. 53).  
Relativamente às cores e pigmentos de que se valiam os iluminadores para ilustrar 

as páginas manuscritas no período medieval, invocaremos, a título de exemplo, um texto em 

latim, anônimo e incompleto, que se preserva no manuscrito XII. E. 27 da Biblioteca 

Nacional de Nápoles, sob o título De arte illuminandi (Da arte de iluminar)46. Sua redação 

deve ter ocorrido entre 1350 e 1400. Nele, seu autor, provavelmente italiano, procurava 

sistematizar, de forma didática, procedimentos e técnicas de manipulação e preparação de 

tintas para a pintura em pergaminho. Transcreveu-o e editou-o, em 1890, Albert Lecoy de 

La Marche, não sob o título latino, mas, sim, sob o francês – L’art d’enluminer. A primazia 

de seu autor em relação a outros que procuraram abordar o tema anteriormente47 residiria 

em alguns pontos importantes:  
 

Il ne traite absolument que de la peinture sur vélin, tandis que Théophile, Heráclius, 
Pierre de Saint-Omer et leurs émules s’occupent de presque tous les arts à la fois, e, 
de plus, ses explications sont infiniment plus précises, plus détaillées, plus complètes 
que les leurs. [...] Il faut se rappeler, en outre, que son pays était un des foyers de la 
miniature et que l’époque où il vivait se trouvait précisément l’âge d’or de l’École 
italienne. A ces divers titres, son opuscule constitue un document trés important pour 
l’histoire de l’art. (LECOY DE LA MARCHE, 1890, pp. 8, 9) 48 

 
                                                             
46 O tratado, além de ser anônimo, não apresentava título. De arte illuminadi, segundo o editor, é uma 
adição moderna.  
47 Theophilus (Schedula diversarum artium); Eraclius (De coloribus et artibus Romanorum); Pierre de 
Saint-Omer (De coloribus faciendis); Archerius (De coloribus diversis); Jean le Bègue (Experimenta de 
coloribus), etc.  
48 Ele aborda somente a pintura sobre pergaminho, enquanto que Teófilo, Eráclio, Pierre de Saint-Omer e seus 
êmulos ocupam-se de quase todas as artes ao mesmo tempo; ademais, suas explicações são infinitamente mais 
precisas, mais detalhadas, mais completas que as deles. [...] Deve ser lembrado ainda que seu país era um dos centros 
da miniatura e que a época em que ele viveu era precisamente a idade de ouro da Escola Italiana. Por essas diversas 
razões, seu opúsculo constitui um documento muito importante para a história da arte. (Tradução nossa) 
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Para que se tenha uma idéia dos subtemas contidos no texto do De arte 

illuminandi, dentre as trinta e duas seções que o subdividem, destacamos as seguintes:  

 

 De aquis cum quibus temperantur colores ad ponendum in carta (3).49 

 De coloribus artificialibus, comodo fiunt, et primo de nigro (4).50  

 De azurio, sive celesti colore, naturali et artificiali (10).51  

 De colore brasili liquido et sine corpore ad faciendum umbraturam (13).52  

 De clara ovorum, et quomodo preparatur (17).53  
 De coloribus, quomodo debent moleri et invicem misceri ac in pergameno poni (20).54  

 Ad faciendum corpora litterarum de cinabrio (24).55  

 De coloribus ad illuminandum cum pizello (25).56  

 Regla singularis ad faciendum gummam optimam pro illuminatione litterarum, 

tam cum pinzello quam etiam cum penna (32).57  
 

 

              Detalhe de um 'C' capitular (da palavra latina color), em cujo interior 
um artista  mistura tintas. (Londres, British Library, manuscrito 
            Royal 6 E. VI, fólio 329), c. 1360 ou 1375. 

 

                                                             
49 Das águas com as quais se misturam as cores que vão ser colocadas na página. (Tradução nossa) 
50 Das cores artificiais, de que modo são feitas, e, primeiramente, do preto. (Tradução nossa) 
51 Do azul ou cor celeste, natural ou artificial. (Tradução nossa)   
52 Da cor de brasil líquida e sem consistência com que são feitas as sombras. (Tradução nossa) 
53 Da clara de ovos, e de que modo é preparada. (Tradução nossa) 
54 Das cores: de que modo devem ser amolecidas e alternadamente misturadas e colocadas no 
pergaminho. (Tradução nossa) 
55 Para fazer os corpos das letras com o cinábrio. (Tradução nossa) 
56 Das cores para iluminar com o pincel. (Tradução nossa) 
57 Regra única para fazer uma ótima goma para a iluminação das letras, tanto com o pincel quanto com a 
pena. (Tradução nossa) 
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Na parte introdutória ou seção primeira, há uma descrição sucinta das principais 

cores, naturais ou artificiais, bem como de suas fontes. Transcrevemos o excerto que 

nos convém a esta parte do trabalho, interpolando-o com alguns trechos suplementares 

de outras seções do texto latino. Em seguida, apresentamos a tradução que fizemos para 

o português.   

 
[C]um […] secundum physicam tres sint colores principales, videlicet, niger, 

albus et rubeus, omnes ergo alii colores sunt medii istorum, sicut def(f)initum est in 
libris omnium physicorum, etc. […] tamen […] necessarii ad illuminandum sunt 
VIII, videlicet niger, albus, rubeus, glaucus, azurinus, violaceus, rosaceus, viridis. Et 
ex istis quidam sunt naturales, et quidam artificiales.  

Naturales vero sunt azurium ultramarinum et azurium de Alamania. Et niger 
color est quedam terra nigra sive lapis naturalis. Rubeus color similiter est quedam 
terra rubra, alias vulgariter dicta macra. Et viridis, terra sive viride azurium. Et 
glaucus est terra glauca, sive auripgmentum, vel aurum finum, sive crocum.  

Artificiales vero sunt omnes alii colores, videlicet niger qui fit ex fumo 
candelarum, cere vel olei, aut sepi in baccino aut scutella vitreata recolecto; [de 
sarmentorum vitum carbonibus, videlicet, comburendo sarmenta vitum de quibus 
vinum oritur]58; rubeus color, ut est cinobrium, quod fit ex sulphure et argento vivo, 
sive minium, aut alias stoppium quod fit ex plumbo; albus color qui fit ex plumbo, 
videlicet cerusa, sive ex ossibus animalium combustis.  

Glaucus qui fit ex radice curcumi vel ex herba folionum [herba rocchia, 
aliter dicta herba tintorum]59 cum cerusa, et aliter sublimationem et dicitur 
purpurina sive aurum musicum [...]. Azurium etiam artificiale fit ex herba que 
dicitur torna-ad-solem, et ex eadem herba pro tempore fit violaceus color. Viridis 
color artificialis fit ex here et ex prunis que vulgariter nuncupantur prugnameroli, 
[que ita vocantur juxta vulgare romanum, in cujus territorio habundant]60, et 
reperiuntur tempore vindemiarum juxta sepes vinearum; et aliter etiam fit ex 
floribus liliorum azurinorum.  

[[C]olor rosaceus, videlicet, rosecta, que in carta communiter operatur, tam 
pro investitura [...] foliorum nec non corporum litterarum, quam etiam ad faciendum 
eam liquidam, absque corpore, ad umbrandum folia vel corpora litterarum. Rosecta 
corporea hoc modo fit. Recipe lignum brasili optimum, cujus hec est probacio, 
videlicet quod, posito in ore, fit dulce quando masticatur et vertitur in colorem 
rosaceum, et rade ex dicto ligno cum cultello vel vitro partem quam volueris, et 
pone in lixivio facto de lignis vitum vel quercum [...]]61.62  

                                                             
58 O trecho entre colchetes foi retirado da seção 4 (De coloribus artificialibus comodo fiunt, et primo de nigro). 
59 O trecho entre colchetes foi retirado da seção 7 (De glauco).  
60 O trecho entre colchetes foi retirado da seção 11 (De viridi colore).  
61 O trecho entre colchetes foi retirado da seção 12 (De colore rosaceo, alias dicto rosecta).  
62 Todos os itálicos são de nossa responsabilidade.  
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Uma vez que, [...] segundo as ciências da natureza, são três as cores principais, 

isto é, o preto, o branco e o vermelho, todas as outras cores, por conseguinte, são formas 

intermediárias dessas, assim como foi definido nos livros de todos os estudiosos 

daquelas ciências.  [...], contudo [...], as necessárias para iluminar são oito, a saber: o 

preto, o branco, o vermelho, o glauco63, o azul, o violeta, o rosa e o verde. Dentre essas, 

umas são fornecidas pela natureza e outras são fabricadas.  

Naturais são o azul de ultramar e o azul da Alemanha. O preto é alguma terra 

ou pedra preta que se encontra na natureza. O vermelho, de forma similar, é uma terra 

vermelha, vulgarmente chamada de macra. O verde ou é uma terra ou é o azurite64. O 

glauco é uma terra amarela denominada ouro-pigmento, ou é o ouro fino, ou o açafrão.  

Todas as demais cores são, na verdade, artificiais, a saber: o preto que se faz 

com a fuligem de velas de cera ou de azeite; com a sépia recolhida numa bacia ou numa 

escudela de vidro; com o carvão obtido da combustão de sarmentos de videiras das 

quais se tira o vinho. O vermelho chamado de cinábrio é feito com enxofre e mercúrio; 

o que é chamado de minium ou stoppium, com o chumbo. O branco se faz com o 

chumbo – neste caso, é a cerusa – ou com ossos queimados de animais65.  

O glauco é fabricado com a raiz de cúrcuma ou com a garança misturada à 

cerusa; aquele que é conhecido pelo nome de púrpura ou de aureum musicum se obtém 

por sublimação. O azul artificial se faz da planta que se denomina tornassol, e, 

conforme a necessidade, dela também se extrai o violeta. O verde artificial é retirado do 

bronze e de ameixas, chamadas de prugnamerolas em vulgar romano, em cujo território 

superabundam, sendo encontradas, no tempo das vindimas, junto às sebes das videiras. 

Diferentemente, faz-se o azul também das flores de lírios azuis.  

A cor rosácea, isto é, rosecta, é utilizada sobre o pergaminho tanto para traçar 

os contornos quanto para sombrear as folhagens e os corpos das letras (neste último 

caso, deve-se fabricá-la líquida e sem consistência). A rosecta corporea é feita deste 

modo: recolhe um tanto do ótimo pau-brasil. Se tiveres dúvida, coloca um pedaço na 

boca: ele fica adocicado quando se mastiga e muda sua cor para rosa. Raspa da dita 

madeira a quantidade que desejares e coloca-a em lixívia feita de paus de videira ou 

carvalho [...], etc.  

 

                                                             
63 É o nome que se dá aqui ao amarelo.  
64 Ou pedra da Armênia.  
65 Porém, de acordo com o autor, o branco que se produz a partir de ossos de animais tem a desvantagem 
de ser bastante pastoso (de ossibus combustis non valet, eo quod nimis sit pastosum).  
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3 MANUSCRITO E EDIÇÃO: ALGUMA TEORIA E ILAÇÕES  

 

Repercutiremos aqui a temática da edição de manuscritos a partir da necessidade 

imperiosa da reconstituição e fixação de textos que sejam fidedignos e que possam 

representar o quanto possível as obras originais. 

O latim e o grego eram os idiomas por excelência dos textos manuscritos 

religiosos no ocidente medieval. Ademais, em latim e em grego estavam escritas as 

obras pagãs antigas, boa parte das quais, diligentemente preservada da mais absoluta 

destruição pelo labor incansável dos monges copistas na clausura cotidiana dos 

scriptoria. Com o tempo, acaba por preponderar o latim66, já que houve uma crescente 

latinização da Igreja, mormente a partir das traduções das Bíblias grega e hebraica para 

a língua do Lácio67, vindo esta a se tornar veículo para escritos eclesiásticos de toda 

ordem, para a pregação e a liturgia. Foi, com efeito, a língua dos Padres da Igreja do 

período romano e da filosofia cristã medieval. Entretanto, a necessidade de expansão do 

catolicismo a um público de fiéis que crescia na ordem direta de seu desconhecimento 

do latim, obrigou a que se redigissem e se traduzissem textos também nos idiomas 

vulgares.   

Sem embargo, os copistas medievais não adotaram em suas transcrições em 

idioma vulgar, a postura de fidelidade e quase sacralização da palavra que ocorria 

concernentemente ao texto em latim. Tratando-se de um texto religioso nesse idioma 

que devesse ser copiado ou traduzido, a tendência era, com algumas exceções, que se 

mantivessem ao máximo as características da língua e do conteúdo de partida, tal era a 

percepção de que constituía o latim o veículo de comunicação por excelência da Igreja 

e, portanto, da palavra de Deus. Se um texto estivesse em língua vulgar (normalmente 

traduções do latim) ou, estando em latim, fosse pagão seu conteúdo, os amanuenses 

ordinariamente alteravam a matéria textual de acordo com conveniências de espaço e 

tempo, caso não aceitassem no modelo que lhes haviam dado para cópia correções que 

outros amanuenses tivessem feito, palavras já percebidas como arcaicas, palavras cujo 

                                                             
66 O grego foi o idioma oficial da liturgia de Roma nos primórdios do cristianismo. O latim seria 
empregado somente em meados do século III e a liturgia só se latinizaria totalmente no século IV. O latim 
era língua utilizada pelo povo enquanto o grego servia de instrumento para a redação de textos oficiais e 
para a liturgia da Igreja. Portanto, as primeiras comunidades cristãs do Ocidente eram, de certa maneira, 
bilíngues (GIACOMELLI, 1993). 
67 Ocorria que as primeiras versões da Bíblia eram por demais literais. Traduzia-se o texto grego, de um 
modo geral, palavra por palavra, pois, se assim não fosse, receava-se macular a palavra e a essência 
divinas. Para tanto, infringiam-se frequentemente as regras gramaticais (HERRERO, 1981).     
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sentido não compreendiam, passagens que julgassem ferir a moral e a religião, etc.. 

Dessa forma, suprimiriam, acrescentariam, modificariam o texto conforme “sus ideas 

linguísticas, religiosas, morales, políticas o literarias.” (BLECUA, 1990, p. 163) 68.  

Não é raro, em viés contrário, encontrarem-se nos manuscritos medievais erros 

ocasionados por fatores externos e alheios à vontade do copista. De maneira que, se 

deparava este com condições precárias de iluminação no ambiente de transcrição69 ou 

apresentasse problemas de visão; se estivesse com frio ou com calor; se, em razão das 

horas do dia que deviam ser dedicadas ao trabalho, estivesse fatigado; se estivesse 

doente; e, ainda, se desconhecesse ou precariamente conhecesse a grafia ou a língua do 

texto que lhe servisse de modelo, de forma a confundir grafemas e palavras, poder-se-

iam acumular erros que se perpetuariam nas subsequentes cópias e recópias do mesmo 

códice, caso não fossem corrigidos.70 Eram, portanto, diferentemente das interferências 

propositais aludidas no parágrafo anterior, erros acidentais e inconscientes. Podiam ser 

por adição de letras, sílabas, palavras ou frases, induzida pela semelhança total ou 

parcial com outros elementos do texto que estavam próximos; por omissão desses 

mesmos elementos quando o seguinte começava ou terminava de forma idêntica ou 

aproximada; por alteração da ordem desses elementos; por substituição de fonemas, 

palavras ou frases devido à ignorância da língua em que estava escrito o modelo, à 

influência de outras próximas, ao desconhecimento histórico das formas de nomes 

próprios, à identidade ou contraposição de sentidos entre as palavras que se substituem 

(BLECUA, 1990).  

                                                             
68 “[...] não se conformam com a correção de alguma passagem danificada de seu modelo e suprimem, 
acrescentam e modificam de acordo com suas ideias linguísticas, religiosas, morais, políticas ou 
literárias.” (Tradução nossa) 
69 Por certo, o local em que se desenvolvia a ars scribendi auxiliaria na proliferação desses erros, tendo 
em vista que, ali, o escriba poderia contar ou não com iluminação adequada ao desempenho de seu ofício. 
De acordo com Santos (1993, pp. 6-8), havia dois tipos de espaços identificáveis como scriptoria, a saber: 
o individual, que se confundia com a própria cela do monge copista, onde havia a sua disposição uma 
escrivaninha, e o coletivo, provavelmente no interior dos mosteiros, em construções específicas ou não. 
Segundo Jean (2002), os scriptoria coletivos ficavam geralmente próximos à biblioteca dos mosteiros e, 
se fossem pobres, eram instalados nos claustros (pátios internos). Por conseguinte, pelo menos no que se 
refere às celas individuais, é de se imaginar que o monge tivesse de lidar, além de outras adversidades, 
com o problema da iluminação precária.  
70 Por esta razão, era comum que as abadias possuíssem entre seus monges, aqueles que fariam as vezes 
de revisores ou corretores dos manuscritos copiados, examinando-os, emendando-os ou corrigindo-os. Do 
nível de rigor com que desempenhavam sua atividade dependeria a maior ou menor fama dos mosteiros 
ou de seus scriptoria no que se refere à qualidade dos exemplares ali produzidos. Contudo, a despeito de 
tais cuidados, evidencia-se que muitos erros devem ter passado despercebidos dada a sua grande 
frequência nos manuscritos. 
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Outras situações também ocorriam com mais ou menos freqüência, o que 

aumentava a chance de se produzirem erros. Assim, poderia o escriba efetuar sua cópia 

com base em um exemplar incompleto; acrescentar, se bem entendesse, trechos de 

outras cópias igualmente defeituosas; utilizar duas, três ou mais cópias diferentes como 

modelo; dividir sua tarefa com outros copistas (SPINA, 1994).          

O problema da adulteração intencional ou não dos manuscritos era questão 

delicada já no século IV e foi observada com forte preocupação por São Jerônimo citado 

por Arns (1993, p. 182), o qual, no prefácio aos Paralipômenos de sua Vulgata, levando 

em conta que normalmente os textos antigos eram escritos sem se intervalarem os 

vocábulos, lamenta a divisão errônea que muitos copistas faziam nas transcrições de 

certos nomes próprios:  

 
[...] sed scriptorum culpae ascribendum, dum de inemendatis inemendata 
scriptitant et saepe tria nomina subtractis e medio syllabis, in unum 
vocabulum cogunt, vel e regione unum nomen, propter latitudinem suam, in 
duo, vel tria vocabula dividunt.71  

 

No prefácio aos Evangelhos, por outro lado, deplora os enxertos que muitos 

amanuenses faziam à narrativa dos quatro livros com o objetivo de uniformizar seus 

conteúdos e estilos, o que fez com que se estropiasse muito do sentido e da 

originalidade de cada Evangelista:  

 
Magnus siquidem hic in nostris codicis error inolevit, dum quod in eadem re 
alius Evangelista plus dixit, in alio quia minus putaverint, addiderunt. Vel 
dum eumdem sensum aliter expressit, ille qui unum e quatuor primum 
legerat, ad eius exemplum caeteros quoque aestimaverit emendandos.72  

 

Na verdade, quando um editor de qualquer obra manuscrita antiga depara com 

interferências de vária natureza ao texto que se descortina através da leitura e do exame, 

sejam elas esporádicas ou frequentes, conscientes ou não, apresenta-se-lhe o desafio de 

expurgá-las quando necessário, intentando burilar a matéria textual pela identificação e 

                                                             
71 “[...] mas [o seguinte] deve somar-se à falha dos escribas: ao mesmo tempo em que escrevem coisas 
incorretas com base em outras igualmente incorretas, também, frequentemente, reúnem três nomes em um 
único vocábulo depois de subtrair sílabas ao meio, ou dividem um nome único de uma região, por causa 
de seu comprimento, em dois ou três vocábulos.” (Tradução nossa) 
72 “Um grave erro implantou-se em nossos livros: aquilo que um Evangelista disse a mais num 
determinado ponto, acrescentaram a outro [Evangelista] que haviam considerado ter dito menos; ou, se 
determinado [escriba], tendo lido primeiramente um dos quatro [Evangelistas], interpretasse um mesmo 
sentido diversamente, a exemplo deste, julgava que também deveria emendar os outros.” (Tradução 
nossa) 
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desqualificação, quando for o caso, dos demais sujeitos que não o autor, os quais, ao 

longo dos anos, contribuíram para a desconfiguração do conteúdo originalmente 

produzido. Aí estaria todo o objetivo da Ecdótica: o estabelecimento de um texto o mais 

próximo possível daquele que deve ter sido o original (constitutio textus), com vistas à 

sua publicação.  

Ainda que o copista, na melhor das intenções, tenha interferido no conteúdo 

original com vistas, por um lado, a melhorá-lo ou aperfeiçoá-lo de acordo com seu 

próprio julgamento estético, literário ou histórico, e, por outro, a censurá-lo conforme os 

ditames incorporados e individualmente processados de sua religião – o que, a rigor, 

seria melhor do que destruir por completo o texto censurado, perdendo-o para sempre – 

deve o editor procurar o meio exato entre o simples erro mecânico ou acidental (como 

erros no processo de cópia), de responsabilidade não consciente do copista, o erro 

autoral, que remete a equívocos não conscientes cometidos pelo sujeito criador do texto 

(podem ser ortográficos, gramaticais, de referencial histórico, etc.) e o que se chama de 

interpolação, que são os já referidos acréscimos propositais ao texto ou às suas 

margens.  

Na visão de Contini (1970) citado por Chiarini (1981, p. 56), é oportuno 

“considerare l’errore come un caso particolare di innovazione non autorizata, 

privilegiata dagli indi i lasciati di delitto non perfetto” 73. Obviamente refere-se este 

passo às interpolações ou modificações intencionais, comparadas a delitos, cujos 

autores são os próprios copistas, cabendo ao editor diligente e perspicaz o exame das 

pistas mais ou menos encobertas, internas e externas ao texto, que o auxiliarão a 

estabelecer as melhores alternativas para sua edição.  

Na verdade, seria inovação qualquer elemento alienígena ao usus scribendi do 

autor, ou seja, aos modos e formas habitualmente utilizados em sua escrita (a letra, a 

ortografia, o vocabulário, a sintaxe, o estilo, etc.).  Nos manuscritos em que se verificam 

erros e/ou interpolações, ou mais precisamente, onde se manifestam inovações, 

deliberadas ou não, há de se atentar para a existência, ao que parece, de determinadas 

tendências que envolvem o ato de escrita ou o processo de cópia manuscrita. Com 

efeito, haverá uma propensão à simplificação semântica, ou seja, deparando-se o 

amanuense com palavras ou passagens que gerem incertezas quanto ao sentido ou que 

                                                             
73 “[...] considerar o erro como um caso particular de inovação não autori ada, privilegiada pelos indícios 
deixados de um crime imperfeito.” (Tradução nossa)  
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pareçam obscuras ou ultrapassadas para a época, poderá vir a promover sua substituição 

ou reescrita.  

É comum que tais interferências ao texto se deem por conta de uma rejeição de 

ordem moral, religiosa ou filosófica, o que se traduz numa atitude de censura ao modelo 

escrito que se copia, ou de uma rejeição estética, com base nas preferências pessoais do 

escriba, a modelos veiculados pelo autor em seu texto. O amanuense opera, desse modo,  

no âmbito lexical, semântico e sintático, recorrendo a alternativas transformacionais em 

maior conformidade com o seu nível cultural. Não obstante, essas intervenções não 

serão absolutas e manterão de um modo geral traços de contato com o conteúdo de 

origem, uma vez que  

    
1) toda modificação tende a aproveitar os materiais gráfico-fonéticos originais, 
submetendo-os a alterações qualificáveis, na sua maioria, de mínimas e seriais 
[...]; 2) todo elemento alógeno que for introduzido será, de preferência, 
redundante, de modo a não alterar o conteúdo essencial da mensagem 
veiculada pelo texto (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 72).  

 

Do que se expôs até o momento, fica evidente que o editor deve trabalhar com a 

perspectiva de colacionar testemunhos de uma obra que podem apresentar 

características assaz diferenciadas no que se refere ao conjunto de inovações em relação 

ao original (autógrafo) ou a seu arquétipo (ver abaixo arquétipo e subarquétipo) 

inseridas em cada um, levando-se em conta que comumente os manuscritos medievais 

resultantes de cópias ou recópias (apógrafos) foram transcritos por mãos diferentes, em 

lugares e épocas mais ou menos distantes umas das outras.  Além disso, não haverá 

nenhum que reproduzirá exatamente o original , o qual se pressupõe estar perdido.  Por 

conseguinte, é imprescindível que o editor, em meio aos testemunhos de que dispõe, 

saiba “reconnaitre les états intermédiaires, passer des formes conservées aux formes 

perdues” (DAIN, 1949, p. 145) 74. 

Pode-se presumir que, se a tradição de uma obra for constituída de uma 

infinidade de manuscritos, os quais, individualmente ou em grupos (famílias), 

apresentem, nas mesmas passagens ou pontos do texto, variações (ou variantes) como 

acréscimos, cortes ou substituições de palavras, alterações de sentido, erros de cópia, 

será de se esperar que a tarefa editorial com vistas à fixação de um texto que atinja a 

máxima proximidade possível com o original torne-se extremamente árdua. Além do 

                                                             
74 “[...] reconhecer os estados intermediários, passar das formas remanescentes às perdidas.” (Tradução nossa) 
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mais, não se pode desconsiderar que mesmo o original, se fosse possível examiná-lo em 

detalhe, revelaria erros que derivam da própria atividade de escrita e, portanto, 

imputáveis unicamente ao autor – erros que se transfeririam às cópias e se confundiriam 

com os dos copistas.   

O original ou autógrafo, assim como suas cópias ou apógrafos, estava também 

sujeito a reveses de vária natureza, tais como perda de folhas, soltura dos cadernos, 

rasgos, lacunas, emendas de terceiros, deterioração, etc., fatores que poderiam 

complicar consideravelmente o processo de transmissões sucessivas do texto. O autor, 

por outro lado, caso desejasse revisar e imprimir melhoramentos a sua obra, certamente 

não poderia estendê-los à maioria dos exemplares da versão precedente, porquanto já 

estariam circulando em meio ao público leitor. Isso significava que duas espécies de 

autógrafos da mesma obra poderiam coexistir, ensejando um complicador a mais para o 

processo de transmissão das cópias futuras (principalmente, depois de morto o autor), 

porque, teoricamente, elas poderiam advir de duas fontes autorais.  

Assim sendo, o editor necessitará fazer frente a complicadores oriundos da 

própria malha de relações entrecruzadas em que normalmente os manuscritos se 

inserem, tomando como base o modus operandi dos sujeitos que os engendraram no 

tempo e no espaço.   

 
The editor has either to try to recover the original, or to give the version 
which he thinks most faithful to it. The task is simplified by the fact that the 
manuscripts usually sort themselves out into groups, and complicated by a 
number of phenomena. The most striking of these is, of course, that the 
original has generally disappeared, together with all the earliest copies and 
the connecting links which would explain the relationships of the survivors. 
[…] Other complicating facts are the custom of scribes of emending and 
glossing the text, and their practice of copying from several manuscripts at 
once, and of correcting one from another (LEGGE, 1930, p. 48).75   

  

Não se pode descurar que a transmissão de uma obra, dadas as inúmeras 

possibilidades de relações entre as cópias, pode ocorrer de forma imprevisível e 

demandar jogos conjecturais por parte do editor, partindo-se do principio, observado por 

                                                             
75 O editor deve tentar reconstituir o original, ou fornecer a versão que lhe pareça a mais fiel a este. O que 
simplifica a tarefa é o fato de que os manuscritos podem, em geral, ser arranjados em grupos e o que a 
dificulta são certos fenômenos. O mais significativo destes é, sem dúvida, que o original geralmente está 
desaparecido, juntamente com todas as primeiras cópias e elos de conexão que explicariam as relações 
entre os testemunhos preservados. [...] Outros dificultadores são o costume dos escribas de emendar e 
glosar o texto, o hábito de copiarem de vários manuscritos ao mesmo tempo e de corrigi-los um com base 
no outro. (Tradução nossa) 
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Irigoin (1954, p. 214), de que a cópia de um manuscrito quase sempre é diferente de 

outra produzida em um momento anterior e é diferente das que se produziram mais 

tarde, dado que cada escriba, tendo por base um modelo (exemplar de cópia ou 

antígrafo), introduzia modificações que considerava serem pertinentes ao conteúdo. 

Além disso, o próprio texto que servia de modelo se alterava ao longo dos séculos.  

As possibilidades de transmissão serão ampliadas ou diminuídas na proporção 

das cópias supérstites identificadas (recensio) e comparadas (collatio) para a seleção das 

variantes que sejam significativas ao trabalho de reconstituição. Essas variantes, se 

idênticas neste ou naquele manuscrito (ao menos em dois), o que se costuma chamar de 

erros comuns76, indicam as filiações, os parentescos entre os testemunhos. Com efeito, a 

presença desses erros indica que os manuscritos devem pertencer a uma mesma família, 

a sua ausência, o contrário. Consideram-se variantes significativas para estabelecimento 

do texto que se edita, indicando as relações genealógicas entre os manuscritos, as “[...] 

lacunas, adições [...], alterações profundas na ordem das palavras que normalmente um 

copista não poderia cometer” (CUNHA, 1985, p. 48). Fenômenos como as “[...] 

haplologias77, omissões de palavras e frases, principalmente de igual a igual (bordão, 

homeoteleuto78), ditografias79, banalizações e toda e qualquer modificação textual que 

deva ou possa ser atribuída ao copista” (Ibidem, p. 49), todos de caráter puramente 

mecânico, acidental e, em princípio, sem valor para as operações de determinação das 

filiações entre os manuscritos, somente contarão para a análise se ocorrerem em grande 

número, o que poderá ser indício de que os originais ou os manuscritos que serviram de 

modelos de cópia também apresentavam tais desvios, que, inadvertidamente, foram 

                                                             
76 Para Spina (1994, p. 104) é necessário que se faça a distinção entre erro e variante: “Por erro entende-
se todo e qualquer desvio do texto original, isto é, qualquer lição que o autor do texto não pretendeu 
escrever, seja ela formal ou ideológica. [...] Variantes são as versões diferentes de uma palavra ou 
pequeno número de palavras ocorrentes em manuscritos diversos da mesma obra.” (cf. abaixo nota 81). 
77 “O fenômeno da haplologia é um caso particular de síncope por dissimilação que consiste em 
supressão de uma sílaba quando na mesma palavra aparecem contíguas duas sílabas iniciadas pala mesma 
consoante. Ex.: tragicômico por trágico-cômico, idolatria por ídolo-latria, bondoso por bondadoso, 
morfonologia por morfofonologia.” (DUBOIS et al., 2006).  
78 Ocorre acidentalmente quando o copista se deixa enganar, nos movimentos de ida e volta ao texto que 
lhe serve de modelo, por palavras ou sintagmas que aparecem mais de uma vez na mesma página. Assim, 
ele pode, ao invés de recomeçar a leitura a partir de uma palavra que está numa determinada posição, 
recomeçá-la a partir da segunda ocorrência desta numa linha mais abaixo. Este engano provoca a omissão 
de todo o trecho compreendido entre os dois termos idênticos.   
79 Ocorrem quando o copista repete palavras ou sintagmas já anteriormente transcritos. É acidental e pode 
se dar nas mudanças de páginas, quando se reproduz, naquela que se inicia, a mesma palavra ou sintagma 
que terminou a anterior, ou quando, nos movimentos de ida e volta ao texto que lhe serve de modelo, o 
copista se fixa em uma palavra ou sintagma que se repete em uma posição mais acima, fazendo com que 
todo o intervalo entre as duas ocorrências idênticas seja novamente transcrito.     
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transmitidos às cópias subsequentes. Em contra partida, um mesmo erro mecânico 

poderá coincidentemente ocorrer em dois ou mais amanuenses, sem que normalmente 

signifique erro significativo comum, que deve designar somente aquele que não poderia 

ser cometido independentemente por dois ou mais copistas.  

Antes de qualquer coisa há que se entender que, dentre as variantes 

significativas, algumas certamente serão erradas (em relação ao autor, à obra, ao tempo 

e à língua), outras, provavelmente erradas ou provavelmente certas. À vista disso a sua 

seleção contará com doses de conjectura por parte do editor, que deverá optar por uma 

variante que seja pelo menos admissível ou pela que seja verossimilmente menos 

errada. Caso sejam todas inaceitáveis, o editor elaborará, com base no cotejo das 

demais, uma forma convincente que substitua aquela que comporta o erro. (HOUAISS, 

1967).  

A tarefa do editor envolve ainda o esforço de se precaver no sentido de não 

refletir ou repetir certas visões tradicionais e ainda recorrentes no campo da crítica 

textual, as quais já teriam demonstrado não só o seu lado de fragilidade como também o 

de inadequação frente às etapas de estabelecimento de um texto que espelhe o original 

perdido (DAIN, 1949). 

Seria necessário compreender, em primeiro lugar, que não há o bom manuscrito 

(bon manuscrit). Não seria recomendável que a escolha ou recusa de uma lição seja 

feita com base no critério, por demais relativo, da maior ou menor qualidade de um 

manuscrito. Esta ideia teve e tem ainda raízes fortes entre os editores devido a sua carga 

de comodidade. Na verdade, um bom manuscrito seria “celui qui a conservé les fautes 

sans les corriger e qui nous permet de remonter à l’état primaire des altérations”80 

(Ibidem, p. 155).  

Por outro lado, invocar a maior antiguidade de um manuscrito (vetustissimus 

codex) como fundamento para a seleção de uma lição ou variante81, que por essa razão 

se considera melhor ou mais autorizada, seria igualmente um equívoco ainda cometido. 
                                                             
80 “aquele que conservou os erros sem os corrigir e que nos permite remontar ao estado primário das 
alteraç es.” (Tradução nossa)  
81 Variantes “são lições diferentes de uma palavra, de uma passagem, de um local do texto, pois que na 
tradição manuscrita dois apógrafos de um mesmo texto jamais coincidem exatamente, se se toma em 
consideração de cotejo uma extensão do mesmo mais ou menos grande.” (HOUAISS, 1967, p. 208). 
“Lição ou leitura é a variante escolhida pelo editor do texto; a variante pertence ao texto, enquanto a lição 
é a variante preferida ou adotada pelo estudioso.” (SPINA, 1994, pp. 104, 105) (cf. nota 49). “Com lição 
(lat. LECTIO < LEGERE “ler”) menciona-se o que se lê numa passagem determinada do texto transmitido 
por um testemunho.” (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 19). “Chama-se variante qualquer lição 
divergente em relação às outras que constituem a ‘varia lectio’ (liç es concorrentes)” (Ibidem, p. 36). 
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Por certo que a vetustez de um manuscrito é importante para determinar algo de sua 

história, de sua inserção neste ou naquele contexto em que foi produzido, de sua 

materialidade, etc., mas não deve em hipótese alguma influenciar na escolha de 

variantes, pois “ce qui importe, en dernier ressort, c’est l’âge du manuscrit perdu auquel 

remonte notre tradition.”82 (Ibidem, p. 156)  

Outro juízo que se deveria considerar tanto insustentável como antifilológico é o 

do manuscrito de base (codex optimus), que só poderia ser aplicado – e de forma 

limitada em função da prevalência do conjectural sobre o material – aos casos em que 

toda a tradição da obra que se edita é formada por um único manuscrito ainda 

conservado.83 De fato, “un manuscrit n’a pas de valeur isolément; il n’a de prix qu’autant 

qu’il a transmis la tradition; et tous les manuscrits qui ne sont pas des copies pures et 

simples des exemplaires encore conservés peuvent avoir gardé quelque chose de la 

tradition.”84 (Ibidem, p. 157).  A visão manifestada em Dain (1949) de aversão ao 

manuscrito de base, também chamado de manuscrito de colação, ecoa em alguns 

autores.85 Há, entretanto, os que validam esse conceito, considerando-o legítimo no 

processo de confronto dos testemunhos (collatio).86  

O editor deve ter em mente, noutra perspectiva, que, não obstante seja crucial 

proceder ao levantamento de toda a tradição de uma obra (recensio), analisando 

comparativamente os testemunhos (collatio codicum) com vistas à fixação de um texto 

o mais fiel possível ao original, quando esta tradição for constituída por dezenas, até 

mesmo centenas de manuscritos que foram forjados ao longo dos anos, ou se a obra for 

muito extensa, torna-se tarefa quase impossível, devido à impraticabilidade de um 

confronto exaustivo dos manuscritos, dar conta da enormidade de variantes que esses 

testemunhos comportam. É imprescindível, então, limitar-se a certo número de 

inovações ou erros (loci critici) – geralmente incutidos ao copista – que se julguem 

serem mais significativos, como, por exemplo, corrupções graves, erros por distração, 

correções arbitrárias motivadas por escrúpulos morais e religiosos, modernizações da 

                                                             
82 “o que importa, em  l tima instância, é a idade do manuscrito perdido ao qual remonta nossa tradição.” 
(Tradução nossa) 
83 Incisivamente, provoca Rand (1924) citado por Ham (1966, p. 25): “escolher o que parece o melhor 
manuscrito como base e usar dos outros ecleticamente [...] é um método de desespero.” 
84 “um manuscrito não tem valor isoladamente, a não ser pelo tanto que ele transmitiu a tradição; e todos 
os manuscritos que não são cópias puras e simples dos exemplares ainda conservados podem ter guardado 
alguma coisa da tradição.” (Tradução nossa)  
85 Cf. Rand (1924) (cf. nota 83). 
86 Cf. Chiari (1951, p. 261) e Blecua (1990, p. 43).  
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língua, presença de dialetismos, etc. (CHIARI, 1951). A seleção pode ser aleatória ou 

com base no critério de maior dificuldade dessas inovações, o que resultará na 

configuração dos protótipos da tradição com os quais se deverá trabalhar (ver abaixo 

arquétipo e subarquétipo). Além do que é necessário que qualquer presunção que se 

forme de inovação ou erro esteja apoiada em vários indícios – e não apenas em um – 

identificáveis e concordantes nos manuscritos, o que certamente alocará o erro à 

categoria de verossímil. Se um indício único é identificado em várias cópias, pode ser 

sinal de um equívoco cometido pelo próprio autor, equívoco que se transmitiu à tradição 

da obra. (HOUAISS, 1967).87  

O respeito incondicional ao texto é, por sua vez, noção paradoxalmente deletéria 

ao trabalho de edição. Desse feitio são edições que apresentam em seu aparato crítico, 

ou seja, o local em que se colocam as variantes rejeitadas bem como as que foram 

adotadas – além das variantes significativas, também aquelas que não o são.88 Desse 

modo, em uma edição que se quer filológica,  

  
La règle sera de relever comme variantes de manuscrit les leçons de texte 
seulement, et non la manière dont on écrit ces leçons. Notamment, les variantes 
d’orthographe, quand elles sont indifférentes, l’accentuation, la ponctuation, 
toutes choses qui ne font pas partie de la tradition, pourront être negligees, 
comme ne marquant qu’une manière d’écrire dans le temps et dans l’espace. 
(DAIN, 1949, p. 160) 89 

 

Se levarmos em conta que, em princípio, contará o editor com um público de 

leitores interessado em desvendar os meandros do texto editado, buscando, em sua 

maioria, explicações para as soluções adotadas, far-se-ão necessários dados à exaustão 

que justifiquem e discutam as emendas que por ventura tenham sido feitas ao texto 

(emendatio) tomando-se como ponto de partida a distinção entre aquilo que é 
                                                             
87 Na situação em que a figura do autor se confunde com a do copista, isto é, quando o autor produz 
cópias manuscritas de sua própria obra (autógrafos), fazer a distinção absoluta entre erros de cópia, 
provenientes, por exemplo, de distração, e inovações do autor com vistas ao melhoramento do texto não 
seria uma tarefa fácil, pois entre as duas categorias haveria varias outras intermediárias, classificáveis a 
critério do editor (ORLANDI, 1994).        
88 “O aparato crítico pode ser positivo ou negativo: é positivo, quando registra a lição escolhida pelo 
editor e, logo depois, separada por um parêntese, toda a ‘varia lectio’ (indicando cada ve  a sigla dos 
testemunhos). É negativa, quando indica apenas as lições substantivas rejeitadas, sem registrar a 
totalidade da tradição. [...] Há, enfim, aparatos divididos em várias faixas, cada uma reservada a um tipo 
de variante: p. ex., primeiro vêm as variantes substantivas; depois as variantes formais, talvez distinguidas 
em fonéticas e gráficas [...].” (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, pp.39, 40) 
89 A regra será considerar como variantes de manuscrito tão somente as lições textuais e não a maneira 
como são escritas estas lições. Em particular, as variantes ortográficas, quando são indiferentes, a 
acentuação, a pontuação, todas as coisas que não fazem parte da tradição e que poderão ser 
desconsideradas, já que marcam unicamente uma forma de escrever no tempo e no espaço. (Tradução 
nossa). 
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verdadeiramente fonológico e o que é meramente ortográfico, entre as marcas próprias 

do autor e aquelas que são inovações do copista. Essas informações constituirão um 

aporte extremamente relevante, pois permitirão ao leitor e ao crítico formar juízos de 

valor quanto ao êxito da empresa que buscou realizar o editor. Ali estará patente todo o 

conhecimento deste a respeito da língua, da cultura, do pensamento e da arte do sujeito 

generante da obra. Poderá o público leitor, dessa forma, compartilhar com aquele que a 

edita algo de seu status de intérprete. Mas enveredar por aquele ponto de partida 

inevitavelmente produzirá questões de vária ordem que são da natureza mesma do 

trabalho de edição crítica. 

Destarte, compreendendo-se que o conteúdo textual que se compara, que se 

analisa, que se emenda, é per se um construto intrincado e único que revela ou o autor 

original ou os pseudo-autores que ao longo do tempo “retocaram” o todo ou partes dele 

ao seu bel prazer por acreditarem que prestavam assim um serviço, não seria correto 

depreender regras absolutas de edição que funcionem para todos os textos, apesar de se 

postularem algumas que são gerais. Muitas das situações com as quais topa o editor são 

singulares e dizem respeito a fenômenos específicos deste ou daquele complexo textual, 

de forma que, em última análise, se for necessário incorrer em regras que sirvam de 

norte para se alcançar o objetivo da tarefa filológica, requer-se o entendimento de que 

na maioria das vezes elas serão deduzidas e conformadas na medida exata em que 

surgem os casos. Daí o exercício constante do juízo, faculdade de que não pode 

prescindir o editor para vir a se submeter a este ou aquele preceito mecânico, pois não é 

outro o caráter de sua atividade que o eminentemente metódico (Pasquali, 1934, apud 

Chiari, 1951, p. 239). Para tanto, o editor de um texto medieval ou antigo não pode 

deixar de se questionar a todo o momento:  

      
[...] Para meu particular texto qual deverá ser a definição de manuscrito 
“melhor” ou de base? Se eu edito de um manuscrito de base [...] quais são 
meus critérios para segui-lo ou para emendá-lo a cada passagem dada? 
Precisamente quanto de crédito em exatidão métrica e sintática deve ser 
conferido ao meu autor particular? Qual será minha definição de erro de 
copista? Como tratarei os casos-verso em que a presença de erro não pode ser 
demonstravelmente provada? Lidarei com as possíveis interpolações de 
acordo com alguma estrita e expedita regra como o adágio brevior lectio 
potior ou pedirá a tradição do meu manuscrito maior flexibilidade? E assim e 
assim por diante. O velho axioma pode ser repetido de que a regra é válida 
sempre que cada texto individual estabelece suas próprias regras. Desse 
ponto que o senso comum e a experiência sejam os guias.  (HAM, 1966, p.26) 
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O que se evidencia é que, tendo-se por objetivo reconstruir o original, de cada 

família de códices é possível estabelecer um exemplar comum que teria dado origem a 

estes. Os subarquétipos, como podem ser chamados, dependendo de seu valor e de sua 

autoridade90, apresentarão pontos de contato mais estreitos com a tradição, que 

obviamente vão remeter ao original ou a um manuscrito hipotético ou perdido que se 

interpõe entre o original e toda a tradição que se conserva, chamado de arquétipo (codex 

interpositus), e que é, teoricamente, a origem de todos os outros testemunhos existentes. 

Esse manuscrito “tanto pode ter existência real nos manuscritos recenseados, como pode  

no mais das vezes ser um texto ideal, fruto de reconstituição [...], que passa a ser 

considerado o ‘original das cópias subsistentes’.” (SPINA, 1994, p. 100). Não obstante o 

status arquetípico desse testemunho, pode ocorrer que lições ali presentes, apesar de 

corretas, não sejam autênticas, o que não significa dizer que lições autênticas sejam sempre 

corretas, se se entende como natural o fato de que o autor costuma cometer erros quando 

escreve.  Para que se fale em arquétipo, deve-se descobrir nas diversas cópias colacionadas 

ao menos um erro que seja comum a todas, o que comprovaria sua ascendência única. 

Também é impositivo que se trabalhe com a hipótese de interposição de um arquétipo entre 

o original e as cópias quando todos os testemunhos manifestam erros e lacunas que não se 

podem imputar ao autor e que somente se explicariam devido à sua presença em outro 

testemunho, derivado do original, que serviu de modelo para os demais (CHIARI, 1959).  

Certamente os subarquétipos manifestarão erros (considerem-se somente os que 

envolvem alteração de sentido, os que são resultado de omissões, interpolações, etc.) que 

possibilitarão diferenciá-los entre si e que servirão para caracterizar as dependências ou 

relações entre os códices bem como eliminar aqueles que forem cópias evidentes (diretas ou 

indiretas) de outros (eliminatio codicum descriptorum)91, o que só poderá ocorrer após a 

colação, o cotejo exaustivo de todos os testemunhos. Está claro que não se pode afirmar que 

esses mesmos erros sejam comuns a todos os manuscritos, havendo níveis incalculáveis de 

variações. Isso significa que alguns podem ser exclusivos de um só manuscrito ou de vários, 

de uma só família ou de várias famílias de manuscritos, e daí por diante.  

                                                             
90 Um códice tem mais ou menos autoridade em função de seu menor ou maior número de interpolações, 
o que indicaria sucessivos processos de cópia e recópia. Pode-se considerar, igualmente, se a mão que o 
transcreveu foi mais ou menos negligente ou arbitrária durante o processo de escrita, resultando em um 
texto com erros significativos ou não.   
91 Configura-se que determinado manuscrito foi copiado de um segundo, quando, além de repetir-lhe 
todos os erros, comportar também outros, os quais, consciente ou inconscientemente, foram introduzidos 
por seu copista. 
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Quando há, por outro lado, identidade absoluta entre lições não contaminadas pela 

mão do amanuense, situação esta que comporta um nível de importância menos palpável 

que o da análise dos erros comuns para a compreensão das filiações ou dissociações entre os 

testemunhos de uma obra, deve-se compreender que  

     
Le lezioni comuni non errate [...] non possono dare altro che un criterio assai 
elastico, perchè è ovvio che non ci saranno codici così corrotti da non conservare 
anche buoni tratti di lezione corretta e la concordanza delle buone lezioni in 
questo o in quel punto denunzia solo la conservazione del fondo comune di 
le ione originale, oppure mostra l’indipenden a di rapporti tra gli affini 
(CHIARI, 1959, p. 254).92  

 

 Importa considerar, contudo, que o original ou seu arquétipo pode não ser o 

ascendente direto do(s) testemunho(s) manuscritos de uma obra que se queira editar, ou 

seja, poderia ocorrer que o copista tivesse disponíveis exemplares de famílias ou 

subarquétipos diferentes, o que implicaria que utilizasse, de maneira arbitraria, lições de 

um e de outro na composição de seu manuscrito. Outra situação possível é que o 

amanuense tenha se servido de lições encontradas às margens ou nas entrelinhas do 

texto ou dos textos que estavam à sua disposição como modelo, introduzindo-as 

arbitrariamente em substituição a lições que remeteriam diretamente ao original, por 

julgar aquelas mais justas ou melhores que estas. Assim, simples anotações, 

comentários ou reflexões marginais poderiam ser tomadas por legítimas da obra original 

e inseridas na cópia. Considerar, portanto, o fato comum da contaminação do texto de 

uma obra pela mão do copista deve ser atitude irrefutável à tarefa ecdótica, o que 

obviamente requererá, caso a caso, exame acurado do editor crítico e, a depender do 

nível de complexidade da teia de relações possíveis entre os testemunhos, a fixação de 

um estema (stemma codicum). 

A construção do estema, que é a “representação gráfica das relaç es existentes 

entre os vários testemunhos da tradição manuscrita” (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 

33), ou, mais genericamente, a árvore genealógica dos manuscritos que representam a 

tradição de uma obra93, tem seu ponto de partida, primeiramente, nas diversas situações 

                                                             
92 As lições comuns que não comportam erro [...] não podem fornecer nada além de um critério bastante 
flexível, porque é obvio que não haverá códices que estejam tão corrompidos a ponto de não conservar 
pelo menos alguns bons trechos de lição correta, e a concordância entre boas lições neste ou naquele 
ponto denuncia tão somente a conservação do fundo comum de lições originais ou, então, mostra a 
independência de relações entre os [códices] afins. (Tradução nossa) 
93 Normalmente, todos os manuscritos remanescentes são representados por letras maiúsculas do alfabeto 
latino (A, B, C, etc.), que são colocadas nas pontas inferiores do estema. Encabeçam-lhes letras 
min s culas do alfabeto grego, com exceção do  ω (α, μ, ς,, etc.), que representam os subarquétipos, ou 
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encontradas pelo editor quando resolve intentar uma edição crítica, a saber: se há um ou 

mais manuscritos autógrafos, se há um ou mais manuscritos que não sejam autógrafos, se 

um ou mais apógrafos são cópias de um autógrafo ou de outro apógrafo, etc. Num segundo 

momento, faz-se a análise dos erros significativos (conjuntivos e separativos) presentes nos 

manuscritos, o que indicará aqueles testemunhos que pertencem a uma mesma família, uma 

vez que compartilham certos erros idênticos, chamados, por essa razão, conjuntivos, e 

aqueles testemunhos que pertencem a famílias distintas por apresentarem erros que os 

opõem, chamados separativos. Portanto, o erro significativo deve ser ao mesmo tempo 

conjuntivo em relação aos outros testemunhos da mesma família a que pertence e 

separativos em relação aos testemunhos de outras famílias.94 Especificamente, erros 

comuns conjuntivos são aqueles que dois ou mais amanuenses não poderiam ter cometido 

independentemente um do outro e erros separativos, “aquellos errores que un copista no 

puede advertir ni, por lo tanto, subsanar por conjetura o con ayuda de otros manuscritos” 

(BLECUA, 1990, p. 53).95 

Como já se aventou, a reconstituição do original ou de seu arquétipo demanda uma 

análise profunda dos dados fornecidos tanto pela tradição direta (os testemunhos, as cópias 

manuscritas ou as edições impressas de uma obra) como pela tradição indireta (traduções, 

citações, comentários, imitações, alusões, resumos da obra, etc.), porém,não há como obter 

resultados que vão além do puramente mecânico, se não se perscruta exaustivamente o 

autor, sua época, o usus scribendi ou o usus dicendi dos copistas, o modo de transmissão da 

obra, em suma, é crucial que se tenha “conoscen a della storia esterna, attraverso la quale è 

passato il texto di un’opera, e conoscen a della storia interna, per la quale è nata 

quell’opera.” (CHIARI, 1959, p. 257). 96 

 

                                                                                                                                                                                   
seja, os manuscritos supositícios a meio caminho entre o original ou o arquétipo perdido  (representado 
por um ω na extremidade superior do estema) e os demais manuscritos de uma mesma família.  
94 De acordo com MAAS (1937), apud SPINA (1994, p. 105), não seria possível demonstrar diretamente 
a dependência entre dois testemunhos de uma mesma tradição, mas, sim, sua independência; também é 
possível demonstrar a conexão entre dois testemunhos contra um terceiro. Desse modo, “a independência 
de um testemunho (B) em relação a outro (A) vem demonstrada por meio de um erro de A contra B, que 
seja de tal natureza, que, por quanto nos é dado saber do estado da crítica conjectural durante o tempo 
decorrido entre A e B, aquele erro não pode ser eliminado por conjectura nesse espaço de tempo. Tais 
erros se podem chamar “erros separativos” (Trennfehler); o relacionamento entre dois testemunhos (B e 
C) contra um terceiro (A) vem demonstrada por meio de um erro comum aos testemunhos B e C, que seja 
de tal natureza que, segundo toda probabilidade, B e C não podem ter incidido nesse erro 
independentemente um do outro. Tais erros se chamam “erros separativos” (Bindfehler).” 
95 “erros que um copista não pode notar nem, portanto, corrigir por conjectura ou com a ajuda de outros 
manuscritos.” (Tradução nossa) 
96 “conhecimento da história externa, através da qual foi transmitido o texto de uma obra, e conhecimento 
da história interna, através da qual nasceu aquela obra.” (Tradução nossa) 



50 

 

4 OS CISTERCIENSES E SEUS DOCUMENTOS BASILARES 

 

No ano de 1670, D. Julien Paris, abade do mosteiro cisterciense de Foucarmont, 

publica em Paris uma nova edição do seu Nomasticon Cisterciense seu Antiquiores 

Ordinis Cisterciensis Constitutiones ou “As Constituições mais antigas da Ordem de 

Cister”. 

 

          
    Frontispício do Nomasticon Ordinis 

    Cisterciensis (1670) 
 

 

Trata-se de uma compilação, enriquecida de notas e observações, da totalidade 

dos documentos primitivos daquela congregação. Por conseguinte, ali estão reunidos os 

testemunhos textuais, originalmente escritos em latim, que retratam as fases 

concernentes à Ordem de Cister, desde seu surgimento no século XI em solo francês até 

a crise estrutural e ideológica que a atingira e quase arruinara entre fins do século XV e 

começo do XVII, quando já estava largamente estabelecida em grande parte do 

território europeu. 

No prefácio ao Nomasticon, o prelado cisterciense, que também era doutor da 

Faculdade de Paris, fornece os detalhes de sua metodologia de coleta, seleção e 

organização do material que pretendia trazer a público:  
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Et si enim nonnullae ex illis, ut Charta Charitatis, Vsuum Liber et Statuta 
Clementis IV et Benedicti XII, jam sparsim ac seorsum in publicum exierant, eas 
tamen lucem aspexisse potius quam accepisse [...], adeo confusae ac sine ordine 
& annotationibus quibus, mirum in modum, tam illae quam caeterae omnes longe 
plures ubique indigent, prodierunt. Quare collectis illis omnibus ac in tres veluti 
classes distributis, juxta rationem temporum quibus illae sancitae sunt, & quibus 
earum praxi stetit aut floruit Ordo ipse Cisterciensis, iisque, ubi oportuit, 
annotationibus tam in fronte quam in margine adornatis, imo & correctis ac in 
integrum restitutis pluribus in locis, tandem eas amicorum et Superiorum hortatu 
praelo permisimus.97  

 

A ordem e a relação dos principais textos constantes na coletânea são as seguintes 

(ajuntamos a cada referência um excerto exemplificativo com a respectiva tradução que 

fizemos para o português): 

 
1) O Exordium, redigido provavelmente em 1123 ou 1124, que pretendia ser a 

história do nascimento da Ordem a partir da fundação de seu primeiro mosteiro 
em 1098. 
 
 

 

  
                            (98) 

 

 

                                                             
97 Ainda que algumas dentre aquelas [leis e constituições], como a Carta da Caridade, o Livro dos Usos e 
os Estatutos dos Papas Clemente IV e Bento XII, já tivessem saído a público separadamente, elas, 
entretanto, [...] tinham olhado mais na direção da luz do que efetivamente recebido alguma luz, a ponto de 
serem publicadas confusas, sem ordem e sem anotações, coisas estas de que necessitam, de modo 
extraordinário e em todas as suas partes, tanto aqueles documentos que citamos quanto os demais, 
longamente mais numerosos. Por esta razão, reunidas todas as Leis e Constituições e distribuídas em três, 
por assim dizer, classes, em função das épocas em que foram ratificadas e em que a própria Ordem 
Cisterciense perseverou ou prosperou pela prática delas, e enriquecidos os textos, onde convinha, de 
anotações tanto na frente quanto nas margens, e, além disso, também corrigidos e totalmente restaurados 
em muitos pontos, enviamo-los finalmente ao prelo, não sem o encorajamento dos amigos e dos 
superiores. (Tradução nossa) 
(98) Cf. a tradução parcial e as referências do trecho na nota 119. 
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2) A Regra de São Bento, que é um conjunto de normas elaboradas no séc. VI 

por Bento de Núrsia, fundador da Ordem dos Beneditinos, com o intuito de  

regular a vida monástica bem como imprimir organização aos mosteiros. 

Além disso, fornecer aos cenobitas99 um corpo de doutrina ascética sóbrio 

e um equilibrado ordenamento litúrgico. 

 
 

          

 
[...].

  

                  (
100)

  

 
 

3) A Carta da Caridade (ano de 1119), documento que se credita a Estevão 

Harding, um dos monges fundadores da Ordem de Cister. Pretendia-se, pela 

Carta, nortear os rumos da congregação nascente, ratificando-se a 

prevalência e a necessidade de se observarem os ditames da Regra de São 

Bento. Uma de suas principais disposições dizia que o poder supremo da 

congregação não poderia pertencer exclusivamente ao abade de Citeaux, mas, 

sim, a todo o Capítulo Geral, que era uma assembléia, realizada anualmente, 

de todos os abades da Ordem. Deveria presidi-la quem ocupasse então a 

dignidade de abade de Citeaux.101  

  

 
                                                             
99  O latim coenobium se tradu  por “mosteiro”.  
(100) CAPÍTULO V (Da obediência): O primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. Ela se 
ajusta àqueles que consideram não haver nada mais caro que o Cristo, em razão do serviço santo que 
professaram, ou por medo do inferno ou pela glória da vida eterna. Assim que um superior lhes ordena 
algo, não sabem tolerar qualquer demora em cumprir sua obrigação, como se fosse esta uma ordem 
divina. A respeito deles disse o senhor: “Ao ouvir-me obedeceu-me” (Sl 17:45). E do mesmo modo aos 
doutores: “Quem vos ouve, a mim ouve” (Lc 10:16) [...]. (Tradução nossa) 
101 Cf. notas 123 e 124.  
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[...].      

                            (102)     
     

4) O Livro dos Usos da Ordem de Cister (objeto de nosso trabalho), que  

unificava e uniformizava as práticas litúrgicas da Ordem.  

 

Cum [...] primae Constitutionis Ordinis Cisterciensis seu Charta 
Charitatis aut(h)ores, eandem vivendi et agendi rationem omnibus 
monasteriis ac personis ejusdem Ordinis praescripsissent, libellum hunc 
ex usibus et ac caeremonis quas illuc usque tenuerunt, concinnatum 
singulis monasteriis, iisdem moribus ac ritibus inter se colligandis, 
imperarunt. (PARIS, 1670, p. 81)103 
 

 
 

                                                             
(102) CAPÍTULO PRIMEIRO: Uma vez que nos reconhecemos servos, embora inúteis, de um único e 
verdadeiro Rei, Senhor e Mestre, não exigimos nenhuma cobrança de vantagem terrena ou coisas 
temporais a nossos Abades e confrades monges, os quais a bondade de Deus, através de nós, misérrimos 
dentre os homens, repartiu por diversos lugares sob a disciplina da Regra. Desejosos, com efeito, de 
servirmos a eles e a todos os filhos da Santa Igreja, dispomo-nos nada fazer, em sua direção, que venha a 
sobrecarregá-los, nada que diminua seus recursos, para que não ocorra que, enquanto cobiçamos nos 
enriquecer da pobreza deles, não possamos evitar o mal da avareza, o qual, segundo o Apóstolo, 
“comprovado está que é idolatria”. Desejamos, contudo, conservar, em virtude da Caridade, o cuidado de 
suas almas, afim de que, se por ventura tentarem se afastar, seja o que for, do propósito e da observância 
da Santa Regra, possam, por solicitude nossa, retornar à retidão da vida [...]. (Tradução nossa)  
103 Como os autores da primeira Constituição da Ordem de Cister, ou seja, a Carta da Caridade, tivessem 
prescrito a todos os mosteiros e pessoas desta Ordem a mesma maneira de viver e de agir, ordenaram que 
se organizasse este libelo dos usos e cerimônias – que até então haviam sido praticados – a todos os 
mosteiros, para que estivessem unidos entre si pelos mesmos costumes e ritos. (Tradução nossa) 
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 [...].              

        (104) 
        

5) Os Institutos do Capitulo Geral (ano de 1134), que reuniam todas as 

definições e decisões tomadas durante os Capítulos Gerais até aquele ano, 

relativas ao funcionamento, ao cotidiano e à administração dos mosteiros da 

congregação.105  

 

 
 
 
 
 

                                                             
(104) CAPÍTULO PRIMEIRO (Do Advento): No Advento, durante as Vigílias, começa-se a ler o livro de 
Isaias. Em seguida, tudo o mais seja lido durante o Advento, não só às Vigílias, mas também no refeitório 
de acordo com a ocasião. Também nesses mesmos dias, quando se fizer, depois das Vésperas e Laudes, 
durante a missa, comemoração do próprio Advento e de algum santo, primeiro faça-se a comemoração do 
Advento e depois, a do santo. Na terceira semana do Advento, devem-se praticar os jejuns anuais das 
Quatro Têmporas. E as homilias dos Evangelhos concernentes a esses três dias de jejuns devem ser lidas 
durante as Vigílias. As primeiras lições das homilias devem ser pronunciadas pelos diáconos que o cantor 
desejar que o façam. Na quinta-feira dessa mesma semana, devem-se recitar os sermões de Santo 
Agostinho sobre a Encarnação de Nosso Senhor, a saber: Legimus Sanctum Moysen e Vos, inquam, 
convenio (o Iudai) [...]. (Tradução nossa) 
105  Cf. nota 125.  
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             (106) 

 

6) As Instituições do Capítulo Geral (anos de 1204, 1240 e 1256), que  reuniam, 

além das definições dos Instituta, todas as outras estabelecidas pelos Capítulos 

Gerais subsequentes.107 

 

              
               [...] 

    
   De superfluitatibus & curiositatibus cavendis 

  
               (108) 

                                                             
(106) CAPÍTULO PRIMEIRO (Em que lugar devem ser construídos os mosteiros): Nenhum mosteiro 
deverá ser construído em cidades, castelos ou aldeias, mas em locais afastados da convivência humana. 
CAPÍTULO II (Sobre a harmonia das relações entre o divino e o humano): Afim de que perpetuamente 
persevere entre as abadias uma harmonia indissolúvel, estabeleceu-se, em primeiro lugar, que a Regra de 
São Bento seja compreendida e praticada por todos de um único modo; depois, que sejam encontrados 
[nas abadias] os mesmos livros – pelo menos no que se refere ao Ofício Divino – os mesmos alimentos, a 
mesma vestimenta, enfim, os mesmos costumes com relação a todas as coisas. (Tradução nossa) 
107 Cf. notas 126 e 127. 
(108) PRIMEIRA DISTINÇÃO [...], CAPÍTULO IV (Do precaver-se contra as superfluidades e 
curiosidades): Proibimos que se reproduzam, em nossas abadias, granjas e despensas, superfluidades e 
curiosidades já bem conhecidas em edifícios, pavimentos e semelhantes, as quais mancham a antiga 
reputação da Ordem e não combinam com nossa pobreza. Proibimos também as pinturas, exceto a da 
imagem do Salvador. Os padres Abades, em suas visitas, indaguem sobre estas coisas e façam com que 
sejam observadas.  (Tradução nossa) 
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7) A Constituição ou Decreto do Papa Clemente IV (ano de 1265), que  

ordenava, pela interpretação da própria Carta da Caridade, que se dirimissem as 

discrepâncias e controvérsias relativas ao processo de eleição dos abades.  

 

   [...]  

 

 
. [...]. 

             (109) 
 

8) O Libelo das Antigas Definições da Ordem de Cister (anos de 1289 e 1316), 

que era uma nova coletânea das ordenações anteriores.110 

 

   
       [...]  

    
 [...].                            

              (111) 

 

                                                             
(109) Cf. a tradução e as referências do trecho na nota 128. 
110   Cf. nota 129.  
(111) CAPÍTULO VII (que é um capítulo da DISTINÇÃO VII, Das causas da Ordem e da correção das 
culpas) (Como sejam punidos os homicidas da Ordem): Se alguém da Ordem, instigando-o o diabo, 
houver perpetrado um homicídio, matando outra pessoa também da Ordem, ainda que tenha somente 
tramado ou consentido que fosse morto, que fique preso até morrer sob a guarda severíssima do cárcere. 
Se houver assassinado um leigo ou pessoa de outra Ordem e não puder, sem perigo ou grande escândalo, 
ser detido em seu próprio mosteiro, que seja enviado a outro, no qual cumpra, do mesmo modo, a pena de 
cárcere perpétuo a expensas de seu monastério de origem. [...]. (Tradução nossa) 
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9) A Constituição ou Decreto do Papa Bento XII (ano de 1335), que impunha 

uma reforma rigorosa à congregação cisterciense, a qual, de um modo geral, 

estava negligenciando a observância estrita dos princípios fundamentais da 

Regra de São Bento.112 

 

       

  
   [...]. 

   
  truantur

  
[...].

              

            (113) 

 

 

                                                             
112 Cf. notas 131 e 132.  
(113) Capítulo XII (Porque, estando proibido o uso de celas particulares, todos os monges devem dormir 
em um dormitório comum, com exceção dos enfermos): Em qualquer circunstância, de acordo com os 
Institutos canônicos e os regulares, todos os monges devem dormir em um só local; e porque – havendo 
em alguns mosteiros câmeras afastadas fora das enfermarias e celas construídas nos dormitórios – muitos 
aviltamentos e concupiscências tenham sido introduzidos, estabelecemos e ordenamos, desejosos de 
providenciar mais precisa e favoravelmente acerca destas coisas, que a partir de agora nenhum monge 
ouse deitar-se nas câmeras, a não ser por enfermidade do corpo (neste caso, somente nas câmeras da 
enfermaria), mas vão todos deitar no dormitório [...]. Também acrescentamos ao que se deve estatuir e 
ordenar que de maneira alguma sejam construídas celas nos dormitórios. Ainda que já tenham sido 
construídas, que sejam inteiramente destruídas pelos próprios Abades ou pelos principais prelados, no 
prazo de três meses a contar do dia em que este estatuto e ordenação houver chegado a eles. Caso tenham 
sido negligentes ou não tenham desejado [fazer cumprir o estatuto], que as destruam os Visitadores, sob a 
autoridade apostólica, na primeira visitação que realizarem [...].  (Tradução nossa) 
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10) O Libelo das Novas Definições da Ordem de Cister (1350) estabelecidas 

pelos Capítulos Gerais desde o ano de 1316 até o ano de 1350.   

 

 
 
                 (114) 

 

Transcreve-se no prefácio ao Nomasticon (informa D. Julien que suas fontes 

foram Pedro de Cluny115, Orderico Vital116, Guilherme de Malmesbury117 e Pedro de La 

Celle118) o texto de uma carta que Estevão (Étienne), bispo francês de Tournais, 

escrevera e endereçara a Roberto, o primeiro abade e fundador da congregação de 

Cister. Não obstante a extrema parcialidade do tom laudatório das palavras, parece-nos 

plausível vislumbrar nas palavras do bispo Estevão uma imagem um tanto quanto 

aproximada dos monges e dos mosteiros cistercienses na aurora da Ordem, embebidos 

ainda do viço e do ideal de vida monástica cristã que apregoava a Regra de São Bento.  

Logo após o prefácio ao Nomasticon, D. Julien desenvolve um epítome ou 

síntese da história da congregação dos monges brancos e dos documentos que foram 

basilares à sua religio, desde os primórdios até o ápice, no século XVII, da grave crise 

por que passara.  

Apresentamos, a seguir, a transcrição do referido epítome, que fizemos 

acompanhar, parágrafo a parágrafo, da respectiva tradução para o português. Optamos 

                                                             
(114) Cf. a tradução e as referências do trecho na nota 133.  
115 Liber III Epistolarum, Epistola 35 (aos abades de Cister) e Liber V, Epistola 16 (a São Bernardo). 
116 Liber VIII, Ecclesiasticae Historiae (ano de 1094). 
117 Liber IV, De Gestis Regum Anglorum. 
118 Liber VI Epistolarum, Epistola 23 (a Nicolao). 
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por numerar sequencialmente todos os parágrafos do texto latino bem como seus 

correspondentes na tradução para o português, que recebem os mesmos algarismos. 

Pode-se, por conseguinte, ler tão somente o texto original ou tão somente o texto em 

português, ou cotejar ambos, original e tradução, bastando que se observe, para tanto, a 

sequência numérica.  

Anotamos os textos sempre que julgamos necessário suplementar os conteúdos, 

a partir de informações colhidas nos próprios documentos da Ordem disponibilizados no 

Nomasticon.   

Realizamos os mesmos procedimentos relativamente à aludida carta do bispo 

Estevão ao abade Roberto, que vem aposta na seção subsequente ao epítome.   

 

4.1 Epítome em latim e versão para o português da história da Ordem de Cister e 
de seus documentos fundantes 
 

1----- Refrigescente, ne dicam extincta sanctiori Regulae S. Benedicti disciplina, B. 
Robertus Molismensis Abbas, Hugonis Archiepiscopi Lugdunensis, Apostolicae Sedis 
Legati licentia, et Odonis Ducis Burgundiae munificentia, praedictae Observantiae 
restituendae, circa finem undecimi saeculi, anno scilicet 1098, Cisterciense Coenobium 
aedificavit. 
 

1----- Arrefecida – para não dizer extinta – a mais santa disciplina da Regra de São 

Bento, o beato Roberto, abade de Molesme, com a permissão de Hugo, arcebispo de 

Lyon e legado da Sé Apostólica119, e a munificência de Odo (Eudes), duque de 

Borgonha, bem perto do fim do décimo primeiro século, em 1098, edificou um mosteiro 

cisterciense com o intuito de se reconstituir a predita Observância.120  

                                                             
119 No primeiro capítulo do Exordium (Começo) em latim constante dos documentos primitivos 
divulgados no Nomasticon, relata-se que Roberto e seus companheiros da abadia de Molesme, entre eles, 
Alberico (cf. § 2º) e Estevão (cf. § 3º), anunciaram ao arcebispo Hugo que haveriam de “ordenar suas 
vidas sob a custódia da Santa Regra de Padre Bento e, a fim de realizarem com mais liberdade este 
projeto, pediam-lhe com insistência que lhes extendesse a força de sua proteção e de sua autoridade 
apostólica. O legado rendeu-se de muito bom grado àquela aspiração” e, em carta que perfa  o capítulo 
segundo do Exordium, os autori a a “se retirarem para outro local que a generosidade divina lhes houver 
designado e aí servirem ao Senhor de maneira mais proveitosa e com mais tranquilidade.” 
120  De acordo com Pacaut (1993, p. 38), Roberto recebeu por doação do Visconde de Beaune, o qual teria 
conhecido por intermédio de Odo, Duque de Borgonha, uma propriedade sem exploração feudal em meio 
à floresta situada entre Nuits-Saint-Georges e o rio Saône, em um local chamado Cister (Cistels), porque 
era coberto de juncos e ficava em terreno pantanoso. Com efeito, lê-se no capítulo terceiro do Exordium: 
“Este local [...], rude ao acesso do homem devido às matas, às sombras dos espinheiros e do clima, era 
habitado somente por animais selvagens.” Ali, Roberto, após abandonar Molesme, com vinte e um 
monges, incluídos Alberico e Estevão, funda em 21 de março de 1098 o Novo Monastério (Novum 
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2----- Subinde vero cum ad annum et tres aut quatuor circiter menses ibidem 
praefuisset, ad pettionem Molismensium Monachorum, ab Vrbano II Molismum 
revocatus, Albericum Cistercii Priorem, eodem arctioris vitae desiderio flagrantem, 
communi Fratrum Cisterciensium suffragio, habuit in illo suo Novo Coenobio dignitatis 
aeque ac propositi successorem. Qui cum a Paschali II Novi illius Monasterii 
confirmationem obtinuisset, et strictiorem Observantiam Regulae in eo mirum in 
modum promovisset, e vita discessit anno D. 1109, die 16 Ianuarii. 
 

2----- Depois, como já tivesse estado à frente do mosteiro por um ano e três ou quatro 

meses aproximadamente, havendo sido reconvocado a Molesme por Urbano II a pedido 

dos monges molismenses121, por sufrágio em comum dos frades cistercienses obteve 

como sucessor da dignidade e do propósito naquele seu novo mosteiro a Alberico 

(Aubri), prior de Cister, inflamado igualmente do mesmo desejo de vida monástica.  

Havendo este recebido de Pascal II a confirmação daquele novo mosteiro122 e 

promovido ali, de modo admirável, uma observância mais estrita da Regra, morre aos 

vinte e seis de janeiro do ano do Senhor de 1109.  

______________________________________________________________________ 

3----- Alberico sucessit Stephanus Hardingus, natione Anglus, cujus temporibus novella 
haec Plantatio Cisterciensis aliorum duodecim Monasteriorum fundatione, 
incrementum accepit. Ex qua sane non minus grata quam expetita accessione, futuram 
illius adhuc ampliorem multiplicationem conjiciens, novam tunc primum pro reparanda 
                                                                                                                                                                                   
Monasterium), cujo nome exprimiria mais o ideal de restauração do espírito da Regra de São Bento do 
que propriamente o novo local em que se instalaram.  
121 O papa Urbano II, através de uma missiva a Hugo, arcebispo de Lyon (cf. § 1º), reconvocara a Roberto 
nos termos que se lêem no capítulo sexto do Exordium e que tradu imos: “Ouvimos o grande clamor dos 
frades de Molesme que reclamavam veementemente pelo retorno de seu abade. Diziam que a observância 
monástica estava arruinada entre eles e que em conseqüência do afastamento de seu abade, os príncipes e 
seus outros vizinhos os odiavam. Por fim, obrigados pelos nossos frades, confiamos, pela presente carta, à 
vossa consideração que nos agradaria que este abade, se tal coisa for possível, seja reconduzido do ermo 
ao seu monastério [...].” 
122 Alberico, após enviar dois monges a Roma requisitando ao Papa Pascal II a certificação de que o novo 
mosteiro estava sob proteção apostólica, recebe, a 19 de outubro de 1100, a promulgação papal 
(Privilegium Romanum) do ato solicitado, a qual se lê no décimo quarto capítulo do Exordium e da qual 
reprodu imos o seguinte trecho, que tradu imos: “Nós, ó filhos diletíssimos no Senhor, aquém de toda a 
dificuldade admitimos a petição de vossas preces, porque regozijamo-nos com afeto paterno da vossa 
ação religiosa. Ordenamos que o local que haveis escolhido para habitar em busca da quietude monástica 
deverá permanecer livre e isento de toda a balbúrdia humana, e nós confirmamos perpetuamente a sua 
denominação de abadia e a proteção toda especial da Sé Apostólica. Pelo presente decreto, proibimos a 
qualquer pessoa de modificar vosso gênero de vida [...] ou de perturbar vossa comunidade pelo ardil ou 
pela força. [...] se qualquer um, arcebispo ou bispo, imperador ou rei, príncipe ou duque, conde ou 
visconde, juiz ou qualquer outro dignatário eclesiástico ou leigo, tendo ele conhecimento desta 
constituição, tentar a ela se opor e, depois de duas ou três advertências não se emendar dando uma 
satisfação conveniente, que ele seja privado de seu poder e de sua dignidade; que ele saiba que é réu aos 
olhos de Deus pela iniqüidade cometida; que ele seja privado do Corpo e do Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, e que, ao juízo final, ele seja submetido a uma pena severa. Mas que a paz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo esteja sobre todos aqueles que respeitarem os direitos deste lugar.” 
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arctiori ejusdem Regulae disciplina Congregationem meditari cepit, ut vel ex eo luce 
clarius sit primam ac fundamentalem Ordinis Cisterciensis Legem seu Constitutionum 
non aliam esse aut fuisse quam S. Benedicti Regulam, quippe cujus Observantia 
literalis non solum primo hujus Ordinis Coenobio, sed et Ordini universo ansam 
praebuerit. 
 

3----- A Alberico sucedeu o inglês Estevão (Étienne) Harding, de quem esta nova 

semeadura cisterciense recebera à época um incremento com a fundação de outros doze 

monastérios.  A partir desta seguramente não menos grata do que desejada evolução, 

estimando que haveria de ser ainda mais ampla a sua multiplicação, a nova 

Congregação começou então a meditar primeiramente sobre a necessidade de se 

restaurar à máxima rigidez a disciplina daquela mesma Regra, afim de que, pela luz que 

daí se produzisse, ficasse mais claro que a principal e fundamental lei ou Constituição 

da Ordem de Cister não era ou fora outra que a Regra de São Bento, cuja observância 

literal se estenderia não só ao primeiro mosteiro da Ordem, mas também a toda ela. 

______________________________________________________________________ 

4----- Communicato igitur consilio cum fratribus suis ac praesertim cum Abbatibus 
illorum duodecim Coenobiorum et cum Episcopis in quorum Parochiis constituta illa 
fuerant, vir ille Dei superiori nomine afflatus, ex illorum omnium concensu ac 
deliberatione communi, primam aut, si malueris, secundam hujus novae Congregationis 
Legem seu Constitutionem conscripsit, eique a Charitate, quam undecunque spirant 
illius decreta, nomen indidit Chartae Charitatis. Quam, deinceps anno 1119, Calixtus II 
singulari diplomate consecravit, et post illum plures alii Summi Pontifices ac inter 
alios, Eugenius III, Anastasius IV, Adrianus IV et Alexander III. 
 

4----- Havendo compartilhado o projeto com seus frades e principalmente com os 

abades daqueles doze mosteiros e com os bispos em cujas paróquias aquelas ideias 

foram apresentadas, aquele homem [Estevão], bafejado pela divindade superior de Deus 

e por consenso e deliberação comum de todos esses irmãos, redigiu a primeira ou, se o 

leitor preferir, a segunda Lei ou Constituição da nova Congregação, e a ela, em razão da 

caridade que de toda parte fazem exalar suas decisões, deu o nome de Carta da 

Caridade123, a qual, logo depois, no ano de 1119, Calixto II consagrou por decreto 

                                                             
123 No primeiro capítulo da Carta, composta originalmente em latim e que o Nomasticon reproduz 
integralmente (a partir da página 65) em meio aos documentos primitivos da Ordem, manifesta-se 
claramente esse projeto ou ideal de submissão incondicional à Regra de São Bento como princípio 
norteador de toda a Congregação Cisterciense. Do referido capítulo transcrevemos e traduzimos o 
seguinte trecho: “Nesse momento, desejamos e instruímos [aos nossos abades e confrades monges] que 
em tudo observem a Regra de São Bento assim como é observada no Novo Monastério (cf. nota 120). 
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papal. Depois deste, também o fizeram muitos outros Sumos Pontífices, dentre eles, 

Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV e Alexandre III.  

______________________________________________________________________ 

5----- Sancita hunc in modum prima hujus Ordinis Constitutione, ille idem vir 
sanctus cum caeteris Abbatibus et fratribus suis,  Librum ex Vsibus ac Caeremoniis 
quibus usque ad illud tempus, tam apud Cistercium quam in caeteris illis 
Monasteriis usi fuerant composuit eumque Monasteriis hujus novi Ordinis, tam 
praesentibus quam futuris in eandem vivendi et agendi rationem colligandis 
imperavit; ac demum confirmata illa Congregatione et Statutis tam ad discipina 
quam ad mores necessariis munita, vitam ille temporalem cum coelesti commutavit 
anno D. 1134, die 28 mensis Martii. 
 

5----- Ratificada assim a primeira Constituição dessa Ordem, aquele mesmo homem 

santo juntamente com os demais abades e irmãos seus compôs O Livro dos Usos e 

das Cerimônias que até aquela época tinham sido usados tanto entre os de Cister 

quanto naqueles outros monastérios e exigiu-o para a Congregação dos mosteiros da 

nova Ordem presentes e futuros com vistas a uma padronizada maneira de viver e de 

agir124. E, finalmente confirmada e munida dos estatutos necessários à disciplina e 

aos costumes, permutou aquele homem a vida temporal com a celeste no dia vinte e 

oito de março do ano do Senhor de 1134.  

 

 
 
                                                                                                                                                                                   
Que não induzam outro sentido a nenhuma lição da Santa Regra, mas, da mesma forma que nossos Santos 
Padres antecessores, monges do Novo Monastério, compreenderam e observaram, e nós, hoje, 
compreendemos e entendemos, assim também compreendam e observem. E porque recebemos em nosso 
claustro todos os monges que chegam a nós provenientes dos outros mosteiros e eles, de forma 
semelhante, recebem os nossos em seus claustros, parece-nos oportuno e também desejamos que possuam 
os costumes (ou usos), o canto e todos os livros necessários a todas as horas diurnas e noturnas conforme 
a forma dos costumes (ou usos) e dos livros do Novo Monastério, de modo que não haja nenhum 
desacordo em nossos atos, mas que vivamos por uma só caridade, uma só regra e por modos de proceder 
(ou usos) semelhantes.” 
124 Em sua Carta da Caridade, Estevão recomenda que nos Mosteiros da Ordem de Cister padronizem-se 
os modos de viver e de agir tomando-se sempre por baliza as ordenações da Regra de São Bento (cf. nota 
anterior). Isso implica, por conseguinte, a adoção dos mesmos usos, cantos e livros ritualísticos na prática 
cotidiana da denominada Liturgia das Horas. Nesse emprego regrado do tempo nos mosteiros 
cistercienses “ressalta-se, segundo o espírito beneditino, a celebração litúrgica, retirando-se o monge do 
mundo para orar e [...] fazendo-o em comum com seus irmãos de igreja, sem, entretanto, acumular 
orações nem alongar os ofícios de maneira excessiva como faziam nesta época certas congragações, em 
particular, Cluny.” (PACAUT, 1993, p.76). Para tanto, “[a Regra] deve ser rigorosamente aplicada e 
recebida nas mesmas modalidades em todas as abadias, sendo a identidade litúrgica, aos olhos dos 
fundadores, um elemento essencial da unanimidade exigida pela Carta” (Ibidem, pp. 76, 77). (Tradução 
nossa).  
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6----- Huic autem cum subrogatus fuisset S. Raynardus filius Milonis Comitis Barri 
super Sequanam, Instituta Capituli Generalis seu primas Definitiones a 
praedecessoribus suis, a tempore Chartae Charitatis editas, in unum volumen alligavit, 
ac eas tradidit universo Ordini observandas, anno D. 1134. 
 

6----- Foi substituído então pelo filho de Milon, Conde de Bar-sur-Seine, Raynard, que 

reuniu em um único volume os Institutos do Capítulo Geral ou as primeiras Definições 

estabelecidas por seus predecessores e dadas à divulgação à época da Carta da Caridade, e 

as entregou no ano de 1134 para que toda a Ordem as observasse.125 

______________________________________________________________________ 

7----- Interim eodem Ordine in dies excrescente, ac pluribus aliis Definitionibus ab eodem 
in singulis Capitulis Generalibus constitutis, Arnaldus Abbas Cistercii hujus nominis 
primus, circa annum 1203, ad extremum scilicet primi saeculi hujus Ordinis, eas omnes in 
XV Distinctiones distributas, sub titulo Institutionum Capituli Generalis promulgavit. 
Verum cum aliqua a nonnullis desiderarentur in illa Collectione, eandem saepius ad 
examen a Capitulo Generali revocari jussam, sub altero Arnaldo Cistercii Abbate hujus 
nominis II, ac sub eadem inscriptione, Capitulum Generale anni D. 1240 conformavit. 
 

7----- Entretanto, crescendo a Ordem continuadamente dia após dia e constituídas, por ela 

mesma, muitas outras Definições em cada um dos Capítulos Gerais, por volta do ano de 

1203, o abade de Cister, Arnaldo (Arnaud) – o primeiro com este nome – promulgou todas 

aquelas exaradas até o fim do primeiro século de existência da Ordem e distribuiu-as em 

quinze distinções sob o título de Institutiones do Capítulo Geral126127. Contudo, como 

                                                             
125 O abade Julien Paris, compilador dos documentos constantes do Nomasticon Cisterciense e de quem 
traduzimos este epítome, apõe, à página 245, em forma de advertência aos Institutos, o seguinte (com 
base na Historia Anglorum, Livro VIII, de Orderico Vital, no Exordium magnum Cistercii, Livro I, cap. 
28 e na Epistula 270, de São Bernardo): “Esta é a primeira coleção das Definições do Capitulo Geral da 
Ordem de Cister à época da Carta da Caridade. Acredita-se que seja de autoria de São Raynard, filho de 
Milon, Conde de Bar-sur-Seine. Raynard fora primeiramente monge do mosteiro de Claraval e, depois, o 
quarto abade de Cister. São Cristiano o vira em meio aos coros dos anjos e São Bernardo, em lágrimas. 
descrevera sua morte como uma imensa ferida da Ordem. Esta coleção, dividida em oitenta e sete 
capítulos, compreende várias Definições exaradas nos Capitulos Gerais desde o começo da Ordem até o 
ano de 1134, quando se deu publicidade à coleção.” (Tradução nossa) 
126 As quinze distinções que constituem as Instituições do Capítulo Geral, cujo texto se encontra no 
Nomasticon a partir da página 274, são: I. Da fundação e instituição das abadias da Ordem; II. Da benção 
dos noviços e dos abades: da profissão e ordenação dos monges; III. Do Oficio Divino; IV. Dos 
privilégios e imunidades da Ordem; V. Do Capítulo Geral; VI. Do capitulo cotidiano e da correção das 
culpas; VII. Da autoridade dos padres abades e das eleições; VIII. Dos officiales; IX. Dos que devem 
seguir viagem; X. Das pessoas que podem ser acolhidas pela Ordem; XI. De societate saecularium 
fugienda; XII. Da venda de bens móveis e da locação de bens imóveis; XIII. Dos víveres e das vestes dos 
monges; XIV. Dos conversos; XIV. Das monjas. (Tradução nossa) 
127 Entende Pacaut (1993, p. 188) que “esta compilação constitui um conjunto completo e 
convenientemente organizado, que estabeleceu pela primeira vez com precisão, as normas de 
funcionamento da congregação. É o resultado de longos e vigorosos esforços de Estevão Harding e dos 
primeiros abades, com a acolhida daqueles do período seguinte, às vezes com entusiasmo, às vezes com 
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quiseram alguns que um ou outro tema fosse acrescentado àquela coleção, ela mesma tendo 

sido reconduzida mais amiúde a exame por ordem do Capítulo Geral, sob o mesmo título e 

durante o abadessado de outro Arnaldo, também abade de Cister e o segundo com este 

nome, o Capítulo Geral do ano do Senhor de 1240 a recompôs. 

______________________________________________________________________ 
8----- Cum autem elapso primo hujus Ordinis saeculo, humani generis inimicus in hoc 
agro dominico superseminasset zyzania, exorta est inter primos illius Abbates circa 
mutuam Iurisdictionem controvérsia, cui sine strepitu júris conciliandae, Nicolaum 
Episcopum Trecensem, Stephanum Majoris Monasterii Abbatem et Fratrem Gaufridum 
de Bello-loco, S. Ludivici Regis Confessarium, Vrbanus IV, Arbitros ac Iudices 
adhibuit. Sed re indecisa manente et eo mortuo, Clemens IV eidem Vrbano anno D. 
1265 subrogatus, primas Apostolatus sui curas huic Ordini inter has discordias 
periclitanti, consecravit. [...] cognita ac discussa hujus dissidii causa, eam prorsus 
amputavit, jus unicuique illorum assignando suum et Chartam Charitatis interpretando, 
edita in eum finem celeberrima illa Constitutione quae a tanti Pontificis nomine, 
Clementina fuit appellata. 
 

8----- Como, porém, tendo ido a termo o primeiro século da Ordem, o inimigo do gênero 

humano tivesse semeado cizânia sobre este campo de Deus, levantou-se entre os principais 

abades cistercienses uma controvérsia acerca da mútua jurisdição. E para que pudesse, sem 

estrépito, haver justa conciliação, o papa Urbano IV apresentou como árbitros e juízes 

Nicolau (Nicolas), bispo de Troyes, Estevão (Ettiène), abade de Marmoutier, e o frade 

Godofredo (Geoffroy) de Beaulieau, confessor do rei São Luis. No entanto, ainda por se 

resolver a querela, morre Urbano IV, vindo a suceder-lhe Clemente IV no ano do Senhor de 

1265, o qual consagrou a esta Ordem, periclitante em meio às discórdias, os primeiros 

esforços de seu apostolado. [...] conhecida e discutida a causa do dissídio, debelou-a 

inteiramente ao imputar a cada um daqueles o seu direito e ao interpretar a Carta da 

Caridade, o que veio a lume com a publicação, para essa finalidade, da celebérrima bula 

que veio a se chamar Clementina em razão do nome de tão insigne Pontífice.128  

                                                                                                                                                                                   
inquietude, mais comumente com certa confusão, agravada pela mutação interna da Ordem e a evolução 
do projeto monástico.” (Tradução nossa).  
128 Da Bula Clementina, cujo texto integral em latim se disponibiliza no Nomasticon a partir da p. 466, 
traduzimos o excerto do capítulo III que se segue, uma vez que aborda a temática central geradora das 
disputas internas da Ordem naquele momento: “[...] Para a eleição do abade, prefixada a data com 
antecedência de pelo menos quinze dias, frades idôneos sejam convocados pelos abades cujos mosteiros 
se originaram do de Cister (Novum monasterium) e também por aqueles admitidos [previamente] pelos 
preditos abades. E, estando abades e monges cistercienses reunidos em nome de Deus, elejam o [novo] 
abade. Foi sobre este ponto que nasceu a contenda porque isso não era observado conforme o teor da 
própria Carta da Caridade. Nós consideramos que, por mais que desde os tempos antigos assim tenha sido 
ordenado por aqueles abades da Ordem, essa prática, no entanto, caiu em desuso, de maneira que, por 
costume de todos, [deve-se] admitir que somente os monges do monastério vacante tenham voz na eleição 
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9-----Composita igitur ac dijudicata illa Controversia, Capitulum Generale novo post 
illas rixas sanctioris disciplinae concepto fervore, Novam omnium praecedentium 
Constitutionum Collectionem, novo quidem illarum delectu habito, sed servata eadem 
titulorum ac distinctionum dispositione, aut faltem admodum nihil immutata fieri jussit, 
ac omnium consensu sub nomine et inscriptione Libelli antiquarum Definitionum 
Capituli Generalis Ordinis Cisterciensis edixit, primum quidem anno Domini 1289 ac 
subinde anno 1316. 
 

9----- Amainada e julgada aquela controvérsia, o Capítulo Geral, com renovado fervor 

pela santa disciplina brotado após aquelas rixas, editou, com o consenso de todos, 

primeiramente no ano do Senhor de 1289 e depois no ano de 1316, uma nova coleção de 

todas as Constituições precedentes sob o título e inscrição de Libelo das Antigas 

Definições do Capítulo Geral da Ordem de Cister. Foi certamente inédita a forma de 

selecioná-las, mas conservou-se a disposição original dos títulos e das distinções. Com 

efeito, por ordem do Capítulo, nada foi sobremaneira alterado.129 

______________________________________________________________________ 

10----- Sed cum ea fuerit semper rerum humanarum conditio ut nihil in eis inconcussum 
aut stabile permaneat, nisi a Deo apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis 
obumbratio firmitatem ac immobilitatem accipiat, sub initium tertii hujus Ordinis 
saeculi, remitti cepit ac enervari quibusdam in locis, quae a ducentis annis apud illius 
Monachos firma semper et inconvulsa steterat Regulae arctior disciplina; adeo ut 
Summus Pontifex Benedictus hujus nominis XII, anno D. 1335, ex eodem Ordine 
assumptus, primo sui Pontificatus anno coactus fuerit vepribus ac spinis vitiorum in illo 
pullulantibus, evelendis eradicandisque edere Constitutionem illam, cui Benedictae 
nomen ab Authoris sui nomine, inditum est in hunc usque diem. 
 

10----- Todavia, como a natureza das coisas humanas sempre fora nada permanecer 

inconcusso ou estável, a não ser que receba de Deus – diante do qual não existe 

                                                                                                                                                                                   
do abade. Desse modo desejamos o costume e ordenamos que seja observado, pois o consideramos 
louvável e justo uma vez que reduziu ao direito comum o que fora instituído contra as regras deste direito. 
Na verdade, a prática de se chamar a alguns abades cujos monastérios são oriundos de Cister e as demais 
coisas estão contidas na Carta da Caridade. [...] Com efeito, é acertado que os referidos abades não 
tenham vo  para votar na eleição, mas que a presença deles possa ser frutífera de muitos modos.”  
129 Divide-se o Libelo, cujo texto pode ser lido no Nomasticon a partir da página 482, nas seguintes 
distinções (cp. com as distinções que apomos na nota 126): I. Da instituição da Ordem de Cister; II. Dos 
privilégios e imunidades da Ordem; III.  Das abadias e igrejas que se vão instalar; IV. Das bênçãos dos 
noviços e dos abades e também das ordenações dos monges e administração das capelas; V. Do Ofício 
Divino; VI.  Do Capítulo Geral; VII. Das causas da ordem e da correção das culpas; VIII. Das visitas e 
eleições; IX.  Dos officiales; X. Dos que devem seguir viagem; XI. Das pessoas que podem ser recebidas 
na Ordem; XII. Dos contratos e depósitos; XIII. Dos víveres e alimentos; XIV. Dos conversos; XV. Das 
monjas. 
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transmutação ou sombra de vicissitude130 – estabilidade e imobilidade, no começo do 

terceiro século da Ordem, em certos locais, começou a ser negligenciada e enfraquecida 

a disciplina mais estrita, a qual, por duzentos anos entre os monges cistercienses sempre 

estivera de pé, firme e inabalável, de tal forma que o Sumo Pontífice Bento, o décimo 

segundo com este nome, ele mesmo cisterciense de origem, no ano do Senhor de 1335, 

primeiro de seu Pontificado, tenha sido obrigado a publicar, devido às sarças e espinhos 

dos vícios que brotavam na Ordem, uma bula para que devessem ser arrancados e 

erradicados131, à qual, sem interrupção até os dias atuais, incutira-se a denominação de 

Beneditina em função do nome de seu autor.132 

______________________________________________________________________ 

11----- Caeterum, cum praedicta Constitutione Summus ille Pontifex Ordini suo 
prospexisset, eo e vivis post sex circiter annos sublato, superiores Ordinis zelum illius 
aemulantes, Novam adhuc Definitionum Capituli Generalis Collectionem sub titulo 
Novellarum Definitionum eodem Capitulo Generali approbante, anno Domini 1350 
evulgarunt, in qua novis in transgressores poenis ac censuris intentatis, praedicti 
Pontificis Constitutioni aliisque omnibus antiquioribus, suam ac Monachorum suorum 
fidem de novo astrinxerunt. 
 

11----- Além disso, como aquele Sumo Pontífice tivesse provido à sua Ordem ao lançar 

a predita bula e, após cerca de seis anos, sido subtraído dentre os vivos, os superiores 

cistercienses que emulavam o zelo do Pontífice, no ano do Senhor de 1350 tornaram 

pública uma nova coleção das definições do Capítulo Geral até aquele tempo intitulada 

Novas Definições, o que foi aprovado pelo próprio Capítulo. Nela, pelas novas penas e 

                                                             
130 Tiago (Iacobus) 1: 17.  
131 Dentre as obrigatoriedades que impõem o decreto papal, cujo texto se lê no Nomasticon a partir da 
página 586, estão a observação incondicional de certas orientações da Regra de São Bento que estavam 
sendo negligenciadas: os monges deveriam dormir em dormitórios comuns e não em células individuais; 
deveriam se abster de comer carne; vestiriam unicamente as vestes próprias da Ordem; somente sairiam 
da clausura por motivo de força maior; não perceberiam rendimentos de nenhuma espécie, exceção feita 
aos superiores da Ordem. A bula beneditina favorece, no entanto, mais o labor intelectual do que o 
manual, o que vai de encontro ao entendimento dos primeiros padres fundadores da Ordem de Cister, que 
exaltaram este último, como se lê na Regra de São Bento e na Carta da Caridade. Estabelece, com efeito, 
cotas de monges que poderiam ser enviados aos colégios cistercienses em Paris, Oxford, Tolouse, 
Montpellier e Salamanca, determinando que estudassem exclusivamente Teologia. Além disso, estatui 
para esses colégios sua organização e modo de funcionamento. 
132 Em sua análise, aponta Pacaut (1993, p. 289): “Este texto se insere em um projeto geral manifestado 
no ano seguinte por uma constituição mais ampla concernente a todas as congregações e abadias 
beneditinas. Se ele [o papa Bento XII] outorga a Cister (Citeaux) um tratamento particular, não é somente 
porque ele se faz monge branco em resposta a uma autêntica vocação durante a primeira parte de sua 
vida, nem porque a ele parece necessário impor certas medidas para remediar as evidentes deficiências, 
mas, sobretudo, porque está convencido de que a Ordem é ainda capaz de reagir e de conduzir, na 
dignidade e na austeridade, atividades louváveis e  t eis.” (Tradução nossa) 
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censuras que se deviam infligir aos transgressores133, presentes não só na bula de Bento 

XII, mas também nas outras mais antigas, aqueles superiores uniram de novo a sua fé e a 

dos seus monges.  

_________________________________________________________________________ 
12----- Abhinc inter fluctuantis tum Reipublicae tum Ecclesiae procellas, circa finem tertii 
aut sub initium quarti illius saeculi (quod peste, bello et schismate toti orbi Christiano 
luctuosum fuit) cepit Ordo ille agere remissius, adeo ut ab eo tempore, hoc est ab anno 
1500 usque ad annum 1615, in eodem Ordine vix ullus ordo fuerit. 
 

12----- Desse momento em diante, em meio às procelas das flutuantes República e Igreja, 

por volta do fim do terceiro ou começo do quarto século de existência da Ordem de Cister 

(porque com a peste, com a guerra e com o cisma, enlutara-se todo o mundo cristão), 

começou esta a conduzir-se mais negligentemente, de forma que daquele período, ou seja, 

desde o ano de 1500 até o ano de 1615, com muito custo houve alguma ordem nessa 

Ordem.   

______________________________________________________________________ 

13----- Neque enim toto illo centum et quod excurrit annorum spatio, vel Principum 
querimoniis, vel Romanorum Pontificum exhortationibus vel Plurimarum Congregationum, 
quae primum in Hispania ac subinde in Italia nec non in Galiis, ad illius restaurationem 
identidem suberectae fuerunt, aemulatione vel exemplo, primarii illius Superiores, aut ipsi 
evigilare aut praedicto Ordini aliquando invigilare curarunt. 
 

13----- Com efeito, nem pelo espaço de um século inteiro e o tanto mais que se seguiu, nem 

pelas queixas dos príncipes ou exortações dos Pontífices Romanos134 e das inúmeras 

                                                             
133 Lê-se, a título de exemplo, no Capítulo IV da Distinção VII das Novas Definições, cujo texto está 
disponível no Nomasticon a partir da página 616: “Porque contra os Institutos papais alguns priores, 
celeireiros e monges defendem o fato de terem câmaras próprias fora do dormitório, nas quais comem 
carne e pernoitam e convidam quem desejam para comer das carnes sem licença do próprio abade, 
dizendo que isto é lícito a eles pelo costume de longa data. Além disso, postulam que as carnes sejam 
fornecidas a eles em determinados dias e épocas. Impõe-se aos abades de toda a Ordem que em relação a 
esses e aos outros assuntos façam que se observem os Institutos papais e punam os transgressores com o 
afastamento de suas funções ou de outra forma como tenham merecido. Os abades que, contra os 
Institutos papais, distribuem diariamente aos monges e conversos, nas enfermarias ou refeitórios, porções 
de pão e vinho acima dos estabelecidos pelos Estatutos papais ou pelas punições neles contidas, 
submetam-se, pela autoridade do Capítulo Geral, ipso facto, à sentença de excomunhão.” (Tradução 
nossa) 
134 O papa Inocêncio VIII, em carta de 1487 (texto disponível no Nomasticon a partir da página 667) ao 
abade de Cister, diocese de Chalon-sur-Saône, escreve: “[...] chegou aos nossos ouvidos, não sem grandes 
clamores e queixas de diversos reis, príncipes e outros senhores temporais [...] que aquela verdadeira 
religião da chamada Ordem Cisterciense, [religião] que costumava ser vigorosa, já começou a esfriar, e 
alguns dos monges e religiosos que nela prosseguem, entregando-se a um falso sentimento, sendo 
desprezado o temor de Deus, levam uma vida menos honesta do que convém a vossa religião, e seguem 
no caminho da perdição de suas almas, da ofensa da divina Majestade, do opróbrio da religião e do 
detrimento dos próprios mosteiros, e do mau exemplo e escândalo de muitos que acreditavam que [esses 
religiosos] procediam como convém e ordenam os Institutos e Ordenações de vossa Ordem, sendo esta a 
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congregações, as quais, primeiro na Espanha, depois na Itália e na França, incessantemente 

se manifestavam, com a emulação e o exemplo, para a restauração da Ordem, seus próprios 

superiores cuidaram de despertar ou finalmente velar por ela. 

______________________________________________________________________ 
14----- Verum, circa annum 1615, Coelo clementius aspirante, multi in multis ejusdem 
Ordinis Monasteriis Superiores ac Monachi, concepto illo igne, quem Dominus misit in 
terram et voluit vehementer accendi, antecessorum suorum laxamentis magno fervore 
explosis, tum ad Regulae praedictae, tum ad antiquiorum Ordinis sui Constitutionum 
formam, vitam suam reformare studuerunt; ac demum agente piissimo ac 
Christianissimo Franciae ac Navarrae Rege Ludovico XIII, Summi Pontifices 
Gregorius XV et Vrbanus VIII Eminentissimum D. Cardinalem Rupifucaldium huic 
Ordini tandem aliquando erigendo delegarunt: Gregorius quidem anno 1622, Vrbanus 
vero anno 1632. 
 

14----- Mas, por volta de 1615, havendo um sopro de maior clemência do Céu, 

reavivado aquele fogo que o Senhor enviou à Terra e quis veementemente que 

continuasse aceso e dissolvida por enorme fervor a lassidão de seus antecessores, 

muitos superiores e monges em diversos monastérios cistercienses dedicaram-se a 

reformar a sua vida de acordo com o modelo da Regra de São Bento e com o das 

Constituições mais antigas de sua Ordem; e, sem sobra de dúvida, com o concurso do 

piedosíssimo e cristianíssimo Rei de França e Navarra, Luis XIII, os Sumos Pontífices 

Gregório XV e Urbano VIII, o primeiro, no ano de 1622, e o segundo, no ano de 1632, 

delegaram ao eminentíssimo Cardeal D. Rochefoucauld a responsabilidade do 

soerguimento, enfim, da Ordem de Cister.  

 

4.2 Texto latino e versão para o português da carta de Estevão – bispo de Tournais 
– a Roberto de Pontigny sobre a Ordem emergente de Cister (século XII) 
 

1----- Cisterciensium Ordinem quasi lucernam supra montem positam, quis in Ecclesia 
Dei, maximum et praecipuum perfectionis culmen non dicat attingere? Evangelium 
enim implentes, Monasticam Regulam, quam superrogavit Benedictus Pater, Fidelis 
Samaritani stabularius, sic observant, ut nec unum iota praeterire videantur. 
 
                                                                                                                                                                                   
razão de os referidos mosteiros não terem sido visitados pelos superiores deles. E foi por tudo isso que os 
citados reis, príncipes e senhores postularam de nós, com a máxima insistência, que os referidos 
monastérios e locais em terras, reinos e domínios deles sejam consistentemente reformados e 
reconduzidos à devida norma regular e observância da Ordem. No entanto, alguns deles [reis, príncipes e 
senhores], observando a má conduta de vossos religiosos, exigem que a própria Ordem seja suprimida e 
extinta de seus domínios e, nestes, uma outra se estabeleça.” (Tradução nossa) 
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1----- Quem na Igreja de Deus não dirá que a Ordem de Cister, colocada assim como 

um lumeeiro sobre a montanha, atingiu o mais alto e precípuo cume da perfeição? 

Repletos do Evangelho, observam tão estritamente a Regra Monástica pela qual se 

sacrificara Padre Bento – fiel hospedeiro do samaritano – que nem mesmo um só iota 

parecem desprezar.  

______________________________________________________________________ 

2----- Beata paupertas eorum, quae licet eos fame premat et frigore, non tamen eos aut 
mendicare compellit, aut divitibus adulari. Suis aut certe suorum manibus victum 
acquirunt et vestitum, non veriti sequi Paulum, qui cum licite posset de Evangelio 
vivere, et spiritualia seminans, carnalia metere, maluit tamen manibus operando, vita 
necessaria sibi comparare, quam offendiculum dare Evangelio Christi. 
 

2----- Sua beata pobreza, ainda que os aflija com a fome e com o frio, não os compele a 

mendigar nem a que se deixem adular por riquezas.  Pelas próprias mãos ou pelas mãos 

dos seus adquirem o de comer e o de vestir, não sendo vacilantes em seguir a Paulo, o 

qual, tendo podido licitamente viver do Evangelho e, semeando as coisas do espírito, 

colher as da carne, preferiu antes trabalhar com as mãos e comprar para si o necessário à 

subsistência do que produzir entraves ao Evangelho de Cristo.  

______________________________________________________________________ 

3----- Honorant Dominum de sua non de aliena substantia, et de primitiis frugum, non 
alterius sed suarum dant pauperibus; quanquam rectius dixerim, non suarum sed 
omnium, quia universis secundum gradus ordinatae Charitatis, quasi in commune 
deserviunt. Neque enim buccellam suam comedunt soli, etenim comedit cum eis pupillus 
ex ea. Non despiciunt praetereuntem et absque operimento pauperem, sed benedicunt 
eis latera pauperum, et de velleribus ovium suarum calefiunt. Nam suis quidem 
lateribus pannos circundant sicut despicabiles praetio sic inapplicabiles ornamento. 
Conqueritur ipsa natura, quae modico solet esse contenta, quod tegumenta eorum non 
sufficiant in hyeme et officiant in aestate. 
 

3----- Honram ao Senhor com seus próprios haveres, não com os alheios, e das 

primeiras colheitas de suas produções, não das de outros, dão aos pobres. Se bem que 

diria melhor: não de suas, mas, de todos, porque, de acordo com os graus da ordenada 

caridade, servem zelosamente a todos como em comunidade. Com efeito, não comem 

sozinhos o seu bocado porque com eles também come o pupilo. Não desdenham ao 

pobre que passa sem coberta, mas, pelo contrário, as fileiras dos desvalidos a eles 



70 

 

bendizem e se aquecem das lãs de suas ovelhas135. Na verdade, em seus flancos fazem 

circundar panos tão desprezíveis pelo preço quanto desprovidos de qualquer 

ornamento136.  Queixa-se a própria natureza, acostumada a se calar ao módico, porque 

as vestimentas deles não são suficientes no inverno e incomodam no verão.  

______________________________________________________________________ 

4----- Ostium eorum viatoribus patet, nec foris remanet peregrinus. 

 

4----- Sua porta abre-se sempre aos viandantes e nunca fica ao relento o peregrino.  

______________________________________________________________________ 

5----- In sudore vultus sui vescuntur pane suo, nec eos lascivire facit otium aut alienus 
cibus. Tanta in cibo parcimonia ut duobus tantum utantur pulmentis, quae aut ager ex 
leguminibus affert aut ex oleribus hortus. Pisce tanto rarius utuntur, quanto frequentius 
apud eos audiri solet quam videri. 
 

5----- Do suor do rosto nutrem-se do pão, e nem o ócio ou algum alimento incomum faz 

com que se excedam. Tamanha é a parcimônia no alimentar-se que se servem tão 

somente de duas iguarias, as quais fornece ou a lavoura de legumes ou a de hortaliças. 

Tão raramente usam do peixe que é bem mais comum entre eles ouvir falar a respeito do 

que ver.137  

                                                             
135  A Regra de São bento, disponível no Nomasticon a partir da página 7, no capítulo IV, Quais sejam os 
instrumentos das boas obras, relaciona os instrumentos que deve observar o monge em sua relação com o 
próximo: “Primeiro instrumento: Antes de qualquer coisa, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma 
e de toda a virtude, II. Daí, amar ao próximo como a si mesmo; [...] VIII. Honrar a todos os homens; IX. 
Não fazer ao outro o que não deseja que lhe faça o outro; [...]; XIV. Reconfortar aos pobres; XV. Vestir o 
que está nu; XVI. Visitar o enfermo; [...] XIX Consolar ao doente; [...]; XXVI. Não abandonar a caridade. 
[...].” (Tradução nossa)  
136  O capítulo X (Sobre as vestimentas para que não sejam indiscretas) das Instituições do Capítulo 
Geral prescreve: “Que as vestes que usam os monges e conversos não sejam nem tingidas nem 
indiscretas, mas tais que possam ser usadas com o decoro da Ordem. Que sejam feitas com nossas lãs, 
mas sem variedades artísticas de cores [...].” (Tradução nossa) 
137 Lê-se no capítulo XXXIX (Sobre a quantidade da comida) da Regra de São Bento: “Julgamos ser 
suficiente para a refeição cotidiana tanto da Sexta quanto da Nona Hora, em todas as mesas, por causa das 
debilidades de muitos, dois tipos de alimentos cozidos, de forma que, se, por ventura, de um não possam 
comer, sejam supridos do outro. Portanto, tão somente dois tipos de pratos cozidos sejam suficientes aos 
irmãos; mas, se houver frutas ou legumes, também se acrescente deles aos outros dois alimentos. De pão, 
o equivalente a uma libra seja bastante para o dia, quer haja uma só refeição quer haja a refeição do 
almoço e a da ceia. [...] Se, por ventura, o trabalho tenha sido mais pesado que o normal, será do arbítrio e 
do poder do abade acrescentar algo a mais caso julgue necessário, removida acima de tudo a possibilidade 
de haver excessos para que nunca sobrevenha ao monge a indigestão, porque nada é tão contrário a todo 
cristão do que os excessos, assim como disse Nosso Senhor: Cuidai para que não se sobrecarreguem 
vossos corações nos excessos do comer e do beber (Lucas 21: 24). Aos rapazotes de menor idade não será 
servida a mesma quantidade, mas quantidade menor que a dos maiores, observada em tudo a moderação. 
Da carne de quadrúpedes todos deverão inteiramente se abster, salvo os que estiverem bastante fracos e 
doentes.” (Tradução nossa) 
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6----- [...] Si numeres quot ab eis beneficia profluant in populum, plura conferunt 
universitati, quam universitas ipsis [...]. 
 

6----- [...] Se avalias a quantidade de benefícios que provêm deles para o povo, muito 

mais conferem à comunidade do que a comunidade a eles [...].  

______________________________________________________________________ 

7----- In eis nec foecunditati Liae Rachel invidet nec Rachel pulchritudinem minuit Lia 
sed munit. Non murmurat Martha de silentio Mariae, sed mirum dictum, Maria sedens 
ad pedes Domini, Martham solam ministrare non relinquit. 
 

7----- Neles nem Raquel inveja a fecundidade de Lia nem Lia diminui a beleza de 

Raquel, mas exalta-a. Não reclama Marta do silêncio de Maria, no entanto, o que é 

admirável de se dizer, Maria, assentando-se aos pés do Senhor, não permite que Marta o 

sirva sozinha.  

______________________________________________________________________ 

8----- Inter eos juge gaudium, communis exultatio, ubi nihil extra disciplinam, nihil 
contra. Mirantur homines, delectantur Angeli, fugiunt partes adversae, quoniam sancta 
illa Congregatio, terribile est ut castrorum acies ordinata138. 
 

8----- Entre eles, a perene alegria, a costumeira exultação, quando nada está além da 

disciplina, nada contra. Admiram-se os homens, deleitam-se os anjos, fogem os 

inimigos, porque sendo santa aquela congregação, é terrível “como um exército em 

ordem de batalha”139.  

_____________________________________________________________________ 

9----- Illic nec bobus praefertur aratrum nec capite deorsum pendet domus: nec idiota 
docet Clericum nec laicus imperat Sacerdoti. Ibi majores minoribus, prudentiores 
praesunt indoctis, et qui vita sancititate preminent et intelligentia scripiturarum. In arca 
illa no est virga sine tabulis testamenti, quia qui potestatem habent corripiendi, habent 
et scientiam corrigendi. 
 

9----- Ali nem o arado pospõe-se ao boi nem está pendente a casa de cabeça para baixo: 

o ignorante não ensina ao clérigo nem o leigo ordena ao sacerdote. Aí os maiores estão 

à frente dos menores, os mais instruídos, dos menos instruídos. Também há aqueles que 

são proeminentes pela santidade de suas vidas e pelo entendimento das Escrituras. 

                                                             
138 Canticum canticorum 6:3.  
139 Cânt. 6:3.  
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Naquela arca não há vara sem as Taboas do Testamento, porque os que têm o poder de 

corrigir, também têm a sabedoria de corrigir.  

______________________________________________________________________ 

10----- Divina Officia cum tanta devotione et solennitate celebrant, ut in eorum 
concentu Angelorum voces sonare putes. Psalmis et Hymnis et Canticis spiritualibus ad 
Laudes Dei invitant homines, et Angelos imitantur [...].  
 

10----- Celebram os Ofícios Divinos com tamanha devoção e solenidade que no 

concento deles, julgas que soam as vozes dos anjos. Através dos salmos, hinos e 

cânticos espirituais convidam os homens aos Laudes de Deus e imitam aos anjos [...].  

______________________________________________________________________ 

11----- Extra Oratorium aut operi manuum dant operam ut semper eos diabolus 
inveniat occupatos, aut legendo concipiunt unde sanctis Meditationibus Caelos 
penetrent, et in Paradiso audiant illa arcana quae non licet homini loqui. Regressi a 
superis tantam ori suo apponunt custodiam, ut cultum Iustitiae silentium, ne articulatis 
quidem vocibus interrumpant. Non bini aut terni per angulos Claustri fabulis vacant, 
quia nec inter se seria serere permittuntur. 
 

11----- Fora do oratório ocupam-se dos trabalhos manuais afim de que o diabo sempre 

os encontre ocupados, ou reúnem-se para ler, de onde possam penetrar os céus pelas 

santas meditações e, já no paraíso, ouvir aqueles segredos os quais não é lícito ao 

homem revelar140.  Regressados do mais alto, poderosa sentinela apõem à própria boca 

– assim como o cultuado silêncio da Justiça – para que não o quebrem. Não podem de 

                                                             
140 Lê-se no capítulo XLVIII (Sobre o trabalho manual cotidiano) da Regra de São Bento: “A ociosidade 
é inimiga da alma, por isso, em certos momentos, devem os frades se ocupar do trabalho manual e, em 
outros, das leituras dos textos sagrados. Em vista disso, acreditamos que ambos os tempos devem ser 
ordenados na seguinte disposição: da Páscoa até o dia primeiro de outubro, saindo os frades pela manhã, 
trabalhem o quanto for necessário da primeira hora até próximo da quarta. Da quarta hora até quase a 
sexta, apliquem-se à leitura. Depois da sexta hora, levantando-se da mesa, repousem em seus leitos, em 
total silêncio, e, se por acaso, alguém quiser ler, leia tão só para si, de forma que não perturbe a outro. [...] 
Se, no entanto, a necessidade do lugar ou a pobreza exige que se ocupem eles mesmos da colheita de 
frutos, não se entristeçam por isso, porque, se vivem do trabalho de suas mãos, assim como nossos Pais e 
Apóstolos, são verdadeiramente monges. Porém, por causa daqueles que são fracos, façam tudo com 
moderação. [...] Nos dias da Quaresma, de manhã, até o fim da terceira hora, dediquem-se às suas 
leituras; e, até o fim da décima hora, executem aquilo que lhes for ordenado. Nestes dias da Quaresma, 
todos os monges, um a um, recebam livros, os quais leiam por ordem e integralmente. Estes livros devem 
ser distribuídos no começo da Quaresma. [...] Aos domingos, dediquem-se à leitura, com exceção 
daqueles a quem foram imputados diversos ofícios. Mas, se algum dentre os monges tenha sido tão 
negligente e ocioso que não queira ou não possa meditar ou ler, imponha-se a ele uma atividade que faça 
com que não fique desocupado. Aos irmãos enfermos ou delicados designe-se uma atividade ou ofício tal 
que não os deixe nem ociosos nem oprimidos ou esquivos pelo rigor do trabalho. A debilidade desses 
deve ser avaliada pelo abade.” (Tradução nossa) 



73 

 

dois em dois ou de três em três vagar em confabulações pelos cantos do claustro, pois 

não são autorizados a conversar sobre coisas sérias entre si.141  

______________________________________________________________________ 

12----- Haec de nostris Cisterciensibus Stephanus Tornacensis, cui suffragantur omnes 
primamm illorum imaginem adumbrare studuerunt. 
 

12----- Estes detalhes sobre nossos Cistercienses [escreveu-os] Estevão de Tournai, a 

quem sufragam todos aqueles que se dedicaram a esboçar uma primeira imagem deles.  

 

4.3 Transcrição do prólogo das Definições da Ordem de Cister em língua vulgar 
portuguesa 
 

A cópia digitalizada das Definições em língua portuguesa está disponível no site 

da Biblioteca Nacional de Portugal. Por conseguinte, o testemunho impresso do qual se 

fez a referida cópia se encontra sob guarda dessa instituição. Em outra época, no 

entanto, estivera entre os volumes que constituíam a biblioteca do mosteiro cisterciense 

de Santa Maria de Alcobaça.  

Fizemos a transcrição do prólogo das Definições da Ordem de Cister, por 

considerarmos que, em relação direta com o tema e objeto de nosso trabalho, testifica a 

necessidade, já detectada à época (fins do século XVI), de traduções em língua vulgar 

dos textos-fonte latinos com vistas a se ampliar o universo de leitores de textos 

religiosos específicos, o que, por certo, sinalizava que boa parte ou a maioria dos 

monges da Ordem não era versada na língua latina a ponto de compreender por 

completo o enunciado no idioma original que se veiculava em português pela obra 

impressa.  

 

                                                             
141 Lê-se no capítulo VI (Sobre o silêncio) da Regra de São Bento: “Façamos o que disse o Profeta: Eu 
disse: Velarei sobre os meus passos para não pecar com a minha língua; pus guarda à minha boca [...]. 
Emudeci, e humilhei-me, e guardei silêncio das coisas boas. (Salmo 38). Aqui mostra o Profeta que, se às 
vezes convém que se cale, por causa do silêncio, mesmo durante boas conversas, quanto mais não convirá 
que se pare com as más palavras por causa da pena do pecado? Portanto, ainda que se trate de assuntos 
bons e santos para a edificação, raramente se conceda a licença de falar, por causa da gravidade do 
silêncio, mesmo aos discípulos perfeitos, uma vez que está escrito No falar muito não fugirás do pecado 
(Provérbios 10: 19), e, em outro lugar, A morte e a vida estão nas mãos da língua (Provérbios 18: 21). Na 
verdade, é ao mestre que compete falar e ensinar, e, ao discípulo, calar e ouvir. Por isso, se houver 
necessidade de pedir algo a um superior, peça-o com toda a humildade e submissão da reverência. [...] 
Até mesmo as brincadeiras ou palavras ociosas que provocam o riso condenamos a uma eterna clausura, e 
para este tipo de conversação não permitimos ao discípulo abrir a boca.” (Tradução nossa) 
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         Frontispício das Definiçoens da Ordem de Cistel e 

    Congregaçam de Nossa Senhora 
     de Alcobaça (1593) 

 

Com efeito, trata-se o texto impresso de 1593 de uma versão em língua 

portuguesa do original latino das Definitiones Ordinis Cisterciensis (ver supra relação 

dos documentos da Ordem), assim como o manuscrito do Livro dos Usos da Ordem de 

Cister, objeto de nossa edição, igualmente sob guarda da BNP e anteriormente 

compreendido entre os volumes da biblioteca do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 

corresponde a uma tradução do século XV – ou cópia do século XV de uma tradução – 

do Liber Vsus Antiquiores Ordinis Cisterciensis (ver supra). Como já anotamos na 

introdução deste capítulo, as Definitiones e o Liber Vsus são dois dos textos capitais da 

Ordem.  

Interessante que se notem ainda, no prólogo em português que transcrevemos, as 

referências históricas concernentes à origem da Ordem. Menciona-se ali, ainda que de 

passagem, os nomes de algumas personalidades determinantes para o estabelecimento 

da congregação, as tormentas de natureza estrutural e ideológica por que passara nos 

séculos subseqüentes ao de sua fundação, além de alguns registros referentes aos 

cistercientes em terras portuguesas. Dessa forma, é possível que se colacione tais 

informações com aquelas que relatamos nas seções anteriores.  



75 

 

Intervenções nossas:  

 
a) Racionalização da pontuação;  
b) Acentuação do monossílabo té (= até);  
c) Colocação do sinal de acento agudo na vogal da penúltima sílaba dos verbos ativos na 3ª pessoa do 
plural do pretérito perfeito do indicativo, grafados com a desinência - ão, para diferenciá-los dos verbos 
na 3ª pessoa do plural do futuro do indicativo;  
d) Separação, por meio de hífen, dos elementos enclíticos que, sem exceção, encontram-se fundidos à 
palavra anterior;  
e) Substituição do u com valor consonantal por v;  
f) Uso de [  ] para sinalizar grafema faltante. 

 

   DEFFINIÇOENS DA ORDEM DE CISTEL E CONGREGAÇAM 

     DE NOSSA SENHORA DE ALCOBAÇA 

  Lisboa (1593) 

 
   PROLOGO AOS RELIGIOSOS LEITORES 

 

Depois que com lume particular do Spiritu Sancto, & temporal favor de Odo, Duque 
de Burgundia, & Hugo de Lugduno, fundou o Sancto varão Roberto, no ãno de mil e novẽta 
& oito, nossa sagrada religião no aspero monte Cystercio, forão tays os rayos de virtude cõ 
que illustrou o mundo & tais as flores, que de si produzio este divino trõco, que então se 
tinha os Reis da terra por ditosos quando viam monges Cysterciẽses em seus Reinos, de 
cujo numero foy o invictissimo dom Affonso Henriques, primeyro Rey deste Reino que, 
convidado da celebre fama que o muudo então pregoava & da particular merce que, 
mediante orações de nosso Padre Sam Bernardo na conquista de Santarem recebera, fundou, 
no anno de mil & cẽto & novẽta, o insigne Mosteyro de Alcobaça, mostrãdo, na realeza da 
obra, a grande veneração que aos moradores se devia. Nem faltou o effeito a sua justa 
esperãça, porque de tal modo floreceo neste cõvento a regular observância, que os religiosos 
delle erão estimados de toda a gente como cousa sagrada. Mas como a variedade dos 
tempos nada cõsinta sem ella, vario-se com o discurso da idade, afloxando algum tanto, 
aquelle rigor primeiro, esquecendo-se os religiosos das sanctas leis, a que por sua profissam 
vivião obrigados, no que durárão té o anno de cincoenta & hum, em que, com o favor 
divino & diligencia do Serenissimo Rey Hẽrique, tornárão a seu rigor primeyro, 
conservando-se, por meyo de sanctas leis & institutos, nelles té o presente tempo, em o 
qual, considerando o Reverendissimo Padre Geral & mais padres do diffinitorio como a 
principal guarda das leis era sabe-las, & sua ignorãcia, primeiro grao as não guardar, 
ordenárão, cõforme a sancta regra & deffini[ç]ões antiguas, estas poucas, pera que, 
imprimindo-se em lingoa vulgar, podesem todos gozar dellas e, trazendo-as diante dos 
olhos, evitar o perigo de ignora-las, fugindo, com esta diligẽcia, outra ruina como a passada. 
Pera cujo effeito encomenda o diffinitorio, a todas as pessoas de nossa cõgregação sagrada, 
trabalhem por cumpri-las como cousa a que sua profissam os obriga, tendo tam certo o 
premio em as guardar como castigo em as não cumprir. 
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5 DESCRIÇÃO PORMENORIZADA E SUCESSIVA DOS ELEMENTOS 
EXTERNOS E DOS MARGINALIA EM AMBOS OS CÓDICES 
ALCOBACENSES 

 

Para as descrições realizadas neste capítulo utilizaremos os seguintes símbolos e 

abreviaturas:  

 
SÍMBOLOS  

[...] – Parte de texto que se suprimiu. 
 
[grafema(s)?] – Grafema ou grafemas visíveis ou razoavelmente visíveis sobre os quais se tem 
dúvida. 
 
[palavra(s)?] – Palavra ou palavras visíveis ou razoavelmente visíveis sobre as quais se tem 
dúvida. 
 
[##] – Palavra não legível.  
 
<  > – Acréscimo nosso de palavra(s) ou trecho(s). 
 
\  \   – Acréscimo nosso de grafemas no interior de palavras. 
 
/  / – Grafema, palavra ou trecho com leitura prejudicada por desgaste do suporte ou apagamento da 
tinta. 
 
(   ) – Grafema(s) que não se justifica(m) pela etimologia ou empregado(s) equivocadamente.  
 
 

ABREVIATURAS 

fl. – fólio  
 
r – reto 
 
v – verso 
 
m.s. – margem superior 
 
m.i. – margem inferior 
 
m.d. – margem direita 
 
m.e. – margem esquerda 
 
p.m. – própria mão (mão do copista principal) 
 
o.m. – outra mão (mão diferente da do copista principal) 
 



77 

 

5.1 Alcobacense 208 (A208): Elementos externos  

 

O códice alcobacense 208 da Biblioteca Nacional de Portugal possui 113 fólios 

(do 1r ao 113r) em pergaminho, cujas dimensões são de 27,5 × 18,2 cm. Há uma média 

de 25 linhas escritas em português nos versos e retos de cada fólio, com inúmeras 

citações e referências em latim, O tipo de letra de composição, com mescla de 

maiúsculas e minúsculas, é o gótico (ver exemplos nos anexos A1, E1, E2 e E3). A tinta 

predominantemente utilizada para a escrita apresenta tonalidade mais próxima do o ocre 

do que do preto. No entanto, como em vários pontos do texto encontramos letras, 

palavras, períodos inteiros com nuança significativamente mais escura, sugerindo-nos a 

utilização de tinta preta, poderíamos conjecturar que o que se imagina como ocre seja, 

na realidade, o resultado do desbotamento da tinta preta com o passar dos anos. Não 

tendo sido este o caso, fica evidente que em vários momentos se intercalaram as duas 

cores. Há numeração arábica sequencial (o.m.) em preto (provavelmente a lápis) no 

canto esquerdo da margem superior e numeração romana sequencial (p.m.) em 

vermelho no canto direito da mesma margem.  

A capitular inicial do Livro, situada no fólio 4v, possui dimensões  

consideravelmente maiores que as demais, tendo sido traçada com detalhes filigranados 

em vermelho e azul (anexo A1). As outras capitulares são em vermelho e azul ou 

somente vermelho ou somente azul, excetuada a do texto em 1r, que se traçou em preto. 

Várias apresentam ainda, em um nível menor de minúcia se comparadas à capitular 

inicial, pormenores filigranados (anexo A1). Todos os títulos dos capítulos foram 

escritos em vermelho. Varia, no entanto, a cor da letra inicial da primeira palavra de 

cada capítulo, que pode aparecer em vermelho, azul, ou vermelho e azul.  

A cada caderno de oito fólios (incluindo-se os fólios que contêm o índice, 

diferentemente do que ocorre no Alcobacense 278), apõe-se um reclame, sempre no 

verso do último fólio desse caderno. Ocorre, no entanto, uma quebra nessa ordem. 

Estando o primeiro reclame em 8v, esperaríamos o próximo em 16v, 24v, 32v, etc. 

Coloca-se o seguinte, porém, em 17v e, sucessivamente, em 25v, 33v, etc. Dar-se-ia esta 

descontinuidade pela inserção, em 10v e 11r, de um calendário litúrgico (anexo B1), 

como abaixo se descreve, que não deve ter sido considerado no cômputo dos fólios.  

O ano de composição deste manuscrito do Livro dos Usos da Ordem de Cister é 

o de 1415 da era cristã, ano este que, antes da lei de D. João I de Portugal a decretar em 
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1422 o fim da contagem dos anos pela era de César, também conhecida por era 

hispânica, corresponderia a 1453142. Seu autor é Frei Estevão Anes Lourido. Tanto o 

ano da redação (1453 pela era de César) como a autoria do texto estão manifestos no 

colofão que se lê no fólio 111r (ver abaixo) 

 

 
      111r 

TRANSCRIÇÃO: 

Este livro screpveu e cabiduou Stevam Anes Lourido, [procurador?] do moesteiro de Alcobaça 

em o ãno Era quatrocentos e cincoenta e tres ãnos. Stevam Anes Lourido.  

 

Há uma segunda mão que se evidencia por duas vezes: uma, no início do códice 

(fólio 9v e segunda metade do 10r) ao inserir orientações de consulta ao calendário 

litúrgico (ver fragmento no anexo E2) a que se faz referência abaixo nos comentários a 

9v; outra no fim do manuscrito (do 111v ao 113r), com o texto Estas som as horas que 

os frades confessos da Ordem de Cistel devem dizer. Ao termo deste, identifica-se o 

escriba como sendo João, da Ordem de Cister (ver abaixo) .  

 

     
           113r 

    TRANSCRIÇÃO:  Johanes Cisterciensis ordinis scripsit horas has.143  

 

Uma terceira mão, de que não se sabe a origem, por duas vezes se faz visível 

dividindo a escritura do texto com Frei Estevão Anes: uma, no fólio 44v, Capítulo LVII 

                                                             
142 D. João I determinara que o ano de César de 1460 passasse a ser o de 1422 de Cristo (1460 – 1422 = 
38).  Para a conversão à era de Cristo, devem-se então subtrair 38 anos ao número de anos na era de 
César.  
143 João da Ordem de Cister escreveu estas horas. 
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– Da Paz (anexo E3), e outra, nas três últimas linhas do 50v, Capítulo LXVIII – Como 

façam nos domingos e nas festas das vigilyas.  

Verifica-se ainda uma quarta mão na escritura de 1r (anexo E1), identificada em 

um colofão como a de Frei Álvaro de Gouveia. O texto ali presente é, nos termos de 

Silva Neto (1956, p. 71), um “documento que serve de guarda ao códice”.  Frei Álvaro 

informa como data de composição a “era de mil quatrocentos e trinta e quatro annos”, 

mas sem aposição do adjunto adnominal do Senhor ou de Cristo, de modo que 

poderíamos supor ter sido o documento redigido antes de 1422, ano do decreto de D. 

João I tornando obrigatória a contagem dos anos com base na era de Cristo. Assim, se 

fosse esse o caso, o ano de 1434 da era de César, subtraindo-se 38 anos (cf. nota 46), 

corresponderia ao de 1396 do Senhor.   

 

   
               Fl. 1r 

 
TRANSCRIÇÃO:  

[...] Era de mil quatrocentos e trinta e quatro annos, eu frey Alvaro de Gouvea scripvi esto per 

mandado de Dom Stevam, abade d’Alcobaça. Deo gracias.   

 

Ainda no referido colofão, como se vê, esclarece Frei Álvaro que compusera seu 

escrito por ordem de Dom Estevão, abade de Alcobaça à época. Portanto, sendo o texto 

de 1396 d. C., o prelado que nesse ano estaria ocupando as funções de abade do 

mosteiro de Alcobaça somente poderia ser um religioso cujo nome fosse Estevão. 

Contudo, ao consultarmos a relação de todos os religiosos que tomaram a frente desse 

mosteiro144, verificamos que em 1396 era abade ali Dom João Eanes de Ornelas, o que 

derruba a tese de que o ano de 1434, informado como sendo o da composição do 

escrito, seja da era de César. Com efeito, a aludida listagem de prelados esclarece que 

em 1434 d.C. fora abade de Alcobaça Dom Estevão de Aguiar. Resta-nos concluir que o 

ano informado por Frei Álvaro de Gouveia em seu colofão é, de fato, o da era de Cristo.  

 
                                                             
144 Disponível no site do mosteiro no endereço http://www.mosteiroalcobaca.pt/pt/index.php?s=white&pid=246. 

http://www.mosteiroalcobaca.pt/pt/index.php?s=white&pid=246
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Sendo assim, o conteúdo do fólio 1r, que introduz o manuscrito alcobacense 208, 

fora composto, na verdade, dezenove anos após este.     

Além das referidas mãos, descobrem-se outras ao longo das margens a 

adicionar notas retificadoras ou de incremento informacional, além de escritos de 

natureza diversa, rascunhos, ensaios de ductus, etc. Descreveremos e comentaremos 

caso a caso na seção seguinte. 

 

5.2 Alcobacense 208 (A208): Marginalia 

 

Em 1r, escrito (o.m.) na margem superior, em cursiva e desordenadamente, 

Dono (duas vezes); o muito reverendissimo Frei [##] [##] [##]; São Bernardo; em 

gótico, Ihũ; na margem inferior, escrito (o.m.) em cursiva e desordenadamente, 

nosso padre São Bernardo e também; nosso padre São Bernardo; muito virtuoso 

nosso padre São Bernardo e também; o glorioso; Malachias; Gonsalo [Moris?]; 

Pedro Fernandes; abaixo deste último, [##]; há também rascunhos de nomes e 

ensaios de ductus.  

De 1v a 4r encontra-se o índice do Livro dos Usos da Ordem de Cister, 

comportando a relação dos títulos em preto e da respectiva numeração romana em 

vermelho de cento e vinte e dois capítulos. Traçou-se a letra inicial de cada título em 

vermelho e azul.  

Em 2r, há um carimbo da Livraria de Alcobaça à margem inferior. A margem 

direita de 4r e a esquerda de 4v estão parcialmente mutiladas, sem prejuízo do texto 

principal. Em 4r, está escrito em cursiva (o.m.) de cima para baixo, na segunda 

metade do fólio: De como hão de fazer os que vão tarde ao coro despois da 

primeira istoria; folhas 61-------- (mutilação da margem parece haver suprimido 

trecho); está reprovada pello (mutilação da margem parece haver suprimido trecho).  

No fólio 7v, capítulo V (Das octavas de Natal), margem inferior, há o 

desenho de um animal (lebre ou coelho?) e folhagens.  
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No 9r, não há texto, mas três desenhos antropomórficos a tinta preta     um com a 

cabeça voltada para a margem superior e dois com a cabeça voltada para a margem 

inferior – rabiscos e, em cursiva, o nome Antonio (duas vezes) situado próximo à 

margem direita, em sentido perpendicular ao da escritura normal do texto, se ali 

houvesse um.  

 

         
            9r    
 

Em 9v, iniciam-se as orientações de Frei João, que é a segunda mão a que se fez 

referência acima, sobre como se deve consultar o calendário litúrgico que ocupa 10v e 

10r (anexo B1).  
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Em 10r, ao pé do calendário, está escrito: [##] que se procures o termo da 

Pascoa e das ladainhas e do Pentecoste pola linha que vay dereyta do aureo numero do 

ãno presente ao dito termo e nom da letera domingal, quando for o ãno bissexto.  

Em 12r, capítulo IX (Da vigilia da Epiphãia), à margem superior, há uma nota 

(p.m.) retificadora de trecho faltante no texto principal, sinalizada por . Seu conteúdo, 

que se refere à missa da Prima [hora], é o seguinte: Aaqual missa nom seja feyta 

commemoraçom da vigilia nem da dominga. E se def(f)unto for presente, a missa da 

Prima seerá sua e a missa suso dita ficará de todo. Deve o excerto ser inserido onde 

está a figura na seguinte passagem: E a missa da Prima seerá Puer natus; <a> collecta, 

Deus qui salutis \a\etern\a\e; a Pistola, Apparuit benignitas; <o> Evangelho, Pastores 

loquebantur. . E quando esta vigilya for em domingo, esta collecta Deus, qui salutis 

seja dita de noite, depois do Evangelho, [...].   

Em 12v, há um desenho de homem (monge escrevendo ou fazendo refeição?) à 

margem inferior. Em 13r, à margem inferior, desenho de animal acorrentado. No fólio 

15r, margem inferior, desenho de duas flores com as hastes unidas. Em 17r, margem 

inferior, desenho de animal (cavalo?) se alimentando de folhagem.   

 

 

                    
    12v                13r        15r 

 

 

             
     17r 
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Em 17v, à margem superior, escrito Antonio em letra cursiva pela mesma mão 

que escreveu este antropônimo em 9r (ver acima).  

Em 18r, à margem direita, contiguamente ao começo do texto do capítulo XXI 

(Da quinta-feira de lava pees), foram escritas em letra cursiva de cima para baixo e 

separadas por linhas horizontais as seguintes instruções: Amar a Deus; Puramente 

/Deus/ (ou Deum) venerar; Summa religione Christum col(l)ere145; Cultum Deo 

adhibere146;  Ardenti/ssimus/ amor [Deum?] complet. Na margem inferior, escrita pela 

mesma mão da margem superior, há uma citação incompleta do Salmo 41:2: 

Quemadmodum desiderat cervus ad fon\tes\ [...]147. No entanto, cervus foi escrito 

servus (servo, escravo) o que pode caracterizar possível trocadilho.  

No 19r, margem inferior e em sentido oposto ao texto, há um desenho 

antropomórfico, cuja cabeça tem escrito em cursiva à esquerda, Frei, e, à direita, Pedro 

Coelho de [##]. No 19v, margem superior, há traços dos ductus de um F e de um E. 

 

 
                                                                                                 19r (m.i.) 
 

Em 21r, à margem inferior, há o desenho de um animal preso por uma coleira 

em vermelho à haste do r da palavra outro na última linha. Vê-se também uma 

folhagem pendente do pé do grafema m de em.  

 

                                                             
145  “Honrar a Cristo com a mais elevada religião.”  
146  “Oferecer um culto a Deus.” 
147  A citação completa é: Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea 
ad te, Deus (“Assim como o cervo procura sedento pelas fontes de água, assim minha alma, Deus, 
procura por ti”). 
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                                                                       21r 
 

Em 22v, à margem inferior, última linha, há, da esquerda para a direita, os desenhos 

de uma águia (?) em vôo; de uma folhagem a partir de um dos pés do m de em; de um 

pássaro em azul e vermelho a partir da haste do p de primeiro; de uma lebre ou coelho a 

partir da haste do s de seja; de um cão (?) com coleira em vermelho a partir da cedilha 

sotoposta ao c de começo; de uma folhagem em azul a partir da haste transversal do h de 

Thomas.  

 

 
22v 

 

No fólio 23r, margem superior, há um desenho – a partir da haste do d em des na 

primeira linha – de perfil de homem com barba e chapéu. Na margem inferior, desenho de 

pássaro (galinha, galo ou peru?) a partir da haste do q em que na última linha.  

 

                          
           23r (m.s.)                             23r (m.i.) 
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No fólio 23v, ocupado por todo o capítulo XXVIII (Das Rogações) e pela maior 

parte do XXIX (Da Ascensom), traça-se à margem esquerda, em sentido perpendicular 

ao texto principal, por três vezes, o rascunho em cursiva de F (de Frei) e, em seguida, 

igualmente em letra cursiva, escreve-se Frei Arcanjo da Mota, provavelmente por mão 

idêntica à que escreveu as instruções em 17v. Na margem inferior, o nome em letra 

cursiva Pedro (grafado Pedrr) Coelho (ver acima o mesmo antropônimo no fólio 19r) e 

a sequência de letras dras.  

Em 24r, margem superior, uma vez mais e aparentemente por outra mão, está 

escrito Frei Archanjo [de?] [##] (ver descrição do 23v). Como se percebe, 

diferentemente da ocorrência anterior, há um h no primeiro nome, e, se o sobrenome 

aqui for Mota, o que parece não se confirmar, está descaracterizado por traçados 

bastante irregulares. Também à margem superior, encontram-se os desenhos de dois 

perfis humanos. Um deles, que se desenhou a partir da haste do d de dous, veste uma 

espécie de gorro (?) ou expõe a parte raspada de sua tonsura; o outro, figurado a partir 

da haste do d de dias, usa barba. À margem direita é visível, em sentido perpendicular 

ao das linhas do fólio, um “pseudotexto”, no qual é possível o reconhecimento de 

alguns grafemas e até mesmo de alguns significantes, mas, pela ligação contínua de 

todos os elementos gráficos e pelo evidente descompromisso relativamente a uma 

organização mínima do traço, não logramos decifrá-lo.   

 

               
                24r (m.s.)                        24r (m.s.)  
 
 

      
                                                                                                                                                     24r (m.d.) 
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Em 25v, margem superior, tendo-se aproveitado traços de grafemas da primeira 

linha do texto principal (o d de da, o d de dominga, o s e o l de salvo), estão visíveis três 

desenhos de perfis e face humanos No canto esquerdo da mesma margem vê-se escrito 

Dom em cursiva.  

 

          
                                           25v 

 

No fólio 26r, margem inferior, há uma espécie de caricatura, cujo corpo se 

encontra de pé no sentido das linhas do texto principal, estando a cabeça à esquerda e as 

pernas à direita. Sobre a cabeça, escrito Frei Manoel: o [##] [do?]. À margem esquerda, 

desenho de uma clave de sol (?).  

 

                                
                                                                                26r (m.i.)                                        26r (m.e.)   

 

Em 26v, há uma nota (p.m.) à margem esquerda inferior, sinalizada por  

acima da palavra Cruz do seguinte trecho do capítulo XXXVII (Como digam as missas 

nos dias privados): [...]e per esse meesmo tempo, na quinta-feira, seja dita a missa da 

dominga e, aa sesta-feira, a da Cruz. Refere-se esse meesmo tempo ao dia da 

Ressurreição. Trata-se a nota de uma orientação ao leitor nestes termos escritos em 

vermelho: o que aqui falece busca-o infra aas CIII folhas em tal signal  .  Após  
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o signal, completa-se a nota, desta vez, em tinta preta: Em todolos sabados etc. O que se 

procurou dizer é que o que faltava naquele ponto do capítulo dever-se-ia buscar no fólio 

CIII (ver a referência abaixo),  no excerto sinalizado pela figura acima e iniciado por 

Em todolos sabados etc.  

No fólio 27r, margem superior, estão desenhados na primeira linha do texto 

principal, a partir das hastes do d de passados, do d de dita e do d de segunda, um perfil 

de homem com barba usando gorro ou chapéu e dois de animais. À margem direita 

inferior, escrito em cursiva Dom Manoel d’A[z?]evedo a quem  [##].  

 

 
            27r (m.s.) 

 

 
 No 28v, escrito em cursiva à margem inferior, em sentido contrário ao texto: 

Navarro, Navarro, por ordem soo foste e não mais agora aqui, a quem o  [Senhor?] 

goarde por [nós?].  

Em 29v, à margem superior esquerda, escritas em gótico (textura) as letras 

Mend, provavelmente, de palavra truncada. 

 Em 31v, à margem superior, a partir da hastes do d de cada e do d de destas na 

primeira linha, estão desenhados um perfil de homem e um de corpo de ave. À margem 

inferior, há o desenho em perfil de corpo de cão com coleira atada ao prolongamenteo 

do traço do conectivo e.  

 

                              
                      31v (m.s.)                       31v (m.i.) 
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Em 32v, margem inferior direita, há o desenho em perfil de um soldado ou 

guerreiro a cavalo que traja armadura. Porta uma lança com bandeira distintiva em azul 

e um escudo com detalhes em vermelho. No capacete, visualiza-se algum tipo de 

ornamento.  

 

         
                  32v 

 
 

No fólio 33r, margem inferior, há o desenho em perfil de um animal, 

provavelmente um leão.  

 

                
           33r 

 

No 33v, capítulo L (Em quaes tempos e per que modo ham de dizer as horas dos 

mortos), encontra-se sublinhado o trecho que principia, na sexta linha do capítulo, em 

no antrevalo despos os nocturnos e temina, na décima terceira, em  o Pater Noster e 

Ave Maria.   
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Em 34v, nota em latim e em português a trecho do capítulo LI, Como digam as 

collectas polos passados, sinalizada por  imediatamente acima da palavra mais do 

sintagma e nom mais, que se encontra subpontilhado. A nota se refere ao excerto incial 

do capítulo Em cada ũu dia que i \h\ouver horas de passados digam [...] como quer que 

o custume diz que digam Omnipotens sempiterne Deus e Fidelium Deus e nom mais. 

Devido à deterioração da tinta, não é possível depreender o sentido. No entanto 

visualizam-se com dificuldade algumas palavras e trechos da parte latina: /textui, et 

infra XCVIII, hic, hoc est, et hic/; e  a finalização em português: /E isto é o que ham de 

fazer por el/.  

Em 35r, novamente (ver acima o que se diz do 27r) e pela mesma mão, está 

escrito Dom Manoel a quem [##] e, na sequencia, mais uma vez, Manoel.  

No fólio 35v, capítulo LII (Dos officios principa(a)es dos passados), à margem 

inferior, há uma nota (p.m.) que suplementa a informação do texto principal, sinalizada 

por  sobre a palavra dissemos (16ª linha) do trecho No tricenario depos o Cabidoo 

Geeral [digam] Deus, veni\a\e largitor, salvo se em cadu ũu deles veer passado como 

suso dissemos. Diz a nota: No aniversario das pessoas de nossa Ordem seja dita 

Omnipotens sempiterne Deus cui.  

Em 37v, há um desenho de perfil de homem a partir da haste do segundo b da 

palavra abbade na primeira linha. Como se verá em outras ocasiões, a palavra abade, 

quando na primeira linha do fólio, quase sempre comportará o desenho de um perfil 

masculino, às vezes usando o capelo característico dos prelados, certamente a 

representar imageticamente esse significante.   

 

          
             37v 

 

No fólio 40v, à margem superior, a partir de uma das hastes da letra v de vinho 

na primeira linha, desenham-se folhagens de uma parreira e, pendente delas, um cacho 
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de uvas. Também aqui evidencia-se a relacão entre representação pictórica e 

significante (ver acima o que se diz relativamente ao fólio 37v e, abaixo, ao 46r, 48r e 

51r). Ainda na mesma linha, a partir de traços de palavras, desenham-se, voltados um 

para o outro, dois perfis humanos, estando o da esquerda com gorro ou capacete.  

 

            
     40v                     40v 

 
 

No fólio 41r, à margem superior, há um desenho de homem com gorro e barba a 

partir de uma das hastes do v da palavra vinho na primeira linha. À margem inferior, 

desenho satírico de um falo com face, deitado no sentido da margem a apontar para o 

canto esquerdo. Perpendicularmente ao texto e à esquerda, após a figura, está escrito 

Frei Manoel pela mesma mão que escreveu este antropônimo em 26r (ver acima).   

  

 

                              
                                        41r (m.s.)                                                41r (m.i.) 
                           

  

Em 41v, margem superior esquerda, escrito em gótico (textura) Frei Ignacio e 

em mescla de gótico (formata) e cursivo, Manoel Guomos.  

No fólio 42r, em vermelho e preto, numa só figura, à margem direita, há traços    

estilizados com circunvolunções e uma haste vertical (ver abaixo), indicando e 
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delimitando o espaço de linhas em que se insere certo conteúdo que se quer destacar e 

que, no caso, é o seguinte: E nunca se  deve beyjar a mã(a)o ao abbade nem ao 

sacerdote, salvo aa missa, nos logares suso determinados, e quando, no convento, 

offerecem e dam o bagoo ao abbade, e quando lhe offerecem a candea no dia da 

Purif(f)icaçom de Sancta Maria (Capítulo LIIII, Das missas que nom ham mais que ũu 

ministro).   

 

       
                42r 

 

No fólio 43v, primeira linha, a partir das hastes do l e do h da sílaba -lha- em 

semelhavilmente, há o desenho em perfil de homem usando gorro ou chapéu e 

apontando para o alto, bem como, da haste do d de dias, o desenho de perfil de animal 

com orelhas (ou chifres) e língua para fora da boca.  

 

          
                                             43v  

 

No 44r, primeira linha, o desenho em perfil de dois homens que parecem se 

degladiar. O da esquerda, com barba e gorro (ou capacete) segura ameaçadoramente 

uma espécie de clava, enquanto o da direita, que também usa gorro (ou capacete), 

aponta, com o indicador direito em riste, na direção do adversário.  
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                                                        44r  
 

 

No fólio 45v, à margem superior, a partir dos traços dos dois ss de assy na 

primeira linha, há o perfil de um homem com cabeleira a olhar para a esquerda. 

 

  
                               45v 

 

Em 46r, primeira linha, a partir das hastes do l de polos e do d de frades, há o 

desenho de dois perfis que olham para a direita. O que se fez do d de frades é 

justamente o perfil de um desses religiosos, identificável pela tonsura que se vê 

claramente (ver abaixo o que dizemos, relativamente aos fólios 48r e 51r, sobre 

desenhos que ilustram significantes que lhes são vizinhos). À margem direita, em 

vermelho e preto, numa só figura, traços estilizados com circunvolunções e haste 

horizontal indicando e delimitando o espaço de linhas (compare-se com a figura no fólio 

42r) em que se insere certo conteúdo que se quer destacar e que, no caso, é o seguinte: 

Todolos que dizem missas privadas, tam bem eles como aqueles que lhas ascuytam, em 

tal guisa temperem sas vozes que nom façam embargo aos outros (Capítulo LIX, Das 

missas privadas). 
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                                       46r (m.s.)                              46r (m.d.) 

  

No fólio 47v, última linha do capítulo LXII (Do Kyrie eleison), o símbolo  

sinaliza uma nota (o.m.) à margem superior que traz o excerto Kyrie eleison per outra 

vez e faça pausa,  que dever ser inserido onde está a figura na seguinte passagem: Nas 

horas regulares todo o convento diga Kyrie \e\leison ũa vez, , e outra vez Kyrie 

\e\leison.  

No 48r, à margem superior, há os desenhos de dois perfis e uma face humanos a 

olhar para a direita: o primeiro, a partir da haste do d de todalas na primeira linha, é o 

perfil de um homem com barba, usando capacete ornado em azul na beirada e encimado 

por penacho. O desenho do meio, a partir da haste da letra d da preposição de, seria 

possivelmente uma representação da face de Santa Maria – termo composto este que é 

regido pela referida preposição – com a coroa, ornada em vermelho, de sua majestade.  

O terceiro desenho é o perfil de um monge, cuja tonsura é visivel, e que se traçou a 

partir da haste do d da preposição dos, que rege apostolos. Aqui, como no caso anterior, 

podem estar interligados imagem e palavra. Com efeito, há uma espécie de halo ao 

redor da figura do monge que talvez o ligue ao significante apostolos. O pássaro de 

plumagem rubra que se vê ao final da linha pousa sobre a haste do d da preposição das 

(por dos) que rege evangelistas. Se for a representação de uma águia, mais uma vez é 

possível correlacionar a figura traçada com um significante contíguo, uma vez que se 

considera tal pássaro como símbolo de São João Evangelista.  

 

   
                    48r  
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No fólio 48v, em vermelho e preto, numa só figura, há traços estilizados com 

circunvolunções e haste horizontal à margem esquerda (compare-se com as figuras de 

42r e 46r), indicando e delimitando o espaço de linhas em que se insere certo conteúdo 

que se quer destacar e que, no caso, é o seguinte: E quando o abbade entrar ao coro, 

nom lhe devem inclinar, salvo os dous que steverem mais perto del, ũu, dũu coro, e o 

outro, do outro, quer sejam abbades quer monges. E assi façam do coro dos noviços, 

ũu, dũa parte, e outro, da outra. (Capítulo LXVIII, Como façam nos domingos e nas 

festas das vigilyas). À margem inferior, está escrito em cursiva Folgo com tudo /##/ q 

/##/.   

 

        
              48v 

 

Em 49v, na extremidade esquerda da margem superior, o desenho de busto de 

homem (nobre?) com cabelos compridos e usando gorro, tendo a face ligeiramente 

voltada para a sua direita (ver abaixo). À margem esquerda, o mesmo tipo de traçado 

descrito em 48v delimitando agora o seguinte trecho do mesmo capítulo LXVIII: Se 

acontecer que o abbade nom chegue a sua stada ante da Gloria depois do Venite, 

exultemus Domino, satisf(f)aça ao graao assi como so(o)e de fazer aas outras \h\oras 

quando nom chega aa Gloria do primeiro psalmo, e des i vaa-se pera sua stada, salvo 

se outro abbade stever no coro. E des que o hyn(n)o for começado, nom saya nenhũu do 

coro ataa que seja acabado [...]. Ainda nessa margem, encontra-se uma nota (o.m.) 

sinalizada por  que traz, bastante deteriorado, o excerto E entom, as mã(a)os e 

mangas [da] cogula em cruz sobre os geolhos, para que se insira entre as palavras 

hyn(n)o e sejam da seguinte passagem: Nenhũu nom deve de seer des que for começado 

Deus in adiutorium ataa cima do hyn(n)o.  , sejam todos honestamente o primeiro 

psalmo e stem o segundo.   
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                           49v (m.s.) 
 

No fólio 51r, à margem superior, primeira linha, encontram-se os desenhos de 

dois perfis humanos que se fitam: o primeiro, a partir do d de disser, e o segundo, do l 

de Gloria. Ambos usam coroa e, assim como especulamos acima no tocante às figuras 

de 48r, poderiam igualmente exprimir algo do campo semântico de algum termo 

circunvisinho, neste caso, o significante Gloria. Também da primeira linha é o advérbio 

latino longe, cujo l foi aproveitado para se desenhar o perfil de um animal (cão?) que 

parece latir enfurecidamente.  

 

                            
                                                                  51r                                                   51r  
 

Em 52r, primeira linha, vê-se o l de levantem decorado com filigranas, a cabeça 

de um pássaro a partir do d de depois, o perfil de um animal a partir do d da preposição 

do e um ramo com flores a partir da haste do d da palavra latina deo (deus no caso 

dativo) em deo gracias. No 52v, primeira linha, a partir das hastes de um e outro d de 

dada, há também o desenho de dois perfis de homens que se fitam. Usam gorro ou 

capacete e estão com as línguas para fora das bocas.  
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                  52r                                                    52r 

 

No 53v, primeira linha, os desenhos de três perfis humanos, dois deles usando 

coroa (ver abaixo). Traçou-se o primeiro, da esquerda para a direita, a partir da haste do 

d de des (= desde), o segundo, a partir do l de incline, e o terceiro, sem coroa e com uma 

espessa cabeleira, a partir do s de sy (pronome). À margem esquerda, há uma nota 

(o.m.) sinalizada no texto principal por  sobre o ponto onde se verificou ausência de 

conteúdo. A nota traz o excerto aquel que tever, o qual se deve inserir onde se encontra 

a figura na seguinte passagem: [...] Entom    o cabidoo encomende aquelo que vir 

que digam por sua alma daquela pessoa de que fazem commemoraçom (capítulo LXX, 

Do cabidoo e da confissom). À margem inferior, em sentido contrário ao do texto 

principal, está escrito em letra cursiva da esquerda para a direita, Frei Romano 

[Oliveiras?] e Frei Luis [##], e, abaixo destes, Frei Luis de [Paulo?]. Em seguida, 

traçados, ou mais precisamente, rabiscados, avançando também para a margem 

esquerda do texto principal, várias vezes o substantivo Frei sem a imediata sequência 

designativa, com exceção de três deles, os quais não nos foi possível decifrar.  

 

 
                                                                     53v (m.s.) 
 

No fólio 54r, margem superior, está escrito em letra cursiva: quem ler este 

[folium] suso de es\s\a [é?] ũ\u\ grandissimo gallego. O folium suso de essa deve ser o 
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imediatamente anterior e o adjetivo gallego assume aqui evidente tom depreciativo. À 

margem inferior, em sentido oposto ao texto, lê-se em letra cursiva Frei /Archanjo/ e, 

por diversas vezes, em outros pontos dessa margem e da direita, as letras iniciais A, Ar 

ou Arc do aludido nome.  

Em 54v, margem inferior direita, há um texto curto que não nos foi possível 

decifrar devido a excessiva deterioração da tinta. Em 55v, à margem esquerda, há uma 

nota (o.m.) sinalizada no texto principal por  sobre o ponto onde se verificou 

ausência de conteúdo. A nota traz o excerto detever o confessor, o qual se deve inserir 

onde se encontra o símbolo na seguinte passagem: [...] Se algũu per razom da 

confissom , depois que tangerem aa missa ou o chamar da missa pera confessar, no 

cabidoo stando ũu e o outro, brevemente se confesse (Capítulo LXX, Do cabidoo e da 

confissom).   

No fólio 57v, Capítulo LXXII (Em qua(a)es officios devem entrar os frades ou 

quando), há uma nota à margem esquerda, contigua às primeiras linhas do texto 

principal, sinalizada por um traço diagonal e um ponto em preto sobre a palavra 

scapulairos. Diz a nota: O que [##] podem fazer quando veere/m/ do mandado dos 

hospedes e nom em /outro?/ te/mpo/, ut infra capítulo LXXXIV em tal signal. Com 

efeito, o tal signal (compare-se com as figuras em 42r, 46r e 48v) se apõe à margem 

esquerda do fólio 67v (ver abaixo), que é do capítulo LXXXIV (Do bever depos \a\ 

Noa), indicando a linha de início e a do fim do período que traz a recomendação aludida 

na nota. À margem superior, estás escrito em gótico (textura) Pera uzo do Bea, devendo 

ser este último conjunto de letras o de alguma palavra truncada, possivelmente Beato.  

 

      
         57v 

 

No 58v, à margem esquerda, há o mesmo tipo de traçado descrito em 48v, 

chamando a atenção agora para o trecho que vai de salvo até orações na seguinte  

passagem do Capítulo LXXIV (Como façam, no tempo do inverno, nos dias privados 
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aos Nocturnos): Aqueles que nom steverem presentes aas orações que fazem ante as horas 

regulares devem se aconhocer no cabidoo, salvo o Prior ou aquel que tem o convento, e os 

celareiros, e o mestre do star, e os que ascuytam as missas, e o cantor em tempo da liçom. 

Pero estes todos nom som \e\scusados das orações.  

No fólio 59v, margem superior, há o desenho de uma coroa por cuja abertura 

passam as hastes dos dois ss do verbo possa na primeira linha. 

  

                 
       59v 

 
Em 63r, primeira linha, desenho de perfil masculino, a partir da haste do d da 

palavra abbade. O perfil, representando provavelmente o de um prelado, usaria o tradicinal 

capelo. Figuras em que se aproveita o d do significante abbade para esboçar a representação 

deste religioso ocorrem também em 37v (ver acima) e em 79v (ver abaixo).   

 

            
              63r 

 
No fólio 65v, margem esquerda, há um monograma que não logramos decifrar.  

 
 

                
        65v 
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No 66r, margem direita, o mesmo tipo de traçado descrito em 42r, chamando a 

atenção agora para o trecho que vai de levantem-se até Noa na seguinte passagem do 

Capítulo LXXXIII (Como façam, no tempo da caentura, das vigilyas ataa depos \as\ 

Vesperas): E tanto que o sancristam ouvir o sõo do relogio, tanga a campãa como 

so(o)e de fazer nos outros dias, a qual, ouvida, levantem-se os frades e vestam os 

scapulairos. E aqueles que quiserem lavem suas mã(a)os. E, tangida a tavoa, lavrem 

ataa o primeiro signo da \h\ora da Noa. À margem inferior, em sentido oposto ao do 

texto principal, escritos próvérbios e senteças de forma desorganizada, utilizando-se 

espaços aleatórios da margem, com palavras de alguns períodos intercaladas 

despropositadamente com as de outros. O tema predominante é o pecado e há duas 

citações de autores latinos, uma de Lucano, outra de Névio. A ordem em que aparecem 

todos os elementos visiveis, de cima para baixo e da esquerda para a direita, é a 

seguinte: 1) Quidquid pec\c\atur (a) multis inultum est (LUCANO, Farsalia, lib. 5, 

260)148 / 2) Na arca aberta o justo peca, que parece ter relação de sentido com ablata 

(por oblata) pec\c\andi oc\c\asio149, que vem na sequência/ 3) Não se ganhão trutas a(s) bragas 

enxutas/ 4) Male parta, male dil(l)abuntur150 (NÉVIO, citado por Cicero, Filípicas, 2, 

27, 65). No centro da margem, lê-se: 5) o mal ganha do mau /6) caminho / 7) leva /8) 

non [traz?] – palavras e sintagmas que podem constituir, talvez, um único período ou 

mais de um, entretanto, não nos foi possível concatená-los. Pode ser que o que se lê em 

5 seja uma tentativa de  traduzir a citação de Névio em 4.  Abaixo de 4, lê-se 9) nem eu 

nem [##] / 10) [perdoa?] / 11) [Maria?], que também podem ou não constituir um único 

período.  

Em 66v, à margem direita, há o mesmo tipo de traçado descrito em 42r, 

chamando a atenção agora para a seguinte passagem do Capítulo LXXXIII (Como 

façam, no tempo da caentura, das vigilyas ataa depos \as\ Vesperas): [...] Quando 

\h\ouverem de dormir meridiana, como acabarem as Graças, saya o Prior primeiro do 

coro e todolos outros empós el, pola guisa que stam no coro, cada ũu em seu graao. E 

nom se parta nenhũu ataa que entrem ao dormidoiro, af(f)ora o sancristam e os que 

jazem fora do dormidoiro, do qual nenhũu saya sem lecença, tirado o sancristam, e o 

                                                             
148 A ordem correta dos sintagmas é Quidquid multis peccatur inultum est (“O pecado que muitos 
cometem passa sem punição”).   
149  “ obtida a oportunidade de pecar.” 
150  “O que se adquire com prejuí o, com prejuí o se dissipa.” 



100 

 

celareiro, e o \h\ospitaleiro,e o servente do abbade, e as guardas dos enfermos, e o 

porteiro, e o soporteiro, se \e\stonce i forem per razom de seu officio.  

No fólio 67r, há uma nota (o.m.) de recomposição de conteúdo faltante, 

sinalizada por um traço e um ponto em preto, dizendo: os frades post os noviços,. Este 

trecho deve ser inserido entre ordenadamente e junyores na passagem seguinte do 

Capítulo LXXXIV (Do bever depos \a\ Noa): Acabada a Noa [os monges] sayam-se  do 

coro e vam-se dous e dous ordinadamente, os junyores deante, e entrem ao 

ref(f)ectoiro. À margem direita inferior desse fólio, coloca-se o signal (ver acima o que 

se diz do 57v) chamando a atenção para o conteúdo transcrito  nas quatro últimas linhas 

e que se extende, no 67v, pelas quatro primeiras: Os serventes ponham aqueles vasos u 

so(o)em de seer. \E\stonce vam-se ao dormidoiro. E, se quiserem ir aas necessaryas, 

vam ante que desvestam as cugulas, a qual cousa devem a fazer depois do lavor, 

scilicet, nom irem aas necessarias ante que vestam as cugulas, a qual ordem seja 

sempre guardada ante o lavor e depois do lavor. Pero aqueles que, depois da 

Completa,  veem do mandado dos \h\ospedes podem ir aas necessaryas ante que tomem 

as cugulas.  

No fólio 68v, margem inferior, vê-se escrito em letra cursiva e em sentido 

oposto ao texto principal: Saibão os que estes i\n\strumentos virem, como, na era de mil 

saiscentos e trinta e cinco annos, vindo eu, Manoel, da pousada da minha caza da 

[Be\i\ra?] [Alta?], me saio [i /d/’um?] [clareiro] no caminho, ũ homem chamado 

Gonsallo da Veiga, que me pedio, /que/ lhe desse ũ [##] /que/, em minha [##] [...]. 

Depreende-se do fragmento em primeira pessoa o autor de alguns dos escritos marginais 

que descrevemos anteriormente, pelo menos, daqueles em que se assina Manoel e em 

que há similaridade de grafias, aos quais antepõe-se, por vezes, Frei (ver o que se dz 

dos fólios 26r e 41r). Descobrimos também, pela leitura da curta narrativa acima, que 

tais escritos não são contemporâneos ao códice A208, que é de 1415, pois remontariam 

a 1635, como indicado no excerto. 

O fólio 72 tem uma porção da margem inferior (centro) mutilada retilineamente 

no formato de um quadrado, sem prejuízo do texto, tanto no reto quanto no verso.  

No 73v, à margem superior, primeira linha, há desenhos de dois perfis: um 

masculino, usando capelo, a partir do d de entrada, e o outro, feminino (?), a partir do d 

da preposição da (ver abaixo). Na margem superior (centro), perpendicularmente ao 

texto principal, está escrito em letra cursiva amavit; há ainda ensaios de ductus e as 
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letras Ant, possivelmente, de Antonio. À margem esquerda, há uma nota (o.m.)  que restitui 

parte faltante do texto e sinalizada por . Diz a nota: per ante os coros. Deve ser inserida 

onde está a marca na seguinte passagem:  [Os sangrados] podem ajudar aas missas, se os 

rogarem, e passar dũa parte pera a outra  pera esto (Capítulo LXLI151, Da sangria). À 

margem inferior, em sentido oposto ao do texto principal, escrito com letra cursiva Frei 

Luchas do Nascimento, que está riscado. Logo abaixo, por cinco vezes, somente Luchas, 

avançando a última ocorrência para a margem esquerda do texto principal.  

 

   
              73v (m.s.) 

 

No 78r, à margem superior, escrito em gótico (textura), Placebo152.  

Em 79v, primeira linha, há um desenho de perfil masculino a partir da haste do d da 

palavra abbade. O perfil representa, provavelmente, o de um prelado (ver acima o que se 

diz em 37v e 63r). À margem esquerda, há uma nota (o.m.) em latim que indica o tema do 

texto a que está contígua. Diz a nota: De vigiliis circa defunctum153. Refere-se aos 

momentos em que se deve rezar ao lado do corpo do defunto e a que elenco de orações se 

deve recorrer. A passagem é do Capítulo LXLV154, Como façam quando algũu quiser 

morrer.  

 

            
                                   79v (m.s.) 

                                                             
151 Capítulo 91. 
152 O capítulo em que se insere este fólio é o 95 (Como façam quando algũu quiser morrer).  
Acreditamos, pela temática ali desenvolvida, que Placebo seja a palavra introdutória do Psalmi 114:9, 
Placebo Domino in regione vivorum (“Agradarei ao Senhor na região dos vivos”). 
153 “Das vigílias ao redor do morto” 
154 Capítulo 95. 
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No fólio 82r, margem direita, apõe-se figura semelhante à descrita no 42r, para 

destacar, do capítulo XLLVIII155 (Como devem dizer as missas e collectas polo passado 

presente), o conteúdo correspondente às seis últimas linhas do capítulo, a saber: 

Quando o passado for presente, de todo em todo, ante da sepultura ou depois da 

sepultura, em esse dia, tirados os tres dias sobreditos, nenhũu nom cante outra missa, 

salvo por el. Salvo se o abbade ordinar d’outra guisa, quando os frades \h\ouverem de 

cumungar ou os officiaes \h\ouverem d’ouvir missa em algũa grande festa. À margem 

inferior, em sentido oposto ao do texto principal, encontra-se escrito com letra cursiva 

Frei Luchas (ver acima o que se diz relativamente à margem inferior do fólio 73v).  

No fólio 86r, margem direita superior, há uma nota (o.m.) de acréscimo de parte 

faltante no texto principal, sinalizada por  e cujo conteúdo é pois de. Tal fragmento 

deve ser inserido no lugar do símbolo na seguinte passagem do Capítulo CIII (Dos 

Noviços): Se algũu quiser seer monge e perseverar em sua p/iti/çom, nom o tragam ao 

cabidoo, salvo de   quatro dias.  

No 87r, margem esquerda, há uma nota (o.m.) de acréscimo de parte faltante no 

texto principal, sinalizada por  e cujo conteúdo é a cugula e. Tal fragmento deve ser 

inserido onde está o símbolo, na seguinte passagem do Capítulo CIII (Dos Noviços): E 

depois que for beenta  a agua e lhe deitarem dela, o abbade desvesta o noviço das 

suas proprias vistiduras [...].  

Em 88v e em sentido oposto ao do texto principal, está escrito em letra cursiva  

pela mesma mão a que nos referimos acima em 68v, o seguinte: Aos vinte e tres dias do 

mês /dezembro/, vindo o muito venerando padre frei Gonssa[lo?] /de ũa/ sua quinta 

chamada [##] [##] [##] não [##].  

No fólio 89r, margem direita, apõe-se figura semelhante à descrita no 42r, para 

destacar, do capítulo 107 (Do domaairo de leer aa mesa), o conteúdo seguinte: E, 

acabadas as Graças na egleja, tanga el [o domaairo] a campãa, salvo se entom 

\h\ouver de comer com os segundos algũu abbade ou prior desse moesteiro ou soprior 

quando o prior i nom for.  

No 89v, margem superior, está escrito em cursiva Ieiunium vestrum non sit [##] 

homnium156.  

                                                             
155 Capítulo 98.  
156 “Vosso jejum não seja [##] dos homens [...].” 
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No 91v, margem superior, escrito em cursiva bem conheco As m[ui]tas queixas. 

(conheco está por conheço e a sequência tas de m[ui]tas encontra-se um nível acima). 

No 94v, margem superior, escrito em cursiva  Ao senhor [Antonio?] [Camelo?], 

que o Senhor guarde por muitos annos [em?] a sua quinta da [##]. Parece-nos a mesma 

mão que se evidencia em 68v e 88v (ver acima).  

No fólio 96r, à margem superior, desenham-se, a partir das hastes do d de 

diacono e do d de diga na primeira linha, dois perfis humanos, talvez em relação com o 

significante contíguo diacono como ocorre com abade e frade (ver acima o que se diz 

relativamente a 37v, 46r, 63r e 79v e, abaixo, a 101v).  

  

           
                                                        96r  
 

No 97v, margem superior, vê-se escrito em gótico (textura) sanctum. Na 

primeira linha, a partir da haste do d da preposição da, que ocorre três vezes, desenham-

se os perfis de três animais, e, a partir da haste do d de dominga¸ um desenho de 

folhagem.  

 

           
                                                  97v  
 

No fólio 101v, primeira linha, a partir das hastes do d de frades e do d de depos, 

os desenhos dos perfis de dois frades que se entreolham e cujas tonsuras estão visíveis 

(ver acima o que se diz relativamente a 37v, 46r, 63r, 79v e 96r).  

 



104 

 

                 
      101v 

 

No 102r, há uma nota (o.m.) à margem esquerda, sinalizada por  

imediatamente acima da palavra jantar do seguinte trecho do capítulo CXXII (Do verso 

da ref(f)ecçom): Quando comerem ũa vez digam, ante da ref(f)ecçom, Edentes 

pauperes157, e, depois, Memoriam fecit158, e todo o al como dissemos ao jantar.  A nota 

não é retificadora, mas de caráter complementar ao texto, e diz: E devemos em todo 

lugar dar graças a Deus stando et in prandio et in c\o\ena post Fidelium, Pater Noster 

et Ave Maria antequam Benedicite, [##]ut in capitulo, scilicet XIII, [##] in [novele?]. 

 Em 103r, margem direita, encontra-se o signal em vermelho a que se fez 

referência acima nos comentários ao fólio 26v e que assinala texto relativo às missas aos 

sábados sob o título Da missa de Sancta Maria. Transcrevemos o período inicial: Em 

todolos sabados vagos, a missa de Sancta Maria seja cantada com dous ministros, sem 

ficamento de giolhos, leixadas as collectas usadas e com Gloria in excelsis e com \o\ 

Pref(f)aço Et in veneratione.  

No fólio 104r desenha-se à margem superior, a partir da haste do d da preposição 

de na primeira linha, um perfil de homem com chapéu ou capacete olhando para a 

esquerda.  

 

  
       104v 

 

                                                             
157 Psalmi 21: 27-32. 
158 Psalmi 110:4 
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No fólio 109v, está escrito em letra cursiva à margem inferior e em sentido oposto 

ao texto principal Não vive ninguem contente com sua sorte, que é a tradução da sentença 

latina Nemo sua sorte contentus, aposta imediatamente abaixo. O que se chama de sentença 

é, na verdade, a fixação sucinta do sentido dos primeiros versos da Sátira I de Horácio159. 

Na sequência, citam-se os versos 513 e parte do 514 do Liber VI da Eneida (texto latino) de 

Virgílio: Namque ut supr(a)emam falsa inter gaudia noctem /Egerimus, (ut) nosti; [...].  

Em 111r, a partir da haste do d de deste na primeira linha do texto principal, há o 

desenho de um perfil de homem com barba e espessa cabeleira a olhar para a direita.  

 

          
      111r 
 

Em 113r, após o colofão em que se identifica o amanuense do A208 (ver acima), há 

o desenho de uma plaqueta dependurada por um prego, estampando a inscrição em latim 

(o.m.) Ordinis iste liber nostri servetur in usus, ne pereat tantae rel(l)igionis honos160, 

como a chancelar o texto do Livro dos Usos da Ordem de Cister.   

 

                     
                                                                                                                                                113r 

 

                                                             
159 Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem /Seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa /Contentus 
vivat? Laudet diversa sequentis? 
160  Este livro será preservado de acordo com os usos de nossa Ordem, para que não pereça a honra de 
tamanha religião. 
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No fólio 113v, há ensaios de escrita sem organização. Lê-se em gótico as letras 

soltas c, d, E e M, o substantivo latino Be/at/us e o antropônimo Manoel, ambos na 

horizontal.  Em letra cursiva, ao centro da página, está escrito, também na horizontal, 

/A/o padre /frei/ /Antonio?/. Verticalmente, um alfabeto com letras minúsculas em 

gótico. 

 

5.3 Alcobacense 278 (A278): Elementos externos  

 

O alcobacense 278 da Biblioteca Nacional de Portugal possui 102 fólios (do 1r 

ao 102v) em pergaminho, cujas dimensões são de  31,3 × 21,0 cm. Faltam, a partir do 

fólio 98, incluindo este, o conteúdo correspondente, no A208, aos fólios que vão do 

103v (a partir da 3ª linha) ao 107v (até a 4ª linha) e, no fim, ao conteúdo correspondente 

à última palavra do 112v e ao 113r.  Há 28 linhas escritas em português nos versos e 

retos de cada fólio com inúmeras citações em latim. O tipo de letra de composição, com 

mescla de maiúsculas e minúsculas, é o gótico (ver exemplos nos anexos A2 e E). Em 

cada reto, à margem superior, há numeração arábica sequencial em preto (o.m.) no 

canto esquerdo, repetindo-se no direito. Não obstante a ausência do conteúdo a que 

aludimos acima, a numeração arábica não sofre nenhuma interrupção no A278, 

seguindo normalmente a sequência de 98 a 102, o que sugere que tenha sido inserida 

posteriormente à escritura do códice.  

A capitular inicial, que se situa no fólio 6r, é filigranada em vermelho e preto (ou 

ocre) (anexo A2). As demais capitulares são traçadas em vermelho (anexo A2), assim 

como os títulos de cada capítulo.   

A cada caderno de oito fólios, apõe-se, sequencialmente e em preto, um numeral 

romano no centro da margem inferior do verso do último fólio (anexo D). Todavia, 

começam-se a contar os cadernos a partir do início efetivo do texto, que se dá em 6r. 

Não se levam em consideração, por conseguinte, as iconografias, o calendário litúrgico 

e o índice do Livro dos Usos, que vão do fólio 1r ao 5v (ver descrição abaixo).  O 

numeral VIII, que sinaliza o fim do oitavo caderno, foi traçado em vermelho.  

Não há, no próprio manuscrito, identificação inconteste da autoria e do ano de 

composição do manuscrito. Ou seja, diferentemente do A208, não se vê no A278 

colofão que explicite tais informações. Em três figuras iconográficas no reto e verso do 

fólio 1, há referência ao ano de 1444 de Cristo, que se analisa de acordo com o 
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calendário litúrgico situado nos fólios seguintes (ver descrição abaixo). A menção desse 

ano em específico, identificando-lhe, no fólio de abertura do códice, a correspondente 

letera domingal, o concurrente, o aureo numero, a \e\pacta e a endiçom, pode significar 

que tenha sido também o da composição, se levarmos em conta que somente faria 

sentido inserir, entre os fólios do manuscrito, identificações e apontamentos sobre um 

ano específico, relacionando-o a dias, semanas ou meses importantes do calendário 

litúrgico, se o ano em questão fosse o corrente. Concernentemente à autoria, é possível a 

identificação de pelo menos duas mãos ao longo dos fólios que contêm o texto: uma 

principal, responsável pela escritura do Livro dos Usos da Ordem de Cister e por 

algumas notas às margens, geralmente retificadoras de trechos que por equívoco não 

foram transcritos do modelo de cópia, e uma segunda, em inúmeras notas marginais, 

provavelmente de época posterior à feitura do manuscrito, que procura corrigir 

passagens ou suplementar o texto com informações ou observações sobre os assuntos 

desenvolvidos. São possivelmente anotações de um monge que fora encarregado de 

fazer, em algum momento, a revisão do texto do Livro dos Usos (anexo E). Seu nome 

poderia estar identificado em 1r (ver seção seguinte).    

 

5.4 Alcobacense 278 (A278): Marginalia 

 

No fólio 1, reto e verso, há iconografias católicas na forma de três círculos 

traçados em vermelho e preto representando aspectos do calendário litúrgico e a idéia de 

circularidade do tempo (anexo C1). Referem-se especificamente ao ano de 1444 d. C., o 

qual, provavelmente, como dissemos, seja o da feitura do manuscrito. No interior do 

primeiro círculo (fólio 1r) está escrito Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesus 

Cristo de mil quatrocentos e quarenta e quatro andou a letera domingal em e e em d, e 

foy o año, bisexto, e o concurrente no cerco mais pequeno em III. Há também o desenho 

de uma mão com o indicador apontando para o setor em que estão as letras e o número 

referido. No interior do segundo círculo, também no fólio 1r, está escrito Año do 

nacimento do Senhor Jhesus Cristo mil quatrocentos e quarenta e quatro andou o aureo 

numero em I e a pacta so ele no cerco mais pequeno em nulla. Há o desenho de uma 

mão com o indicador apontando para o setor em que estão os números referentes ao 

áureo número e à epacta. Entre os dois círculos, à esquerda, está escrito Frei Luis de 

Souza em letra cursiva, o que, talvez, seja a assinatura do revisor do texto do Livro dos 
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Usos a quem fizemos referência acima, uma vez que percebemos semelhanças entre as 

grafias das notas marginais e a desse antropônimo em 1r. No interior do terceiro círculo 

(fl. 1r) está escrito Anno do nacimento de mil quatrocentos e quarenta e quatro andou a 

endiçom em VII. Há também o desenho de uma mão com o indicador apontando para o 

setor em que está o número correspondente à endiçom.  

Em 2r, 2v e 3r  encontra-se traçado em vermelho e preto um calendário litúrgico 

(anexo B2). Ao pé do primeiro quadro, em 2r, lê-se: Em todo año que seja bisexto ou 

nom bisexto acharás o conto da epacta na regla ou linha em direyto do aureo numero. 

Verbi gratia o aureu\s\ numerus II, epacta XI. Quando o año nom for bisexto, se a letera 

domingal stever na regla em dereyto do /aureo numero/ ou a fundo per ela [##] os [##] 

ofícios. E quando for bisexto nom tomes a letera /domingal/ se acontecer star em 

dereito do /aureo numero/, /m/ais [##] /a letera domingal/ que stever a /fundo/ [##] 

[##]. Ao pé do segundo quadro, em 2v, lê-se: /Pera tirares estas festas toma sempre a 

primeira letera domingal que achares a fundo do (do) aureo numero e tira per ela aa 

mão dereyta pola regla em que [##] [##] i [##] [##] de cada ũa festa./. Em 3r, segunda 

metade inferior, há um carimbo da Livraria de Alcobaça.  

Do fólio 3v ao fólio 5r, encontra-se o índice do Livro dos Usos da Ordem de 

Cister, com os títulos sequenciais em numeração romana de cento e vinte e dois 

capítulos (títulos em preto e respectivos números em vermelho). A todos os títulos 

antepõe-se um caldeirão em vermelho.  

Em 5v, há um aspecto do calendário litúrgico (anexo C2). Em latim, relacionam-

se todas as comemorações e festas do ciclo santorial previstas para o ano (Circuncisão 

do Senhor, Santo Hilário, Anunciação de Nossa Senhora, Santo Antônio, etc.) 

distribuindo-as por mês. Os nomes dos meses são escritos em vermelho à margem 

esquerda, verticalmente, iniciando-se de cima para baixo por janeiro e terminando-se 

por novembro. Curiosamente não se colocou dezembro, não obstante haver espaço para 

tal e estarem elencadas as comemorações relativas a este mês. As solenidades estão 

escritas em preto, de forma inusitada, nos espaços delimitados por linhas tracejadas para 

o texto principal e que estão visíveis. Dissemos de forma inusitada, pois, visando 

provavelmente à economia de espaço, o copista utilizou-se do artifício de escrever nas 

linhas destinadas ao texto a sílaba ou as sílabas iniciais dos nomes dos santos ou dos 

eventos que se deveriam comemorar, acrescentando as demais imediatamente acima, no 

espaço das entrelinhas.  
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Em 6r, margem direita inferior, apõe-se uma nota em letra cursiva (o.m.) 

retificadora, no capítulo primeiro, de trecho, que foi sublinhado, relativo à vigília de 

Santo André no primeiro domingo do Advento e às duas missas que, neste dia, devem 

ser dedicadas ao Advento e não à vigília do santo. Objeta a nota: Não pode ser. A 

primeira missa será da vigília conforme o ordinairo, capitulo segundo.  

Em 24r, à margem direita superior, há, no capítulo XXXIIII (Das festas em que 

nom lavramos e vierem em domingo), uma nota (o.m.) retificadora do seguinte trecho, 

que foi sublinhado: Esso meesmo seja feyto na festa de Sam Beento e da Anunciaçom de 

Sancta Maria quando nas domingas da Quoreesma vierem. Esso meesmo refere-se a 

que, no referido domingo, a missa da Prima (Laudes) seja a deste dia e a da Terça, a da 

festa ou comemoração. Diz a nota: Isto que diz neste capitulo de nosso Padre Bẽnto e 

da Anunciassão está er\r\ado conforme o mesmo capitulo do mesmo uso em [latim?], e 

o ordinario [##] trás161 que se vier Sam Bento e Nossa Senhora da Anunciassão em 

domingo [se celebre?] na segunda feira. Ponho aqui esta lembrança per que não sigão 

\h\oje [##] este capitulo atrás 34.  

Em 24v, há uma nota em vermelho (p.m.) à margem esquerda inferior, 

sinalizada por  um   entrelinhado imediatamente após a palavra Cruz do seguinte 

excerto do capítulo XXXVII (Como digam as missas nos dias privados):  [...]e per esse 

meesmo tempo, na quinta-feira, seja dita a missa da dominga e, aa sesta-feira, a da 

Cruz. Refere-se esse meesmo tempo ao dia da Ressurreição. Trata-se a nota de uma 

orientação ao leitor: e o que aqui falece dos sábados vay-te aa fim do livro. Havia um 

trecho após livro, que se raspou, permanecendo, porém, alguns resquícios da tinta 

vermelha. Orientação semelhante e a respeito do mesmo ponto do texto ocorre também 

no A208 (ver acima a descrição do fólio 26v deste manuscrito). 

Em 31r, à margem direita, há uma nota retificadora (p.m.) de conteúdo faltante 

sinalizada por um .  Diz a nota: E outrossi nas domingas infras e no dia oytavo da 

Assunptione e de Nativitate Beat\a\e Mari\a\e. O excerto deve ser inserido onde está o 

símbolo no seguinte trecho do capítulo XLVIII (Das canticas): [...] E estas meesmas 

dirám no dia de Corona Domini e no dia da Assuntione e de Nativitate Beat\a\e 

Mari\a\e.  e Natali unius Virginis, <dirám> Audite me divini fructus162. O conteúdo 

da nota insere-se normalmente no texto do A208 (cf. texto editado).  

                                                             
161 Verbo trazer. 
162 Ecclesiasticus 39:17 
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No fólio 34r, capítulo LIII, Como deve o sacerdote e os ministros fazer aas 

missas festiva(a)es, o excerto que se inicia na linha 14 por Entom façam e termina na 

linha 20 por aa seestra está sublinhado. À margem direita, na sequência da primeira 

linha do trecho, lê-se a palavra nota, o mesmo ocorrendo na quarta linha; nesta, porém, 

escreve-se nota de beijar o altar, pois ali há alusão à prática de o sacerdote e o 

subdiácono beijarem o altar após terem feito o sinal da cruz. Não encontramos, 

entretanto, nenhum texto marginal no fólio 34r que funcione como nota a qualquer 

conteúdo do texto principal. Aliás, por todo A278 ocorrem situações idênticas, em que à 

margem, ao lado de algum excerto sublinhado que se quer destacar, lê-se a palavra nota, 

mas sem que haja texto correspondente. Também seria de se pensar a palavra como a 2ª 

pessoa do imperativo do verbo notar, e que, à margem e ao lado de passagens 

sublinhadas do texto principal, indicaria o conteúdo que o leitor deveria perceber com 

mais atenção. Reforçam a hipótese desenhos de mãos com o indicador apontando para 

passagens igualmente sinalizadas por nota e sublinhadas. Outras vezes, numa ou noutra 

margem, veem-se as mãos indicando os excertos, mas sem a presença da palavra nota. 

No fólio 45r, o título, que se faz seguir pelo número do capítulo, Em quae(e)s 

dias ardam tres lampadas na igreja e façam sermom no cabidoo --- Capitulo LXVII, 

tem as palavras finais no cabidoo, capítulo e o numeral LXVII avançando para a 

margem direita do fólio, o que nos faz supor que haveria um espaço previamente 

estabelecido para os títulos, que se adicionavam depois de escrito o texto do capítulo 

(ver a este respeito o capítulo seguinte). 

No fólio 45v, capítulo LXVIII, Como façam nos domingos e nas festas das 

vigilyas, há sinais do texto de uma nota, que se raspou, ao lado de um trecho 

sublinhado.  

No fólio 50r, capítulo LXX, Do cabiido e da confissom, está escrito nota de não 

repitir a clamação outra vez à margem direita, ao lado do seguinte período que está 

sublinhado: E se for culpado homildosamente confesse sua culpa e prometa 

em(m)endamento. E se se nom sente culpado, aquel que o clamou não repita mais essa 

clamação, salvo se o perguntarem outra vez. Mais abaixo, na mesma margem, está 

escrito nota que sempre tome venia quantas vezes for clamado referente ao seguinte 

período que se encontra sublinhado: E nenhũu nom clame aquel de que clamado for em 

esse dia. E quando algũu stá na venya em juizo, per quantas vezes for clamado sempre 
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tome venya, e nom lhe diga, salvo depois que stever levantado. E des que for seer nom 

seja clamado [...].   

Em 50v, capítulo LXX (Do cabi(i)do e da confissom) está escrito à margem 

esquerda, nota que não pode ser clamado ũ\u\ mais que tres vezes, fora [a do?] prelado 

ao lado do seguinte excerto sublinhado: Nenhũu nom seja clamado mais que de tres, 

salvo daquel que o cabi(i)doo tem, ou errar em algũa cousa em esse cabi(i)doo. E aquel 

que algũu quiser clamar em ũa venya lhe diga todal(l)as culpas.  

Em 55r, margem direita, uma nota (possivelmente p.m.) cujo texto complementa 

parte faltante do período final do capítulo LXXIV, Como façam, no tempo do inverno, 

nos dias privados aos Nocturnos. O capítulo é interrompido bruscamente na última 

linha com a inserção imediata do título do capítulo seguinte. Ou seja, a sequência do 

período final incompleto do capítulo LXXIV, O monge pode trager no inverno, é o 

título Do lavor do capítulo LXXV. Como se verifica, o verbo trager denota a 

necessidade de um complemento verbal, o que se supre pelo conteúdo da aludida nota: 

scapularios com ũa ou duas tunicas debaixo de ũa ou duas cogulas cando necesario 

for. O período truncado descrito anteriormente ocorre também no A208, entretanto, não 

há neste códice nota retificadora. 

No fólio 60v, capítulo LXXXI (Da colaçom), há uma nota (p.m.) à margem 

esquerda sinalizada por , que suplementa parte faltante do texto devido a equívoco do 

escriba. Diz a nota: se algũu quiser bever, pode-o fazer sem signal. Em aqueles 

moesteiros u tal frade nom for stabelicido. Este excerto deve ser inserido onde está a 

figura na seguinte passagem: E se algũu quiser bever faça signal a esse frade e entre 

com el e tenha-lhe campanha. E se esse frade i nom sever, a qual cousa deve seer 

cavidada:  se algũu quiser entrar a bever, faça signal a ũu desses que entender de 

melhores custumes e assi entre.  

O fólio 71 (capítulo XCIII, Dos enfermos que som na enfermaria) teve parte da 

metade inferior retalhada, suprimindo-se as oito linhas finais do reto e do verso.  O 

conteúdo ausente no 71r corresponde, no A208, ao que se inicia na última linha do fólio 

75v a partir de lhes compre e vai até gejũus acustu- (linha 7). Completo, o conteúdo é o 

seguinte (entre <...>): Nom <lhes compre (h)irem aa egleja, salvo quando steverem aas 

horas, nem se devem de teer na claustra nem fazer signa(a)es com aqueles que som do 

convento, mais quanto poderem trabalhem como nom sejam aló vistos dos que som no 

convento. Se algũu [h]ouver tal infirmidade que o nom enflaquente muito, nom leixe 
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porém de comer, assi como inchadura ou tem membro talhado ou destas cousas 

ata(a)es leves. Este atal nom deve jazer em cocedra nem britar os gejũus acustu-

>mados, nem mude os manjares do ref(f)ectoiro.  

Em 71v, o excerto que falta devido ao referido retalhe do fólio corresponde, no 

A208, ao que vai de é-, na última linha do fólio 76r, até bagoo no 76v, linha 8, já em 

terreno do capítulo XCIV (grafado XLLIIII no A208). Completo, o conteúdo é o seguinte 

(entre <...>): [...],se for agravado163 de door, é-<lhe outorgado pera comprir e fazer 

segundo sua necessidade, pero com toda honestidade e temperança. E se i for bispo na 

enfermaria que seja da nossa Ordem, podem falar ambos depos [a] Completa. ---- 

Como devem unger os enfermos ---- XLLIIII---- Quando quiserem unger enfermo 

tangam o signo enquanto possam dizer ũu Pater Noster. E, feito pequeno antrevalo, 

tangam outro tanto. E entom vesta-se o abbade em alva stola e maguipolo e tome o> 

bagoo.  

Em 83v, capítulo CVII (Do domaayro de leer aa mesa), há uma nota (o.m.) que 

expande a orientação inicial ao monge leitor da semana. Ocupa a porção final inferior 

da margem direita, estendendo-se à margem inferior dentro de um espaço equivalente a 

cerca de quatro linhas do texto principal (é o exemplo do anexo E). Diz a nota: Isto 

[só?] se não custuma: Per quanto o lector não lhe responde o [##] como diz o 

ordinairio \h\á de estar direito enquanto disser as tres vezes Domine, labia mea aperies. 

Mas quando o sacerdote dis\s\er “[isto?] basta”, estará inclinado. O ordinário 

castelhano trás isto claro no capitulo 3, Do leitor, as f.100.   

No fólio 87v, capítulo CXI (Do abbade), está escrita a palavra dormir (p.m.) à 

margem esquerda superior, contigua à primeira linha do texto principal. Traduz jazer, 

última palavra do 87r em [o abbade pode] no dormidoiro jazer. Logo abaixo, à mesma 

margem do 87v, há uma mão desenhada com o indicador apontando para dormir.  

No fólio 91, capítulo CXVI (Do cantor e de seu companheiro), há uma nota 

(o.m.) que chama a atenção para conteúdo do texto principal que está sublinhado, 

ocupando a 2ª metade da margem esquerda. Diz o texto: Nota: que o cantor pode 

mudar, depois de lida a taboa no capitol(l)o, qualquer oficio que quiser, avisando ao 

que tem mudado.    

 

 
                                                             
163 Refere-se a qualquer abade. Entenda-se então Qualquer abade [...], se for agravado de dor [...].  
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6 INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO E ENCADEAMENTO DOS ELEMENTOS 
PRECÍPUOS QUE COMPÕEM A PÁGINA MANUSCRITA 
 

A208  Alcobacense 208 

A278  Alcobacense 278 

 

Pode-se depreender com base em evidências de ambos os códices alcobacenses 

algo do percurso de composição do Livro dos Usos. Embora pareça haver consenso 

entre os especialistas de que, além do escriba, outros sujeitos participariam de forma 

ativa e especializada na conformação visual da página manuscrita – o que significa dizer 

que a escritura do texto, a colocação dos títulos, o traçado das iniciais, a ornamentação 

por iluminuras e por miniaturas seriam tarefas normalmente executadas por pessoas 

distintas– procuraremos demonstrar de maneira objetiva em qual possível sequência ou 

sequências, título, letra capitular e texto principal, não necessariamente nesta ordem, 

foram inseridos nas páginas dos dois referidos códices.  

Somos da opinião de que a escritura do texto bem como a dos títulos em 

vermelho, devido à grande similitude dos traçados das letras, fora responsabilidade de 

um único amanuense, tanto no A208 como no A278. No manuscrito de 1415, como 

acima vimos (cap. 4), a mão principal é de Frei Estevão Anes Lourido e, no de 1444, de 

um amanuense não identificado.  

Relativamente às letras capitulares, não há como sermos categóricos em atribuí-

las também à verve desses escribas, pois não há elementos suficientes de comparação, 

uma vez que essas iniciais apresentam graus intencionais de estilização, o que as faz 

destoar do padrão caligráfico que normalmente caracteriza a escrita do amanuense. O 

que fica evidente é que os locais em que se traçaram as capitulares já haviam sido 

previamente estabelecidos e sinalizados pela aposição, à margem esquerda, de letras 

com proporções reduzidas – correspondentes minúsculas daquelas que iriam abrir a 

primeira linha do capítulo (exemplos abaixo). Consideramos não haver evidências de 

que essas letras-guia também tenham sido executadas pelos referidos escribas do A208 

e do A278. O máximo que podemos dizer é que, em boa parte dos casos, os traçados 

desta ou daquela letra que sinaliza a capitular se assemelham aos de suas iguais no texto 

principal (comparem-se o o e o q que sinalizam as capitulares com outras ocorrências 

dessas letras nos dois fragmentos abaixo).  
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                      A208 (fl. 88v)                   A278 (fl. 65r)  

 

 

  Por outro lado, há indícios claros da organização de certas partes que compõem 

a página manuscrita. Primeiramente descobrimos e coletamos exemplos, um no A208 e 

três no A278, que nos esclarecem sobre a ordem em que foram arranjados, no corpo dos 

capítulos que constituem o Livro dos Usos, o texto principal e a respectiva letra inicial 

ou capitular. Com efeito, é possível verificar que, nas quatro situações abaixo, extensões 

dos traçados estilizados das capitulares em vermelho passam por sobre traços de letras 

dos textos escritos em preto ou ocre. Assim, no exemplo do A208 estão “manchados” 

de vermelho o gancho do f e o anel do o de fogo; nos exemplos do A278, a cauda do g 

de giolhos, a haste do l de leam e boa parte da haste e do arco do primeiro a da crase aa.  

Obviamente tais indícios só vêm a confirmar que as letras capitulares somente foram 

delineadas nos espaços que lhes foram reservados pelos copistas após a escritura dos 

capítulos.    

 

 

                                      
        A208 (fl. 6r)                                             A278 (fl. 97v)                  
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      A278 (fl. 98v)         A278 (fl. 100v) 

 

Em seguida, procuramos pistas que nos informassem a respeito de como se dera a 

inserção de outro dos elementos de composição das páginas dos códices alcobacenses, ou 

seja, o título que encabeça o capítulo. Pelo aporte dos dados coletados nos manuscritos, 

verificamos que certos traços de algumas letras dos títulos em vermelho sobrepunham-se a 

outros das primeiras linhas dos textos escritos em preto ou ocre (ver abaixo).  De fato, no 

primeiro exemplo do A208 estão “manchados” por extens e s do anel do D de Da, o braço 

do t de Silvestre; pelo braço do t de festa, a haste do b de também; pelo braço e a haste do t, 

pela orelha do r e pelo anel do e de Silvestre, a haste do d de dia. No segundo exemplo, por 

uma extensão estilizada da conjunção e, o traço que indica a nasal final am de sancristam. 

No primeiro exemplo do A278, a haste do p de Capitulo “mancha” o gancho do s de 

vesperas e uma das hastes do numeral romano X em LXXIX, o gancho do s de sejam. No 

segundo exemplo, o numeral romano I em CI “mancha” o traço que abrevia a nasal em 

comungar. Em vista disto, parece-nos acertado concluir que primeiramente foram escritos 

os textos dos capítulos para depois serem adicionados os títulos. Neste ponto da 

investigação, portanto, já é possível afirmar, no que concerne aos dois manuscritos 

estudados, que a escrita do texto precedeu tanto a inserção das letras capitulares quanto a 

dos títulos. 

 

    
                      A208 (fl. 11v) 
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               A208 (fl. 94v) 

 

                                         
                      A278 (fl. 59v)                   A278 (fl. 80r) 

 

Prosseguindo com nossa investigação, deparamos, no A208, com uma única 

pista que pode esclarecer, ao menos no que se refere a este códice, acerca de um terceiro 

aspecto da organização dos elementos que configuram a unidade textual produzida pelo 

copista. Se já depreendemos da análise que estamos intentando que a letra capitular e o 

título eram introduzidos quando já estava o texto do capítulo finalizado, resta-nos saber 

qual seria a ordem de aposição dos dois primeiros elementos. Pela análise da pista que 

selecionamos (ver abaixo), a questão parece se resolver. Com efeito, no título em 

vermelho, a volta inferior do anel do o e a serifa de uma das hastes do m de Como foram 

traçados sobre a volta superior do anel da capitular em azul E da preposição Em. Além 

disto, o copista, quando traçou o C estilizado de Como, interrompeu o risco da projeção 

inferior em vermelho para não sobrepô-la ao anel da capitular em azul, como ocorrera 

com o e m. É no interior desta, entretanto, que continua e finaliza o traço. Os 

pormenores sobre esse aspecto que até aqui apresentamos, mesmo que limitados a uma 

só ocorrência, parecem suficientes para gerar a suspeita de que a prática fosse, ao menos 

com relação ao A208, acrescentar o título depois da letra capitular.  
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   Fl. 81r 

 

Por fim, depois do que foi exposto, consideramos plausível vislumbrarmos uma 

organização mínima quanto à colocação dos elementos que compõem a página 

manuscrita dos códices alcobacenses, organização esta que se traduziria, como 

acreditamos, na observância à sequência TEXTO > CAPITULAR > TÍTULO.    

Se, como aventamos, entre os principais elementos que funcionavam dentro do 

esquema de composição textual dos códices, era o texto do capítulo o primeiro elemento 

que se inseria na página, era mister que houvesse livre para a inserção do título, a 

depender de sua extensão, ao menos uma linha acima da primeira do capítulo. Contudo, 

se fosse impreciso o cálculo do número de linhas necessário à escritura do texto, para o 

que deveria interferir o tamanho da letra do copista bem como a largura dos intervalos 

que costumava introduzir entre cada palavra que escrevia, ou se imperassem momentos 

de desconcentração, muitas vezes provocados por fatores, como já vimos em outra 

seção, alheios à sua vontade e que poderiam acarretar interferências na percepção das 

proporções de espaço, seria inevitável que vez ou outra fosse preciso invadir regiões 

destinadas aos títulos dos capítulos subseqüentes e, até mesmo, dos anteriores. Por outro 

lado, poderia ocorrer que o copista viesse a subestimar o número necessário de linhas 

para a colocação do título, resultando, quando chegado o momento dessa operação, em 

um espaço que seria insuficiente para tal.  

Em circunstâncias como as relatadas o escriba não disporia de outra alternativa a 

não ser desviar sua escrita para regiões fora da delimitação prévia que ele deveria ter 

observado. De sorte que não é incomum encontrarmos pedaços dos títulos que não 

puderam ser encaixados nos vãos das páginas a eles destinados invadindo as margens ou 

ocupando brechas que sobraram na última linha do capítulo anterior. Tais 
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irregularidades são bem mais recorrentes no A208 do que no A278 como mostram os 

exemplos abaixo.  

 
Dos sanctos que veerem depois da sexta-feira d’ante Ramos ataa as  
octavas de Pascoa ------------------------------------------------------------------------- XXIIII 
 

  
       A208 (fl. 22r) 

 

Afigura-se-nos o exemplo do capítulo XXIIII um caso claro de desatenção. 

Devido às dimensões do título, sobre as quais podemos imaginar que o amanuense já 

estivesse ciente, deveria ele, evidentemente, tê-lo iniciado na linha anterior, que estava 

desimpedida por completo. Escrevendo o título onde escreveu, só lhe restaria a opção de 

avançar para a margem direita ou utilizar qualquer brecha que pudesse ser preenchida,  

alternativa esta que, como se vê, foi a escolhida. Some-se a tudo isso o fato de haver 

traçado a letra inicial da primeira palavra do título como minúscula.    

 

Da Ascensom -------------------------------------------------------------------------------- XXIX 
 

  
      A208 (fl. 23v) 
 

Houve aqui um avanço da última linha do capítulo XXVIII para aquela que 

deveria comportar o título do XXIX. O amanuense provavelmente subestimara o espaço 

necessário para o título, cujas dimensões eram bastante reduzidas se comparadas às do 

exemplo acima. Outra possibilidade é que tenha se equivocado quanto ao número de 

linhas que o capítulo XXVII deveria conter. Traçado o título no que havia de espaço, 

viu-se obrigado a sacrificar o numeral, que desmembrou em dois, colocando a segunda 
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metade à margem direita, em um nível contíguo ao da linha anterior. Se todo o 

algarismo romano tivesse avançado para essa margem, aquilo que já era configuração 

de uma falha pareceria ainda maior. Optando por traçar o IX imediatamente acima do 

XX, minimizou de certa forma o impacto visual.     

 

Dos servidores -----------------------------------------------------------------------------LXXVII 
 

   
      A208 (fl. 62v) 

 

Mais uma amostra de que houve falha na estimativa de onde seria o termo do 

capítulo LXXVI. O intervalo que equivale à linha imediatamente acima da letra 

capitular S deveria estar disponível para a inserção do título Dos servidores. Este, no 

entanto, principia no que restou de espaço nessa linha e termina estranhamente na parte 

final daquela que inicia o texto do capítulo. Utilizando-se desse artifício evitou o copista 

a transposição da escrita para a margem.    

 

Em qua(a)es dias \h\avemos de comer vyanda quareesmal 
 

  
    A208 (fl. 104r) 
 

  Variante dos anteriores, este exemplo se diferencia, contudo, pelo uso mais 

escancarado da margem direita e, ainda, da parte final do intervalo entre as linhas 

limítrofes das duas seções para o encaixe de uma fração da última palavra do título, o 

adjetivo quareesmal, que, mesmo assim, não deixou de avançar um tanto para a 

margem. Além do mais, o adjetivo foi delimitado por traços retilíneos. 
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Em quae(e)s dias ardam tres lampadas na igreja e façam sermom  

no cabidoo ------------------------------------------------------------------------ Capítulo LXVII 
 

 
    A278 (Fl. 45r) 

 

A situação que ocorre no exemplo do A278 é idêntica à que descrevemos acima 

relativa ao capítulo XXIIII do A208. O diferencial é que a opção do copista aqui foi por 

invadir a margem direita e não a linha pela qual deveria ter iniciado o título LXVII, a 

qual, como se vê, estava desimpedida.   
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7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCRITA BRAQUIGRÁFICA NOS CÓDICES 
ALCOBACENSES 

 

Nos scriptoria medievais, abreviar palavras enquanto se escrevia significava 

ou economizar espaço na página manuscrita para a inserção da máxima quantidade 

de conteúdos possível – já que o processo de produção do material de suporte da 

escrita, o pergaminho, era lento e dispendioso – ou agilizar o trabalho de cópia e, 

assim, produzir mais em menos tempo. De um modo geral, com o passar do tempo, 

fixaram-se algumas técnicas e formas de abreviar, que se difundiram entre os 

mosteiros europeus, dentre os quais, o de Alcobaça.  

Recolhemos aos textos do A208 e do A278 exemplos que podem fornecer 

uma ideia consistente de algumas dessas práticas abreviatórias ou braquigráficas, 

selecionados de uma amostra de seis fólios de cada códice, a partir dos versos 

daqueles em que se iniciam os índices (1v no A208 e 3v no A278).  Quanto aos tipos 

e classificações de abreviaturas, baseamo-nos em Chassant (1846), Cappelli (1973) e 

Cruz (1987).  

A abreviatura por sigla (talvez a origem do termo esteja em singulae 

litterae) consistia geralmente da letra inicial de palavras, usuais em sua maioria, que 

se queria representar. Essa letra podia estar entre dois pontos ou um único ponto vir 

à sua direita. Este último caso se perpetuou no tempo e ainda hoje é bastante comum 

indicar, com a aposição de um ponto a uma letra ou a um conjunto de letras, que ali 

há uma abreviatura.  

 

                 
                       scilicet                   scilicet 
                     (A208, 4v)                  (A278, 6v) 

 

A abreviatura por contração caracteriza-se pela manutenção das letras 

inicial e  final da palavra abreviada, podendo-se conservar entre elas uma ou mais 

letras características que induzam a um reconhecimnto mais fácil do termo. 

Normalmente sobrepõe-se a este um traço a indicar a abreviação.   
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A208 

 

                                         
      Domine (1v)      Dominum (1v)      sanctos (2r)              tempo (2r) 

  
 

                             
    Kalendas (2r)              Nostro (2r)        Gloria (2v)       Bispos (3r)             deles (3v) 

                           (em Nostro Senhor) 
 
 
 

                                              
  egleja (3v)           polo (4v)                    Benedictus (5r)                       Cristus (5v) 

 
 
 

                                  
collecta (6r)           Quaesumus (6r)            Capítulum (6r)            Alleluia (6r) 

       

        
    
A278 
 

                                           
   Domini  (3v)   Domine (3v)               Dominum (3v)                 tempo (3v) 
     (por Domini)  
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                  octavas (3v)           mês (4r)          sanctos (4r)                  Bispos (4v) 

        
 

                                     
             Benedictus (6v)             antiphãa (6v)             Cristus (7r)        miserere (7v)       
               
 

                                            
            Capitulum (7v)                   omnipotens (7v)              Psalmos (7v) 
 

 
 

Observe-se que há diferenças entre os traços abreviativos utilizados pelos 

amanuenses. No A208, traços mais retos e compridos. Em alguns, as extremidades 

direitas sofreram uma leve torção para cima (mormente nas contrações em que há um l). 

Na maioria dos exemplos, os traços perpassam por sobre quase todas as letras das 

abreviaturas. No A278, traços mais curtos e curvilíneos coocorrem com outros bem 

mais compridos e retos, como travessões, que são traçados com um ponto 

(especialmente nas abreviaturas com três letras, em que o ponto repousa sobre a letra 

intermediária, quase sempre um n).  

No A208, ocorre supressão de letras nas sílabas inicial e intermediária de 

Domine (1v) e nas iniciais de sanctos (2r), tempo (2r), Bispos (3r) e polo (4v). Em todos 

esses vocábulos mantém-se a primeira letra da sílaba inicial e integralmente a sílaba 

final. No A278, com exceção de polo, as ocorrências dos demais vocábulos aparecem 

abreviadas da mesma forma que no A208.    

No A208, em Dominum (1v) (3v no A278), Kalendas (2r), deles (3v), 

Benedictus (5r) (6v no A278), Cristus (5v) (7r no A278), Quaesumus (6r), Capitulum 

(6r) (7v no A278) e, no A278, em psalmos (7v), houve supressão das vogais, mantendo-

se unicamente determinadas consoantes com vistas a favorecer a inferência dos termos.  
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No A208, em deles (3v) e egleja (3v), e no A278, em mês (4r), verifica-se 

que houve contrações dos és. 

 Ocorre contração em octavas (3v) e antiphãa (6v) devido à retirada de 

grafemas após a primeira sílaba. Preservam-se esta e a letra final de cada termo.  

No tocante às demais contrações, não nos parece que obedeçam a alguma 

regularidade ou critério que se possa identificar com facilidade, a não ser que todas 

mantêm intactas, como já dissemos, a primeira e a última letra da palavra abreviada.  

Diferentemente dos traços que só assinalam a abreviatura sem, no entanto, 

trazer indícios formais minimamente claros ou lógicos que permitam deduzir qual 

ou quais grafemas tenham sido suprimidos, podemos apontar a existência de certos 

sinais abreviativos que comportam significado próprio, uma vez que indicam ou 

representam as letras que faltam na palavra abreviada, e de outros que comportam 

significado relativo, os quais, a despeito de não explicitarem em sua aparência ou 

forma aspectos que os associem aos grafemas omitidos, apresentam um caráter 

convencional que permite o destrinchar da palavra braquigraficamente alterada. 

Assim, podemos falar de abreviações por sinais com significado próprio e de 

abreviações por sinais com significado relativo. Nos códices alcobacenses 

observam-se as sequintes situações: 

 

 Indica-se com um traço a vogal nasal ou, simplesmente, que se omite ali um 

m ou um n. Observe-se que os traços do A278 são, sem exceção, curvos.  

  

A208 

 

                                     
   am (1v)   -gam  (2v)         ham (3v)          -rem  (2r)           em (2r)        -vem (3v) 
  (em sejam)             (em digam)                                                   (em veerem)                                         (em devem) 
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     -min- (2r)                 in (1v)       nom (2r)       cumunguem (3v)  
  (em domingo) 

 

 

A278 

 

                                                        
       am (3v)      -gam (4r)      ham (4r)           -çam (4v)  
    (em sejam)                (em digam)             (em façam)  

 
 

                                              
            -dem (3v)    -men- (3v)        -rem (4r)         em (4r)           vem (4r)  
         (em ordem)         (em primeiramente)      (em vierem)  

 
 

                     
   nom (3v)            -çom (4r)              con- (4v) 

                       (em Purificaçom)                      (em Completa) 
 
 

 Com um sinal semelhante a um 9 iniciando ou terminando um morfema, 

abreviam-se as sílabas con e com.  

.           
 

              
           confissom (A208, 3r)                      companheiro (A208, 4r)        compre (A208, 6r) 

       (verbo comprir) 
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 Um sinal bem semelhante ao anterior no fim da palavra representa us ou os.  

 

                               
   -tos (A278, 3v)             nos (A278, 4r)         
   (em sanctos)         (prep. + art.)                      
 
 

 

 Uma linha ondulada – quase como um u cursivo – por sobre uma letra (mais 

comumente uma consoante) indica que se suprimiu ali, dentre outros 

grafemas ou sequencias de grafemas, principalmente r ou as sequencias ra, 

ar, uar e, ainda, ua. É muito mais frequente no A208.   

 
 
A208 

 

                                    
   Quareesma (1v)              aguar- (1v)                          qual (2r) 

             (em aguardamento)  
 

 

                            
   -vra- (2v)   quaaes (2v)               quando (3r)               maneira (3r) 
(em lavramos) 

 

                               
  Vesperas (3r)         -mora- (4v)   quan- (4v)       inquam (5r)  

                            (em comemoraçom)                (em quando)  
 



127 

 

      
  feira (5r)    qual (6v) 

            (em quinta-feira)  
 

 

A278 

 

                                     
       quaees (4r)       inquam (6v)                         quarta (8v)          -tur- (4v) 

  (em Noturnos) 
 
 

 Uma espécie de 8 ou 2 deitado é colocado no fim ou no interior de palavras para 

indicar tur ou ur.  

 

     
  caentura (A208, 3r) 

 
 

 O sinal , semelhante a um 7, normalmente superposto sobre uma consoante, 

representa er ou re, que forma sílaba com essa consoante (em vermelho na 

transcrição). 

 

A208 

 

                                            
           -cer (2v)  -ver (3r)    -fer-        dizer (3v)               presente (3v)     
         (em sacerdote)           (em bever)       (em enfermeiros)  
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    averá (4v)                 três (5r) 

 
 
 

 
A278 

 

                                            
          -ver- (4v)              -tre- (4v)     pre- (4v)            igreja                      verso (7v)   
           em inverno)          (em antrevlo)             (em presente)   

 

 
 Um traço horizontal sobreposto a um q representa a conjunção ou o pronome que.  

 

           
        (A208, 2r)                (A278, 3v) 

 
 

 Um traço horizontal riscando a haste de um p representa a preposição per, 

quando a consoante se encontra sozinha, ou a sequência de letras per – ou, 

excepcionalmente, por –  quando no interior de uma palavra.  

 
 

A208 
 

                                
      Temporas (2r)       per (2v)               Vesperas (3r)     pero (4v) 

      (prep.) 
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A278 

 

           
         Vesperas (4v)                pero (6r) 

 

 

 Se o anel ou ombro de um p se prolonga e atravessa a haste para a esquerda, 

fazendo em seguida uma volta brusca para a direita e parando antes de tocar 

novamente a haste, temos aí um sinal que representa a sequência pro. No A208, 

todo o caminho do prolongamento é curvilíneo, já no A278, a tendência é um 

traço menos curvo. 

 

 
A208 

 

            
                   procissom (3r)                 proprios (5r)         
 
 
 
A278 
 

               
         procissom (4v)                               proprios (6v) 

 
 

 
 

Nas abreviaturas por letras sobrepostas, colocam-se acima de certas letras 

determinantes de uma palavra outras com dimensões menores, correspondentes a letras 

mediais ou finais da palavra abreviada. Indicam, de um modo geral, a ausência de 
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sílabas e de terminações ou desinências. Os dois escribas dos alcobacenses usam para 

esse tipo de abreviatura as vogais a, i e o.  

Nos exemplos que se seguem, as vogais i e o sobrepostas a determinadas 

consoantes (em vermelho nas transcrições) indicam que, além dessas vogais, o 

segmento omitido comporta também um r, de forma que se representam pelas 

abreviaturas as sequências ri e ro, que formam sílaba com as referidas consoantes.     
 

 

A208 

 

                                     
      pri- (1v)                   prior (3v)                                            sancristam (3v)         
           (em privados)  
     

   
  novembro (5r) 

 

A278 

 

                              
               Primeiramente (3v)                    -tri  (3v)     

                       (em Silvestri)          
 
 

 

              
ministro (4r)    sangria (4v)         prior (5r)  
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sancristam (5r) 

 

 

Nos seguintes exemplos, as vogais o e a sobrepostas a certas consoantes (em 

vermelho nas transcrições) indicam supressão, na abreviatura, dos sufixos -eiro/-eira.  

 

A208 

 

           
      reffectureiro (4r)              primeiro (5v) 

 
 
 
A278 
 

           
 primeira (3v)       maneira (4v)        celareiro (5r)   porteiro (5r) 
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8 NORMAS DE TRANSCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE EDIÇÃO  
 

No decorrer de nossa pesquisa, apuramos que o texto que ora se edita constitui na 

realidade uma tradução portuguesa do Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis (do início do 

século XII) – um dos escritos primitivos da Ordem de Cister – do qual utilizamos para 

comparação e solução de passagens intrincadas duas edições do século XVII. Portanto, o 

idioma de partida é o latim eclesiástico. Predomina na tradução que intentamos editar, 

quando comparada ao texto original, uma maior fidelidade à letra, à forma, ainda que se 

mesclem aspectos denotativos de certa liberdade na escolha de equivalentes semânticos e de 

estruturas sintáticas. Mas, como pudemos constatar, a literalidade ou a tentativa de 

manutenção de pormenores do latim na língua de chegada não impediu que fortemente se 

fizessem sentir contornos do idioma vulgar dos portugueses no léxico e nas estruturas 

sintáticas presentes no Livro dos Usos.  

 Sempre fomos da opinião de que o texto que iríamos editar devia manter, na 

medida do possível, as nuances de uma grafia que se caracterizou por refletir ou de certa 

forma reproduzir os sons da fala. Qualquer tentativa de arbitrariamente anular por um 

princípio normativo (ou pseudoerudito) todo o dinamismo ou, um tanto em paradoxo, o 

“frescor” da língua arcaica em seu aspecto oral, cujo testemunho mais fidedigno que temos 

à disposição é a denominada grafia fonética, seria pouco científica.  Nesse sentido, demos 

visão não somente às variantes significativas, determinantes para o entendimento das 

relações genealógicas entre os testemunhos, mas também ao conjunto das variantes 

ortográficas – mesmo que em discordância com os ditames da crítica textual moderna – 

quando esse conjunto claramente espelha matizes da pronúncia da língua portuguesa de fins 

da Idade Média. É o que procuramos enfatizar abaixo nos itens 3a, 3c, 3e, 4c e 4e.   

Em contrapartida não se pode desconsiderar que uma tradução do latim eclesiástico 

para um idioma vulgar, mormente no período medieval, pode se revestir de duas 

características: numa, o texto de chegada é dependente e está a serviço do texto de partida, 

noutra, o texto de chegada tem certa autonomia e apresenta elementos de reelaboração do 

texto original (COPELAND, 1991). No tocante ao Livro dos Usos, como já antecipamos, as 

duas formas de traduzir são notadas, predominando, contudo, a primeira. De maneira que 

resolvemos respeitar certas particularidades gráficas, que se nos configuram próprias do 

latim e que se manifestam, a nosso ver intencionalmente, na tradução para o português 

arcaico. Assim, preferimos manter consoantes geminadas, desde que etimológicas (item 
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4b); o grupo consonantal impróprio latino st- que ocorre em algumas palavras portuguesas 

(item 3c); consoantes implosivas quando etimológicas (item 4h).   

 

8.1 Normas básicas de transcrição 

  

1. Desenvolveram-se todas as abreviaturas. 

 
2. Sinais gráficos sem função para a exegese do texto não foram transcritos. 

 
3. Vogais:  

 
a) i por e (ex: ripitir) ou u por o (ex: custume) mantém-se se abonado pelos 

dois códices; transcreve-se, porém, e ou o se pelo menos um dos códices o 

abona, reservando-se ao aparato crítico a sílaba – com i ou u – que se rejeitou.  

  Na esteira de Nunes (1960), a possível permuta na passagem do latim 

para o português de e átono inicial para i ou de o átono inicial para u ocorreria 

normalmente quando, no primeiro caso, e estivesse junto de consoante vibrante 

ou lateral e das guturais ou palatais, e, no segundo caso, quando o estivesse 

acompanhado de consoantes palatais. O étimo do primeiro exemplo que citamos 

é repetĕre, em que o e átono da primeira sílaba está unido a uma vibrante, o que 

favorece sua transformação em i. Já o e da segunda sílaba teria passado a i por 

assimilação ao fonema idêntico da sílaba anterior, que fora igualmente resultado 

de mudança. Em *co(n)suetumĭne, étimo do segundo exemplo,  evidencia-se que 

o o átono da primeira sílaba está colado a uma consoante palatal ou, em 

consonância com a classificação atual, a uma consoante velar, o que propicia sua 

passagem a u.  

Não obstante a existência de elementos lingüísticos favorecedores das 

ocorrências de i por e ou de o por u, reconhecemos, por outro lado, que os textos 

cotejados se forjaram em um período caracterizado por uma grafia muito mais 

fonética do que etimológica, denunciando, por exemplo, em Pinticoste ou 

Penticoste e em cumungar ou comungar, que a língua falada já não fazia 

distinção absoluta entre e e i  ou entre o e u em posição protônica.    

b) y, se etimológico, mantém-se, se não, transcreve-se i; se representar 

semivogal, mantém-se (de acordo com Said Ali, 1964, p. 37, “usualíssimo era y 
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nos ditongos, sendo esta prática seguida ainda por escritores quinhentistas e 

seiscentistas.”); transcrevemos por i o y final de aly, assy, outrossy e sy 

(pronome), que ocorre invariavelmente nos dois códices.  

c) Formas conjugadas do verbo estar aparecem nos dois manuscritos 

portugueses desprovidas, com pouquíssimas exceções, do e- protético, de modo 

que encontramos star (< lat. stare), stava, stavam, ste, stem. Ocorre o mesmo 

quanto ao particípio scripto(s) (< lat. scriptu) e aos substantivos stada (der. do 

lat. stare / status) e stola (< lat. stola). Nesses casos o grupo consonantal 

impróprio st- é etimológico e, talvez por latinismo, teria se mantido no A208 e 

no A278 sem anteposição do referido e ao chamado s impuro naquelas palavras. 

Entretanto, a ausência desse fonema se dá igualmente em stirar por estirar (es + 

tirar, em que o verbo é de origem incerta), storvar por estorvar (< lat. 

exturbare), storia (vez ou outra ocorrendo estoria e istoria) por estoria (<  lat. 

historĭa), stonce por estonce (< lat. ex+tunce) e o antropônimo Ster por Ester 

(<lat. Esther , derivado do hebraico Sther). Nesses vocábulos o st- inicial não 

tem origem no st- inicial latino e só poderia ser explicado por influxo analógico 

dos termos que têm esse grupo consonantal impróprio inicial naquele idioma. 

Como elemento destoante, some-se aos vocábulos anteriores o verbo 

sguardar por esguardar (de origem indeterminada), de forma que o conjunto 

consonântico inicial sg- põe por terra a referida possibilidade de uniformização 

analógica, direcionando-nos novamente ao problema da grafia fonética (ver item 

3a), pela qual se revelam certas características de pronúncia do português 

arcaico. Com efeito, já não se devia pronunciar naquela época o e que antecedia 

s + consoante.  

Resolvemos, por conseguinte, fazer a distinção entre as formas que, pela 

queda do e- protético devida a sua anulação na língua oral, explicitam em 

português o grupo consonantal impróprio latino st- e aquelas em que o grupo 

inicial st- ou sg- não é etimológico. Para tanto, restauramos o aludido fonema 

(que vem, via de regra, entre barras paralelas oblíquas  quando faltante nos dois 

códices (cf. simbologia usada nesta edição)) exclusivamente no início dos 

termos em que um e (ou um i) se justifica pelo respectivo étimo.  

d) Sendo bem oscilante a grafia das vogais nasais, ora com o recurso de um 

traço sobre a vogal (na maioria dos casos) – traço este que grafamos como til – 
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ora com m ou n, havendo muitas vezes alternância, concernentemente à mesma 

palavra, de grafias ora com o traço sobre a vogal, ora com vogal seguida de m ou 

n. (ex: ordĩar e ordinar), optou-se por desenvolver, na maioria dos casos, em 

vogal + m ou vogal + n as vogais nasais em posição medial abreviadas por 

aquele sinal.  

Por desdobramento, n antes das bilabiais p e b – o que sempre ocorre nos 

dois códices, inclusive em palavras latinas – transcreve-se m. Em sílaba final, ã, 

ẽ, õ e ũ registram-se respectivamente am, em, om e um. Os próprios códices 

fazem concorrer as nasais finais com m (ham, sancristram, bem, stem, nom, 

refeiçom, etc.) com aquelas cuja sinalização final é um traço ou til.  

No tocante ao uso do til (ou traço) para exprimir nasalidade, também se 

pôde observar no A208 e no A278 aquilo que de um modo geral se verifica nos 

manuscritos portugueses antigos, ou seja, que  
 
muitas vezes o til ou o traço que se emprega para representar a 
nasalação da vogal é posto apenas na vogal seguinte ou falta todo e 
qualquer sinal de nasalação; ambas as coisas se devem com certeza a 
desleixos do escriba (HUBER 1986, p. 44).  

 

e) Ficam intactas as vogais geminadas quando etimológicas (ex. domaa, 

seenço) e sinalizadas por parênteses (cf. simbologia usada nesta edição) quando 

não etimológicas (ex. liçõ(o)es, mã(a)o).  

 

4. Consoantes:  

 
a)  u e i com valor consonantal foram transcritos v e j, excetuando-se i com o 

aludido valor quando aparece em referências, citações e nomes próprios em 

latim, situação pela qual se preferiu mantê-lo (nos textos latinos que usamos para 

comparação ocorre flutuação entre u/v e i/j).  

b) Consoantes geminadas são mantidas quando etimológicas, mesmo que 

algum dos códices a tenha simples; se a geminação não tiver respaldo no 

respectivo étimo, a consoante que sobra será marcada por parênteses (ex. 

ref(f)eitorio).  

c) As sibilantes mantêm as grafias encontradas, etimológicas ou não; no 

entanto, restitui-se a grafia etimológica se abonada por um dos códices. Guiamo-

nos por este princípio devido a não haver consenso quanto à pronúncia dessas 
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consoantes no período arcaico da língua, de forma que uniformizarmos as 

grafias das sibilantes no Livro dos Usos pelo balizamento da ortografia moderna 

ou da etimologia seria inadequado. Nesse sentido, adita Said Ali (1964, p. 49):  

 
Em português antigo havia dous fonemas parecidos, porém não idênticos, 
representados um por s ou ss, e outro por ç ou c [...]. Nos vocábulos de 
origem latina, coincide o uso de s com o desta letra em latim e o de ç ou c 
corresponde a c ou ti da língua-mãe. Mas nem por isso poderíamos atribuir a 
diversidade da escrita a motivo de etimologia. A reminiscência do latim teria 
influído, porém em medida assaz limitada. Os antigos escritores não tinham 
preocupação etimológica e, se a tivessem, a falta de preparo filológico os 
levaria a aberrações que todavia não lhes notamos. 

 
 

d) Eliminamos o h de hu, hi, hũu(s), hũa(s), hir, além do h de he (3ª pessoa 

do singular do pres. do ind. do verbo seer), que transcrevemos é; restituímos o h 

etimológico inicial dos seguintes vocábulos por ocorrerem formas que o 

apresentam e outras idênticas que não o apresentam: o verbo haver conjugado 

há, havemos, ham, haverá, haja, hajam, hajamos, houver, houverem (na 

verdade, oscilam relativamente a este verbo, somente am/ham e á/há); 

ora(s)/hora(s); ospede(s)/hospede(s);  ostia(s) / hostia(s); onra / honra; onrada / 

honrada. Também restabelecemos o h de homelia(s) e de hospitaleiro, ainda que 

não apresentassem oscilação em nenhum dos códices.  

  Assevera Said Ali (1964, p. 64): “Em português antigo o emprego do h 

inicial não era determinado pela preocupação etimológica [...]. Com h aparece 

geralmente escrita a forma verbal ha, mas sem h, aver, ouve, avemos, etc.” Nossa 

atitude uniformizadora, contudo, ampara-se tanto na própria flutuação do 

emprego do h inicial em vocábulos idênticos quanto em sua utilização nos 

vocábulos humildade, humildosamente e honestamente, os quais, com exceção 

deste último, que se grafa no A278 às vezes com h inicial, às vezes sem o h 

inicial, escrevem-se invariavelmente com anteposição daquela letra.  

e)  g seguido de e ou i transcreve-se, se oclusivo, gu, se fricativo, g ou j; se 

nesta última situação ocorrer g por j, transcreve-se g, desde que o abonem ambos 

os códices, e j, no caso de ao menos um dos códices o referendar.  

f) qu, se for dígrafo, seguido de a ou o, transcreve-se ca e co (ex. 

quantando ao invés de cantando).  

g) k inicial etimológico será mantido. 
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h) Mantêm-se as consoantes implosivas em dicto(s) (que coocorre com 

dito), fecto(s) (que coocorre com feyto), sancto(s), scripto(s), etc. 

 

5. Unem-se termos separados que em português moderno constituem um só 

vocábulo (ex. de pois  depois / em quanto  enquanto). 

 
6. Separam-se os proclíticos ligados à palavra que se segue (ex. E aqueles em vez 

de Eaqueles; ali u sooe a estar em vez de ali u sooe aestar). 

7. Emprega-se o sinal de hífen para separar os enclíticos jungidos ou não à palavra 

precedente (ex. e saya-se o convento em vez de e sayasse o convento). Também 

o usamos à moderna entre o ordinal (segunda, terça, etc.) e a palavra feira dos 

dias da semana. 

 
8. Acentuam-se com a acento agudo os monossílabos já e trás (= atrás) e os dissílabos 

oxítonos alá (advérbio), após, atrás, empós (= após), medés (= meesmo). Também 

com esse acento a 3ª pessoa do presente do indicativo do verbo seer (é) – a qual, 

sem exceção, grafa-se he em ambos os códices – \e\star (está) e haver (há); a 3ª 

pessoa do presente do subjuntivo (dé); as terminações do futuro do indicativo -rá(m) 

(como elemento distintivo relativamente às respectivas pessoas do mais que perfeito 

do indicativo) e -róm (como elemento distintivo relativamente à respectiva pessoa 

do pretérito perfeito do indicativo) (ex: seerá, cantarám e lavraróm); as palavras 

que por ventura possam produzir dúvida quanto à localização da sílaba tônica (ex: 

Pístola).  

 
9. Pontua-se o mais racionalmente possível com vistas à correta correlação dos 

sintagmas para apreensão do sentido do texto.  

 
10. Utiliza-se apóstrofo nos casos de sinalefa da preposição de com a palavra que se 

segue (d’Alcobaça, d’ante, d’algũu, d’ũu, etc.). 

 
11. Usam-se maiúsculas quando a ortografia moderna o exige para as iniciais de nomes 

próprios. Também nas iniciais de orações, cânticos e trechos de leituras bíblicas; de 

festas do calendário litúrgico; das Horas Canônicas; etc. E ainda nas iniciais de 

palavras que designam dignitários eclesiásticos (Papa, Bispo, Abade).   



138 

 

8.2 O que não constará das notas críticas 

 

As correspondências entre os códices elencadas abaixo não serão explicitadas no 

aparato crítico devido à sua quase absoluta constância. Ao antecipá-las aqui, 

procuramos enxugar um pouco do enorme conjunto de notas que busca espelhar a 

diversidade de variantes encontradas nos manuscritos, em sua maioria ortográficas. 

Vezes há, porém, em que ocorre quebra do padrão desta ou daquela correspondência, o 

que será sinalizado em nota.  

 

a)  
 
A208 (Alcobacense 208)           A278 (Alcobacense 278) 

 
 

aquele(s)/aquela(s)/(n)aquelo(s) ----------------------- aquelle(s)/aquella(s)/(n)aquello(s) 

delo(s)/dela(s)  ------------------------------------------- dello(s)/della(s)  

dele/dela   ------------------------------------------------- delle/della 

ele  --------------------------------------------------------- elle 

depolos/depolas /despolo(s) /despola(s) -------------- depollos/depollas /despollo(s)/despolla(s) 

polo(s)/pola(s) -------------------------------------------- pollo(s)/polla(s) 

todolo(s)/todala(s) ---------------------------------------  todollo(s)/todalla(s) 

apostolo/capitolo/turibolo   ----------------------------- apostollo/capitollo/turibollo 

pístola  ----------------------------------------------------- pístolla 

converso/encenso/responso/excelso ------------------- conversso/encensso/responsso/excelsso  

officio(s)  -------------------------------------------------  oficio(s) 

lições/rogações/sermões, etc.  -------------------------- liçõoes/rogaçõoes/sermõoes, etc. 

vam  -------------------------------------------------------  vãao 

E se [...] ---------------------------------------------------- Esse 

verbo + se  ------------------------------------------------- verbo + sse 
Domini/divini/confortamini/sanctificamini/omni ----------  Dominy/diviny/confortaminy/sanctificaminy/omny 

des i  -------------------------------------------------------- desy 

ordinar/ordem/ordenaçom ------------------------------- hordinar/hordem/hordenaçom 

egleja  ------------------------------------------------------ igreja 

Quareesma ------------------------------------------------ Quoreesma 

augua ------------------------------------------------------  auga 

vigilya -----------------------------------------------------  vigilia 
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 b) As terminações -tio, -tia, -tie, -tione, -tionis e -tium de palavras latinas que aparecem nas 

citações de trechos bíblicos, versículos, orações, etc. são grafadas em ambos os códices 

alcobacenses, sem exceção, -cio, -cia, -cie, -cione, -cionis e -cium. Em todos esses casos, 

optamos por fazer a alteração de c para t no texto editado sem nos darmos ao trabalho de 

informar a alteração nas notas críticas. 

 

c) O mesmo critério foi adotado relativamente ao ditongo latino ae no interior ou no fim de 

palavras (neste caso, como desinência de nominativo plural ou genitivo singular de palavras 

femininas de tema em -a) que ocorrem em referências e citações em latim. Invariavelmente 

esse ditongo é grafado e no A208 e no A278. Em todas as ocorrências restituímos o a (que 

vem entre barras paralelas para a esquerda) sem relatar em nota a alteração.   

 

8.3 Critérios essenciais adotados para a edição 

 

Resolvemos colocar em notas de rodapé todas as variantes, informações e 

pormenores de ordem crítica advindos do cotejo entre os códices alcobacenses. Estamos 

cientes de que, em princípio, não seria esse o procedimento usual entre os editores, que 

normalmente se utilizam de um aparato crítico – igualmente de rodapé, mas não em 

notas como fizemos – registrando horizontalmente as variantes ou lições escolhidas e, 

logo depois, separadas por um parêntese, todas as variantes ou leituras dos outros 

testemunhos (indicados por siglas) que foram rejeitadas.  

Para o tipo e a extensão do texto que editamos, a forma como escolhemos 

trabalhar nos pareceu a mais adequada, pois propiciou que apresentássemos em 

sequencia, à medida que apareciam nos textos, além das variantes rejeitadas, também 

análises, impressões e comparações de ordem linguística (fonológica, sintática, 

morfológica e semântica) e histórica relativas ao português arcaico e a seus diversos 

modos de registro escrito. Some-se a isso as transcrições que fizemos de palavras e 

trechos dos textos latinos que se nos afiguravam alterados, adaptados ou estropiados na 

tradução portuguesa. Por esse procedimento, tornou-se possível confrontar língua de 

partida e língua de chegada com vistas a se compreender algo do processo tradutório na 

Idade Média.  

De um modo geral, as edições críticas desprezam as chamadas variantes 

ortográficas por considerarem que não apresentam, de um modo geral, nenhum aporte 
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para a determinação das filiações entre os textos confrontados. Não foi esse o nosso 

critério. Quisemos abrir ao máximo o leque de visibilidade dos textos, explicitando todo 

o conjunto de situações encontradas. Assim, será possível, além de visualizar em 

perspectiva e comparar as escritas dos dois amanuenses, cujas composições estão 

separadas no tempo por apenas vinte e nove anos, também apreender algo do viés 

fonético-etimológico que caracteriza a escrita dos dois códices alcobacenses. 

Para melhor visualização, as notas que trazem as variantes que não adotamos 

encontram-se em negrito.  
 

 
8.4 Siglas e abreviaturas utilizadas na edição 
 

A208 ----------------- Códice alcobacense 208 (ano 1415) 
 
A278 ----------------- Códice alcobacense 278 (ano 1444) 
 
L ---------------------- Liber Vsuum Sacri Cisterciensis Ordinis (ano 1643) (ver anexo F) 
 
N --------------------- Nomasticon Cisterciense seu Antiquiores Ordinis  

Cisterciensis Constitutiones (ano 1670)  
 
p.m. ------------------ da própria mão do copista  
 
o.m. ------------------ outra mão ou de mão diferente da do copista  
 
N.p.m. --------------- nota adicionada pela própria mão do copista 
 
N.o.m. --------------- nota adicionada por outra mão 
 
cf.  ------------------- confira 
 
cap. ------------------ capítulo 
 
cp. ------------------- compare(-se)  
 
fl. -------------------- fólio 
 
fls. ------------------- fólios 
 
l. ---------------------  linha 
 
ll. --------------------- linhas 
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8.5 Simbologia utilizada na edição para acréscimos, supressões e sinalizações 

 

[   ]  

Entre colchetes, acréscimo de letra(s) de um vocábulo ou vocábulo tomado(s) ao A278. 

 
<  >  

Entre colchetes agudos, acréscimo de vocábulo(s) que não se encontra(m) em nenhum 

dos códices.  

 
\   \ 

Entre barras oblíquas para a esquerda, acréscimo de letra(s) de um vocábulo que não 

consta(m) em nenhum dos códices. 

 
/   / 

Entre barras oblíquas para a direita, leitura de letra, grupo de letras, vocábulos ou 

sequência de vocábulos no A208 dificultada por apagamento parcial ou total, seja por 

desgaste da tinta seja por raspagem proposital do amanuense.   

 
[##] 

Vocábulo ilegível ou que não pudemos decifrar. 

 
(   )  

Entre parênteses, sinalização de letra(s) ou vocábulo(s) que estão presentes no A208 

(exemplar de colação), mas que se configuram equívocos do copista. Subentende-se que 

a ocorrência que se coloca entre parênteses não se encontra no A278 – que, em função 

disso, apresentaria, naquele ponto, a melhor lição. Explicitam-se e esclarecem-se no 

corpo de notas os casos que pareçam estar em desarmonia com esse raciocínio. Também 

são sinalizadas pelos parênteses a vogal ou a consoante excedente nos casos descritos 

em 3e e 4b.   

 
  

Entre setas apontando para a mesma direção, o trecho em português que não consta do 

texto latino em L e N.  
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(  )  

Entre parênteses que por sua vez estão entre setas apontando para direções opostas, 

trecho constante dos textos latinos, mas que se suprimiu dos códices portugueses.  

 
|   |  

Entre barras verticais, o sintagma ou trecho em português que destoa semanticamente, 

por simplificação ou ampliação de detalhes descritos ou referidos, daquele que lhe é 

correspondente no original latino presente em L e N. Neste caso o trecho do original 

será reproduzido em nota. 

 
||  || 

Entre barras verticais duplas, o sintagma ou trecho em português sobre o qual se faz 

comentários de ordem lingüística (semântica, morfológica, sintática, etimológica, etc.) 

ou que tenham a ver com o próprio cotejo crítico dos manuscritos ou de L e N 

relativamente ao texto latino.     

  
> 

Colchete agudo para a direita significa que a forma que antecede o símbolo origina a 

que lhe sucede ou se transforma nela. 

 
< 

Colchete agudo para a esquerda significa que a forma que antecede o símbolo provém 

da que lhe sucede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 
 9 EDIÇÃO DO ÍNDICE E DE CINQUENTA E TRÊS CAPÍTULOS DO LIVRO 

DOS USOS DA ORDEM DE CISTER 

 

 

 

Folha de rosto do códice alcobacense 208 com carimbo 
da Livraria de Alcobaça 
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---[Fl. 1r] (escriba: Frei Álvaro Gouvea)----------------------------------------------------------------------------- 

O muito virtuoso nosso padre Sam Bernardo, Abbade de Claraval, mandou aos seus monjes que, 

em cantando12, tevessem aquesta form/a/3 et regra, dizendo e afirmando que aquesta aplazia a 

Deus et aos anjos, e enformando-nos que nom \e\stiras\s\emos4 muito o canto, mes que façamos 

ponto redondo et viva voz cantemos metro e fim do vers(s)o  ensembra entoemos e, de 5 

consuum, o leixemos e façamos fim. Nom prisumamos ne(h)ũu  começar ante que os outros 

nem se5 atrigar muito ou (h)ir após os outros ou atrás deles teenr6, mas todos em (h)ũu 

comecemos, cantemos e pausemos, sempre escuitando o que diz o outro. Quemquer que começa 

antifaa, psalmo ou responso ou Alleluia ou hyno, diga soo (h)ũa ou duas partes e mais nom, 

calando os outros. E daquelle lugar u leixa, ali comecem os outros, nom repitindo nem dizendo 10 

o que já outro disse. Esta ordenança tenham quando o cantor começar antifaa, Alleluia ou 

responso. Esto seja sobretodo7 que nom repeta ne(h)ũu nem diga o que já outro dis\s\e. Quando 

hynos, alleluia ou responso cantamos, [##] quantoquer aguardemos – e espicialmente8 em os 

dias festiva(a)es. Era de mil quatrocentos e triinta e quatro annos. Eu, Frey Alvaro Gouvea 

scripvi esto per mandado de Dom Stevam, Abade d’Alcobaça. Deo gratias9. 15 

 
------------------------------------------------------------------------[Fl. 1v] (escriba: Frei Estevão Anes Lourido)--- 

Começa-se a tavoa e capitolos dos officios10 eclesiasticos, segundo a Ordem de 

Cistel primeiramente:  

 20 

<Prima pars: BREVIARII AC MISSALIS CISTERCIENSIS secundum Regulam Sancti 

Benedicti dispositio>1112 

 

|Do Avento|13                     I  

                                                             
1 quantando (-tan- não consta do corpo da palavra, mas foi acrescentado entre linhas imediatamente acima 
de -do) 
2 qu- com valor oclusivo-velar. 
3 Manuscrito danificado no espaço da letra a, que, por esta razão, está parcialmente legível. 
4 De es + tirar (de origem incerta). 
5 Acrescentado entre linhas imediatamente acima do ponto onde deveria ter sido inserido. 
6 Forma atestada no Corpus informatizado do Português Medieval. 
7 Acrescentado (o.m.) udo à margem esquerda, no mesmo nível da linha. Parece que uma posterior 
encadernação do códice estreitara parte da margem, fazendo com que se mutilasse um possível particípio 
com aquela desinência, que deveria ser colocado, por seta indicativa, após sobretodo. Outra hipótese seria 
supormos que udo é o remanescente visível de um tudo a corrigir todo que se lê no texto.    
8 -ci- acrescentado entre linhas (p.m.) imediatamente acima do ponto onde deveria ter sido inserido. 
9 No texto, -cias 
10 A278: ofiçios 
11 Em N. 
12 Primeira parte: Disposição do Breviário e Missal Cisterciense segundo a Regra de São Bento 
(Tradução nosssa) 
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Como sejam departidos os responsos nos dias privados aas vigílias no  25 

tempo do inverno                       II  

|Da Vigilia de Natal|14                   III  

|Do dia de Natal|15                 IIII  

|Das Octavas de Natal|16                 V  

Como, des dia de Natal ataa a Septuagesima em os dias dos domingos, os officios 30 

das missas sejam departidos em cada ũu ãno                        VI  

|Da festa de Sam Silvestre|17                VII  

Que devem leer aas Matinas depois de Circumcis(s)io Domini ataa <a> Septuagesima        VIII  

||Da Vigilia <da> Epiphania||18                IX  

[De] Domine, ne in ira tua19 e Benedicam Domino20             X21 35 

Da Septuagesima                 XI  

Dos tractos22                  XII  

|Do Dia de Ciinza23|24               XIII  

|Das festas dos santos que veerem des Dia de Ciinza25 ataa26 o sabado d’ante Ramos|27        XIIII  

Da primeira dominga da Quareesma e aguardamento desse tempo                      XV  40 

Das duas domaas ante da Pascoa             XVI  

Do Dia de Ramos              XVII  

|Como se28 devem começa[r]29 as Paixões30|31       XVIII32  

                                                                                                                                                                                   
13 L e N: De Adventu Domini. 
14 L e N: De Vigilia Nativitatis Domini 
15 L e N: De Nativitate Domini 
16 L e N: De Octavis Domini 
17 L e N: De Sancto Silvestro 
18 L: De Vigilia Epiphaniae/ N: In Vigilia Epiphaniae 
19 Ps 6:2 (Vulgata Clementina) 
20 Ps 33:2 (Vulgata Clementina) 
21 Este título está jungido ao anterior através do conectivo e, que suprimimos, e dentro do espaço que 
havia disponível. Provavelmente o copista se apercebera do lapso quando já havia escrito o título XI. 
Acreditamos haver acrescentado ainda o número X ao lado do IX, mas que não está visível devido ao 
estreitamento da margem deste fólio (cf. nota 7). O mesmo ocorre com relação aos títulos XVII e XVIII, 
sendo que este último está parcialmente visível. As duas situações repetem-se no A278. As disposições 
dos referidos capítulos nos índices normalizam-se quando estes são repitidos no texto dos dois códices. 
22 A278: trauctos 
23 A278: siinza  
24 L e N: De capite ieiunii 
25 A278: siinza 
26 A278: ata 
27 L: De festivitatibus Sabbatorum, quae a capite ieiunii usque ad Sabbatum ante Dominicam in palmis 
evenerint / N: De festis Sanctorum, quae etc. 
28 A278: comosse 
29 Ausência do r também no título que encabeça o texto do respectivo capítulo no A208. 
30 Cp. com Paxões (ver título que encabeça o texto do respectivo capítulo do A208).  
31 L e N: Ordo in Ramis Palmarum. 
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Da quarta-feira ante da Pascoa              XIX   

|Da quinta e sexta-<feira> e sabado ante33 da34 Pascoa|35          XX  45 

|Da Quinta-feira ||de Lava Pees||36|37             XXI  

|Da Sexta-feira de Endoenças38|39            XXII 

 
---[Fl. 2r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

||Da Vigilya de Pascoa||40           XXIII  50 

|Da festa dos sanctos que veerem depois da sexta-feira d’ante Ramos  

ataa as Octavas de Pascoa|41                    XXIIII42  

Da domaa de Pascoa              XXV  

Do octavo dia de Pascoa            XXVI  

Do Tempo da Resurreiçom          XXVII  55 

Das Rogações          XXVIII  

|Da Ac(c)ensom43|44            XXIX  

Da Vigilya de Pinticoste             XXX  

Das Octavas del             XXXI  

Dos officios dominga(a)es des as Octavas de Pinticoste ||ataa45 o Avento||46    XXXII  60 

Das festas [em que]47 nom lavramos e que nom veerem em domingo    XXXIII  

Das festas em que nom lavramos e <que> veerem em domingo               XXXIIII  

Das festas48 em que lavramos e <que> veerem em domingo      XXXV  

Dos dias dos domingos em que nom vem festa de Doze Lições     XXXVI  

|Como digam as missas|49 nos dias privados                XXXVII   65 

                                                                                                                                                                                   
32 Cf. nota 21. 
33 Palavra ante raspada (mas parcialmente visível) entre sexta e e no A278. 
34 A278: de 
35 L e N: De Coena Domini et Parasceve et Vigilia Paschae. 
36 O adjunto adnominal omitido no A208 e no A278 está expresso no título que encabeça o texto do 
respectivo capítulo dos dois códices portugueses.  
37 L e N: Item de Coena Domini. 
38 A278: dendoenças 
39 L: Item de Parasceve / N: De Parasceve 
40 L: Item de vigilia Paschae / N: De Vigilia Paschae. 
41 L e N: De festis Sanctorum quae post Sabbatum ante Dominicam in palmis etc.  
42 Título em duas linhas no A208 com número em posição irregular na sequência da primeira linha. 
43 A278: Acen-  
44 L e N: De Ascensione Domini 
45 A278: ata 
46 L: ad Adventum Domini / N: ad Adventum 
47 A208: enque 
48 Festa, no texto português, é tradução genérica das palavras latinas festivitas (L, XIV), festum (L e N, 
XXIV) e solemnitas (L e N, XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI). 
49 L e N: Quo ordine Missa agantur 
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Quantas colheitas5051 digam aas missas                 XXXVIII  

Das quatro \e\storias52 que se ham de cantar das53 kalendas  

||de agosto||54 |ataa o Avento|55        XXXIX  

|Em qual domaa façam as Quatro Temporas no mes de setembro|56     XXXX  

Co(co)mo leam os livros no ref(f)ectoiro des o Pinticoste ataa as Kalendas  70 

de novembro                           XLI  

Das antif(f)ãas5758  que se dizem nos sabados aa Magnificat          XLII  

Das festas dos sanctos que veerem em domingo ou na Acensom de Nosso Senhor     XLIII  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 2v]--- 75 

Das festas dos sanctos que veerem59 nos sabados        XLIIII  

||Das Vigilyas||60              XLV  

Das Octavas de Nosso Senhor e dos Sanctos          XLVI  

Da Purif(f)icaçom61 de Sancta Maria          XLVII  

Das canticas62           XLVIII  80 

Das festas em que63 lavramos            XLIX  

Em qua(a)es64 tempos e per que modo devem a dizer as \h\oras dos mortos             L  

Como digam as colheitas65 |polos passados|66                LI  

Dos officios principa(a)es dos passados              LII  
                                                             
50 Vocalização do c seguido de t do latim collecta. No entanto, o significante é predominantemente 
representado nos códices pela abreviatura colla com uma linha obliqua cortando o l geminado, a indicar, 
possivelmente, o próprio latim collecta ou o português *colleita com ll palatalizado. Adotaremos collecta 
sempre que depararmos com a aludida abreviatura no A208.   
51 A278: collectas (ou colleitas) abreviado (cf. nota anterior). 
52 A278: -ryas 
53 A278: da 
54 A278: dagosto 
55 L e N: ad Aventum Domini  
56 L e N: Qua septimana ieiunia Quatuor Temporum in mense Septembri agenda sunt.   
57 A278: antiphãas 
58 Ao longo do texto do A208, no entanto, prevalece a grafia antiphãa.  
59 L: evenerint / N: eveniunt  
60 L: De Vigiliis / N: De Vigiliis Sanctorum 
61 A278: -fi- 
62 Parece testemunhar o fenômeno da alteração de gêneros que ocorreu na passagem do latim para o 
português. O neutro singular latino canticum flexiona-se, no plural, cantica, cuja terminação se confunde 
com a da maioria das palavras femininas portuguesas no singular, o que provavelmente induziu aqui à 
flexão de número (canticas).  Essa mesma confusão verificou-se, na história do português, em palavras 
como folia (plural de folium) e signa (plural de signum), as quais, inicialmente formas do neutro plural 
latino, foram percebidas posteriormente como vocábulos femininos devido à terminação a, incorporando-
se com este gênero ao português (folha e senha).  
63 Entrelinhado (p.m.) em vermelho no A208, com a haste do q entre em e lavramos. 
64 A278: quaees 
65 A278: collectas ou colletas 
66 L e N: pro defunctis  
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<Pars secunda: DE CEREMONIIS tam in horis Canonicis quam in Missarum 85 

celebratione observandis>6768 

 

Como deve\m\69 o sacerdote e os ministros fazer aas missas festiva(a)es            LIII  

Das missas que nom ham mais que ũu ministro              LIIII  

Como devem beezer a augua                       LV  90 

Como deve o convento star aas missas              LVI  

Da Paz                 LVII  

Da cumunhom              LVIII  

Das missas privadas               LIX  

Em qua(a)es dias digam d/u/as missas                 LX  95 

Quando devem o sacerdote e os ministros s/u/bir70 ao altar           LXI  

Do Kyrie71 [e]leison72              LXII  

Quando digam73 Gloria in excelsis Deo74 e /Ite missa est/       LXIII  

Em qua(a)es dias leixem as colheitas75 usadas76         LXIIII  

Em qua(a)es77 dias digam Credo in unum Deum          LXV  100 

||Quando devem comungar78 e tomar Paz||79          LXVI  

Em qua(a)es80 dias devem /arder/ tres lampades8182 na egleja e fazer  

sermom no cabidoo83                LXVII  

Como façam os frades nos domingos e nas festas aas vigilyas    LXVIII  

Dos Laudes             LXIX  105 

                                                             
67 Em N. 
68 Segunda parte: Das cerimônias que devem ser observadas tanto nas horas canônicas quanto na 
celebração das missas. (Tradução nossa)  
69 Verbo está no plural em L e N (Quomodo se agant sacerdos et ministri, etc). No título LXI do A208 
faz-se normalmente a concordância.  
70 A278: so- 
71 A208 e A278: Kirye 
72 A278: kiryeleison 
73 L e N: canitur (“canta-se” ou “é cantado(a)”) 
74 Vocábulo ausente no A208. 
75 A278: collectas ou colletas (cf. nota 50) 
76 A278: hu- 
77 A278: quaees 
78 A208: cu- 
79 L: Quando debeant fratres ad pacem et ad communionem ire / N: […] et communionem ire 
80 A278: quaees 
81 A278: -das  
82 Se o e final constante do A208 não estiver equivocadamente por a, repetiu-se a forma do acusativo 
plural do latim lampas, -dis presente em L e N. É atestada, no entanto, a forma lampaa(s) (do lat. 
lampada, -ae) já no século XIII. (cf. CUNHA, 2010, verbete lâmpada). 
83 no cabidoo ausente no A278. 
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<Pars tertia: DE RITIBUS IN EXERCITIIS Regularibus observantibus>8485 

 

Do cabidoo e da confissom            LXX  

 
---[Fl. 3r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

Como façam os frades no tempo da Liçom          LXXI  

- Da oraçom86 

Em qua(a)es87 offi[ci]os devem entrar os frades ou quando       LXXII  

<- Da cozinha  

 - Do refectoiro  115 

 - Do calefetoryo88  

 - Dos auditoryos89  

 - Do dormitoryo90>91  

Do misto           LXXIII  

Em que maneira se \h\ajam no inverno aos noturnos e d(h)i ||ataa a||92 Terça  120 

nos dias privados           LXXIV  

 - Do93 antrevalo  

Do lavor            LXXV  

Da ref(f)eiçom94          LXXVI  

Dos servidores                     LXXVII  125 

Das Vesperas                    LXXVIII  

Como façam |em todo [tempo]|95 depois das Vesperas      LXXIX  

Como bever depos96 Vesperas          LXXX  

                                                             
84 Em N. 
85 Terceira parte: Dos ritos que devem ser observados nos exercícios regulares (tradução nossa) 
86 Este subtítulo não aparece no índice do A208, mas está no corpo do respectivo capítulo (ver texto). 
Ocorre o mesmo relativamente ao A278, apesar de se haver acrescentado (o.m.) E di oracam ao título. 
87 A278: quaees 
88 A278: cala- 
89 A278: -rios 
90 A278: Do dormidoiro Capitollo [...] (No espaço entre colchetes, acrescentou-se equivocadamente um 
número sequencial aos capítulos anteriores, que foi raspado)  
91 Não constam do índice, mas estão no corpo do respectivo capítulo (ver texto) de ambos os códices, bem 
como nos textos latinos, com exceção do subtítulo De coquina, ausente em L.  
92 A278: ataa  
93 A278: E do 
94 A278: reffec- 
95 L e N: omni tempore  
96 Comparem-se as variantes depos (+ Ø) e depois (+ de) (título anterior), que traduzem e estão 
etimologicamente unidas à preposição latina post dos textos-fonte, sendo a primeira variante mais antiga 
que a segunda. Confirma-o sua forma (< de + pos(t)) e o fato de manter intacto no texto o status sintático 
da preposição latina. Depois, apesar de ser igualmente evolução de de + post,  incorporou, na verdade, 
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Da colaçom           LXXXI  

Como façam depos Completa                    LXXXII  130 

Como façam no tempo da caentura <das vigilyas ataa depos Vesperas>97          LXXXIII98  

Do bever depos Noa99              LXXXIIII100  

||Do tempo da ceifa||101                 LXXXV102  

Das rasuras103                    LXXXVI  

Da Procissom dos Bispos                 LXXXVII  135 

Como devem receber os \h\ospedes104              LXXXVIII  

|Dos que vam105 em algũu caminho|106                 LXXXIX  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 3v]---  

<Pars quarta: DE CVRA INFIRMORVM et suffragiis Mortuorum>107108 140 

 

Dos que ham vomito ou se lhes109 vay o sangue110 e do servidor deles         LXL  

|Da sangria|111                LXLI  

Dos enfermos que som fora do coro            LXLII  

Dos enfermos que som na enfermaria          LXLIII  145 

Como devem unger os enfermos         LXLIIII   

|Como façam quando algũu quiser morrer|112          LXLV 

|Como [o] ham de soterrar e a que [h]ora|113           LXLVI  

                                                                                                                                                                                   
valor adverbial, e somente como elemento de locução é que reassume a natureza preposicional.  Veremos, 
porém, ao longo do texto do Livro dos Usos, que depos + Ø e depois + de (ou que) não são de uso 
absoluto, comportando variações.    
97 Acrescentamos o sintagma adverbial, pois está configurado no título que encabeça o texto do respectivo 
capítulo tanto no A208 quanto no A278, além de constar nos textos latinos. 
98 LXXXIV, em N. Daqui em diante, há uma discrepância entre as numerações dos índices dos textos 
latinos (cf. aqui e notas 100 e 102), o que alterará o número total de capítulos entre estes e a versão 
portuguesa.  
99 depos + Ø (desacompanhado de preposição ou conjunção) aqui e nos títulos LXXXII e LXXIII (cf. 
nota 96). 
100 Sem numeração em L; LXXXIII, em N. 
101 L: De tempore secationis et messionis 
102 Número LXXXIV em L e N. Regulariza-se aqui a numeração entre estes, mas produziu-se defasagem 
de uma unidade relativamente ao manuscrito português. 
103 Escrito equivocadamente ro- no A208, porém, o foi rasurado em a (outra tinta). 
104 os \h\ospedes em posição irregular abaixo da linha guia da escritura do título, não obstante haver  
espaço após o verbo. 
105 A278: vaam (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
106 L e N: De dirigendis in via 
107 Em N.  
108 Quarta parte: Da cura dos enfermos e dos sufrágios dos mortos (Tradução nossa) 
109 A278: selhes 
110 A278: -ge  
111 L e N: De minutione  
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|Como [o] ham de vigiar de noite114|115          LXLVII  

Como devem dizer as missas e as colheitas116 |||por o||117118 passado presente|119   LXLVIII  150 

||Como o ham de levar aa cova||120          LXLIX  

Dos nossos parentes                C121  

Como comunguem os \h\ospedes enfermos122                       CI  

Como soterrem o123 \h\ospede                CII  

||Dos noviços||124                CIII  155 

 

<Pars quinta: DE HEBDOMADARIORVM Superiorum et Officialium Muniis>125126 

 

||Do sacerdote e dos ministros domaairos||127            CIIII  

Do domaairo do Vitatório                CV  160 

Do servidor da egleja               CVI  

|Do domaairo de leer aa mesa|128            CVII  

Dos domaairos ||do mandado||129 dos [h]ospedes            CVIII  

Dos domaairos da cozinha               CIX  

Dos cozinheiros do Abbade                CX  165 

Do Abbade                 CXI  

Do Prior               CXII  

Do Soprior130              CXIII  

Do meestre ||dos noviços||131           CXIIII  

 170 

                                                                                                                                                                                   
112 L e N: Quomodo agatur circa defunctum  
113 L e N: Item de defunctis postquam sunt in Ecclesia  
114 A278: noy-  
115 L e N: De vigiliis circa defunctum 
116 A278: collectas ou colleitas  
117 A278: pollo  
118 Cp. com polo(s) (título LI). 
119 L e N: pro praesente defuncto 
120 L: Quo ordine efferatur defunctus ad tumulum / N: Quo ordine efferatur ad tumulum   
121 A278: cento 
122 os [h]ospedes enfermos em posição irregular abaixo da linha guia da escritura do título,  não obstante 
haver espaço após o verbo.  
123 A278: ho 
124 L: De Noviciis / N: De Novitiis  
125 Em N. 
126 Quinta parte: Das obrigações dos hebdomadários superiores e dos oficiosos (Tradução nossa) 
127 L: De hebdomadario sacerdote et ministris hebdomadariis / N: [...] et ministris eius. 
128 L e N: De hebdomadairo lectore   
129 L: ad mandatum / N: ad MANDATVM. 
130 A208: So prior  
131  L: Noviciorum / N: Novitiorum  
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---[Fl. 4r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do sancristam e do deu companheiro            CXV  

Do cantor e do seu companheiro           CXVI  

Do enfermeiro            CXVII  

Do cellareiro132 e do seu companheiro        CXVIII  175 

Do ref(f)ectureiro133             CXIX  

|Do \h\ospitaleiro|134              CXX  

Do porteiro e do seu companheiro           CXXI  

Do vesso135 da ref(f)ecçom136137         CXXII 

 180 
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 195 

 

                                                             
132 A278: cela- 
133 A278: -to- 
134 L e N: De hospitali monacho  
135 A278: versso 
136 A278: reffei- 
137 Cp. com ref(f)eiçom (título LXXVI). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 4v]--- 

Começam-se os officios138 eclesiasticos139. E do Avento primeiramente140: 

 

Comecem na primeira dominga141 do Avento leer o livro de Isayas |aas 200 

Matinas|142 e dali143 em diante144 todo seja leudo polo145 Avento, tambem na egleja 

como no ref(f)ectoiro146, como o cantor ordinar. E se per ventura em estes dias do 

Avento \h\ouverem de147 fazer commemoraçom d’algũu sancto aa Vespera ou aos 

Laudes, primeiramente façam commemoraçom do Avento e, depois, do sancto,  salvo 

se for festa de ||XII Lectiones||148.  205 

Quando a festa de Sancto Andre veer em este sabado, aas Vesperas, sobre os 

psalmos, sejam ditas as antiphãas149 da festa, scilicet150 Vidit Dominus Petrum e as 

outras. Mais o capitolo e todalas outras cousas que se seguem compridamente seeram 

ditas do Avento. E, ditas as Vesperas, seja feyta151 commemoraçom da festa. E per este 

modo seerá feyto per quantas vezes festa d’algũu sancto for feyta em algũu sabado. 210 

||Item quando veer a vigilya de Sancto Andre na primeira dominga do Avento, ambas as 

missas seeram do Avento. E a missa da vigilya seja rezada. E commemoraçom seja 

feyta da vigilya aa missa da Prima.||152 Mais, se a153 festa de Sancto Andre veer em esta 

dominga, em outro dia seja feyta154, pero que as Vesperas primeiras seeram do 

Apostolo. E esto porque nom pode \h\aver as Vesperas segundas porque o embarga 215 

Sancto Eloy. E da dominga faram commemoraçom. E de todo em todo assi seja feyto 

quando festa d’algũu apostolo veer em segunda-feira.  

 

                                                             
138 A278: ofiçios  
139 A278: eccle- 
140 A278: E do Avento primeiramente Capitolo primeiro 
141 L e N: Dominica  
142 L e N: ad Vigilias 
143 A278: daly 
144 A278: endiante 
145 A278: pello 
146 A278: refectorio 
147 Acrescentado (o.m.) à margem direita do A208. 
148 A278: Doze Liçoões 
149 A278: -fãas (cf. nota 58). 
150 A278: convem a saber 
151 A278: fec- 
152 Em nota (p.m.) à margem inferior do A208. Incorporado ao texto no A278. 
153 Entrelinhado no A208 (p.m.). 
154 A208: dita 
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Da\s\ festa\s\ de Sancto Eloy e de Sam Nicolao155, quando veer\em\ em algũa 220 

dominga do Avento, posto que se perlongue[m] e faça[m] em outro dia, soo a festa de 

Sam Nicolao \h\averá156 as primeiras Vesperas. E de Sam Thome157 de todo seja 

feyto158, assi como de Sancto Andre159, quando em160 algũa dominga ou segunda-feira 

veer. 

||Em na||161 terceyra domaa desse Avento, |o jejũu das Quatro Temporas (que) se 225 

em cada ũu anno deve fazer <e> as \h\omelias dos 

 
---[Fl. 5r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evangelhos, a esses tres dias dos jejũus perteecentes, sejam leudas|162 per diaconos que 

o cantor screpver que as digam. E na primeira quinta-feira dessa somana163, os sermões 230 

de Sancto Agostinho164 da Encarnaçom de Nosso Senhor, scilicet, Legimus sanctum 

Moysen e165 Vos inquam convenio, aas Matinas dessa quinta-feira devem a dizer. E 

quando contecer que Sam Thome166 Apostolo veer em esta quinta-feira, na terça-feira 

dessa domaa, estes sermões sobreditos sejam leudos.  

E aquela antiphãa Nolite167 timere, que sempre deve seer dita aos Benedictus |no 235 

quinto dia d’ante [Natal]|168, se esse quinto dia for domingo169, esta antiphãa Nolite 

timere seja dita em el, aos Benedictus, e a outra antiphãa da dominga170, scilicet Ave 

Maria, fique.  

 

 240 

                                                             
155 A278: Nicollaao 
156 Verbo parcialmente legível no A278 devido a borrão. 
157 A278: To- 
158 A278: fec- 
159 A278: Santandre 
160 Entrelinhado no A208 (p.m.) 
161 A208: Enna (primeiro n por o.m.) / A278: Em na 
162 L e N: jejunia quatuor Temporum omni anno sunt agenda; et homiliae Evangeliorum ad ipsos tres 
dies jejuniorum pertinentes ad Vigilias legendae  
163 Cp. somana (< semana < septimana) aqui e domaa (< hebdomăda) na l. 225, que traduzem o latim 
septimana em L e N. 
164 A208: Sancto Agustinho / A278: Santagostinho 
165 A208 e A278: et  
166 A278: To- 
167 A278: Nolicte  
168 L e N: quinta die ante diem Nativitatis 
169 L e N: Dominica  
170 L e N: Dominica  
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Como sejam repartidos171 os responsos nos dias privados, aas vigilyas,  

no tempo do inverno -----------------------------------------------------------------------II172 

 

Todolos responsos que som cantados173 das Kalendas de novembro ataa a Pascoa 

|nos dias do domingo|174 e os da Epiphãia175, scilicet176, Hodie in177Jordane, sejam 245 

departidos, cada dia, tres, nos dias privados ataa a sesta-feira. E em na sesta-feira sejam 

repetidos178, tirados os que ham responsos proprios, scilicet179, ante Natal e depois, e 

ante Pascoa180, e quando cantam Domine, ne in ira tua181. Pero Aspiciens a longe, que é 

cantado no domingo182 com tres vessos183, em nos dias privados seja cantado com o 

pustumeiro verso. E se veer festa de Doze Lições pola184 domaa, os tres responsos que 250 

deviam185 ||a seer||186 cantados, em outro dia depos a festa, sejam cantados.   

 

Da vigilya de Natal -------------------------------------------------------------------------- III 

 

Ena187 vespera de Natal (aa vespera)188, depolos Nocturnos189, sejam ditas as 255 

\h\oras dos passados assi como é custume. E todalas outras cousas190, assi como aos 

outros dias191 privados, sejam feytas ataa a vespera com os giolhos ficados. As 

                                                             
171 No índice, departidos (A208 e A278). 
172 No A278, os números romanos que indicam a ordem dos títulos das seções são precedidos da 
abreviatura da palavra Capitulo ou Capitolo, o que não ocorre no A208. 
173 Sílaba cã- retocada no A208. 
174 L e N: Dominicis diebus 
175 A278: Ephi- 
176 A278: convem assaber 
177 A278: em 
178 A208: reptidos (com i entre linhas sobre o ponto em que falta a vogal) / A278: repe-  
179 A278: Convem a saber 
180 A278: ante de Pascoa.  
181 Psalmi 6:2 
182 L e N: in Dominica 
183 A278: verssos 
184 A278: pella 
185 A278: -vyam 
186 A208: aseer / A278: asseer 
187 A278: Em na / Cp. com em na / em nos (ll. 246 e 249). 
188 Riscado duplamente em vermelho. 
189 A278: Notur- 
190 Acrescentado (p.m.) à margem direita, na mesma linha, do A208. 
191 Ausente no A278. 
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commemorações de Sancta Maria e as outras acustumadas sejam leixadas na vespera de 

Natal, aos Laudes, ataa em outro dia ||depos a||192 Epiphãia193, aos Laudes. Pero a mis-  

 260 

--------------------------------------------------------------------------------------------------[5v]--- 

sa da vespera de Natal seja dita, assi como |nos dias do domingo|194, sem giolhos195 

ficados, com ũa colheita e nom mais, salvo se veer presente passado.  

A Prof(f)ecia196 de Isayas seja liida ante da Pístola d’algũu a que o cantor 

encomendar. E quando197 steverem a cabidoo198 ||depois o||199 primeiro vesso que se 265 

começa I(h)esus Christus Filius Dei in Bethleem Iud\a\e nascitur, entom |||o convento, 

por honra200 da Sancta Nascença, tomem venya em terra, <e> \e\stirados201, façam 

oraçom202 [do Pater noster]203||204. Entom levante-se205 primeiro [o] Abbade ou <o> 

prior, se <o> Abbade presente nom for, e todolos outros sejam em suas seedas. Des i o 

que leer começe a leer o que fica da liçom.  270 

(C) E se ||pola ventura||206207 a vigilya de Natal veer em domingo208, assi seja 

feyta, scilicet209: eno210 Vitatório, |Levate capita|211212; in primo Nocturno, antiphãa 

                                                             
192 A278: depois a (cf. nota 96) 
193 A278: Ephi- 
194 L e N: Dominicis diebus 
195 A208: gyo- 
196 A208: Proffi- / A278: Prophe- 
197 A278: quoando 
198 A278: cabiidoo 
199 Cf. nota 192. 
200 A278: -rra 
201 Cf. nota 4. 
202 A278: ho- 
203 do Pater noster acrescentado (o.m.) à margem esquerda do A208 e incorporado normalmente ao texto 
do A278. Entretanto, em L e N, totus Conventus [...] orationem brevem faciat, sem referência a nenhuma 
oração em particular. 
204 Parece-nos que no trecho se configura um caso de sínese, uma vez que os verbos no plural concordam 
com a idéia de coletividade expressa pelo substantivo convento. (Cf. DIAS, 1959, p. 334 e HUBER, 1986, 
p. 281).    
205 A208 e A278: levantesse (cf. cap. 8.2) 
206 A278: per ventura 
207 Cp. com per ventura (l. 202).  
208 L e N: die Dominica  
209 A278: Convem a saber 
210 A278: e no (cf. nota 187)  
211 L e N: Levate capita vestra. 
212 Lucas 21: 28 
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Domine, in virtute tua; |psalmo, esse medés e des i os outros|213; vesso |Hodie 

scietis|214215. As lições sejam as que som scriptas na quarta dominga do Avento: |Audite  

me qui sequimini|216217. No primeiro e no segundo Nocturno sejam leudos218 <os> 275 

responsos Canite tuba219, Non auferetur, ||Me oportet||220221, Ecce iam venit. In secundo 

nocturno222, antiphãa Dominus def(f)ensor223; psalmo Dominus illuminatio224, |des i os 

outros|225; vesso |Crastina die|226; responsos Virgo Israel227, Iuravi dicit Dominus228, 

||Non discendimus||229230, Intuemini231232. Aa cantica233234, antiphãa Alleluia; cantica 

Domine, miserere nostri; vesso Constantes235; Evangelho Cum esset desponsata236237; 280 

|\h\omelia \de\ Origenes238|239     aa qual \h\omelia sejam leudas quatro lições assi como 

som240 signadas no Livro, a primeira das qua(a)es lea, |no dia do domingo|241, o 

domaairo, e, aos outros dias privados, quem o cantor quiser – <os> responsos 

|San[c]tif(f)icavi hodie|242; Constantes243; San[c]tif(f)icamini filii Israel; Nascetur244; o 

Evangelho ||depois de||245 Te Deum lauda- 285 

                                                             
213 L e N: Psalmus Domine in Virtute et Deus Deus meus respice, et caetera ut in Breviariis. 
214 L e N: Hodie scietis quia veniet Dominus. 
215 Com base em Exodus 16: 6,7. 
216 L e N: Audite me qui sequimini quod justum est. 
217 Isaias 51:1  
218 A208 e A278: leudas 
219 Joel 2:1,15. 
220 L: me opo(pe)rtet minui  / N: me op(p)ortet minui  
221 Parece-nos que a base é Iohannes (João) 3: 30: Illum oportet crescere, me autem minui. 
222 A278: noc- 
223 A278: -ssor 
224 Psalmus 26 
225 L e N: et ad te clamabo/ et ad te clamabo etc 
226 L e N: Crastina die delebitur iniquitas terrae 
227 Jeremias 31:4 
228 Genesis 22:16 
229 L: Non discedimus ad te / N: Non discedimus a te  
230 Psalmi 79: 19 
231 L e N: Intuemini quantus sit 
232 Epistula ad Hebraeos 7:4  
233 L e N: Ad cantica  
234 Cf. nota 62. 
235 L e N: Egredietur virga  
236 Matthaeus 1:18.  
237 A278: -ssa- 
238 A278: Origi-   
239 L e N: Homelia Origenis (nome próprio flexionado no caso genitivo a indicar a lavra do sermão) 
240 som entre linhas (p.m.) no A278 sobre o ponto em que deveria estar. 
241 L e N: die Dominico 
242 L e N: Sanctificamini 
243 L e N: Constantes estote 
244 L e N: Nascetur vobis 
245 Cf. nota 192. 
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---[Fl. 6r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mus246, Cum esset desponsata247; collecta Deus qui nos redemptionis. Aos Laudes, 

antiphãa Alleluia; psalmos Miserere mei, Deus248; capitulum Ecce venio cito249; 

responso ||Hodie scietis||250; hy[m]nus Splendor pa[tern\a\e]; verso Constantes. Ao 290 

Benedictus, antiphãa Orietur sicut sol251; collecta |Deus qui nos|252. Commemoraçom da 

dominga: <antiphãa>253 Ave Maria; verso |Emitte254 agnum|255256; collecta257 |Excita, 

Domine|258. A missa da Prima seerá da dominga, scilicet, Memento nostri, Domine259. A 

primeira colheita260 seerá da dominga; a segunda, Ecclesi\a\e tu\a\e; depois, Deus a 

quo261; e a ultima, Quaesumus, omnipotens Deus. E se for finado presente, seja a 295 

missa da Prima sua. A missa da Terça seerá da vigilya, scilicet, Hodie scietis e Alleluia 

e Credo in unum Deum seja dito a ela. E a Prof(f)ecia262 ante da Pístola nom seja 

leixada. As \h\oras do dia digam-se com Alleluia e os vessetes sejam da vigilya, scilicet: 

aa Terça, Hodie scietis; aa Sexta, Crastina die; aa Noa, Constantes. Aa Terça, seja dito 

capitolo e collecta da vigilya.  A[a] Sexta e Noa, assi como nos outros domingos do 300 

Avento traspassados. Aa Vespera, digam ũa antiphãa sobre os psalmos, <scilicet>263 

Antequam convenirent264; psalmos Dixit Dominus265, Confitebor266, Beatus vir267, 

Laudate pueri268 – todos estes psalmos com esta antiphãa soo; capitulum |Paulus 

                                                             
246 A278: -mos 
247 A278: -ssa- 
248 Psalmus 50. 
249 Apocalypsis 22:12 
250 Cf. nota 214. 
251 A278: soll 
252 L e N: Deus qui nos redemptionis 
253 Somente em L e N. 
254 A278: Emicte  
255 L e N: Emmite agnum Domine 
256 Isaias 16:1 
257 Vocábulo acrescentado, em nota, à margem esquerda do A208.  
258 L e N: Excita Domine potentiam 
259 Psalmus 105 
260 Cf. nota 50 e cp. com collecta nas ll. 288 e 291. 
261 A208 e A278: aquo 
262 A208: Proffi- / A278: Prophe- 
263 Em L e N. 
264 Matthaeus 1:18 
265 Psalmus 109 
266 Psalmus 110 
267 Psalmus 111 
268 Psalmus 112 
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servus|269270; responso |O Iuda|271; hyn(n)o272 Intende qui regis; verso |Benedictus qui 

venit|273. A[a]274 Magnificat, antiphãa Cum esset desponsata275; collecta Deus qui nos 305 

redemptionis. Depos esta Vespera non seja feyta commemoraçom da dominga.  

 

Do dia de Natal ------------------------------------------------------------------------------ IIII  

 

Na noite276 de Natal, o celareiro277 mande a dous conversos que façam o fogo |no 310 

calef(f)etorio278|279 ||a que se||280 aquente o convento no antrevalo, pero se virem tal 

frio281 que lhes compre. E depois que for dita a collecta ||depos o||282 Evangelho, sair-se-

á283 o convento da egleja. E entom aquel que so(o)e aduzer o lume aa claustra aos 

antrevalos nos outros dias, 

 315 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 6v]--- 

a esta \h\ora ponha candeas acesas na claustra e no lavatorio284, e sejam todos na 

claustra. E os que se quiserem caentar aquentem-se285.  

Des i o sancristã(a)o286, quando vir que é tempo, tanga o signo287 pouco e 

venham se vestir288 os ministros pera a missa da noite289, a qual é |Dominus dixt|290291     320 

aa qual missa ajudem a vestir292 e desvestir293 |os dous domaairos294|295 que ham de 

                                                             
269 L e N: Paulus servus Christi Iesu 
270 Romani 1:1 
271 L e N: O Iuda et Ierusalem 
272 A278: hymno 
273 L e N: Benedictus qui venit in nomine Domini 
274 Provavelmente, pelo que resta do traçado no A278, havia um o, que se tentou apagar, no espaço do artigo. 
275 A278: -ssa-  
276 A278: noc- 
277 L e N: cellerarius 
278 A278: calafe- 
279 L e N: in calefactorio 
280 A208: aque se / A278: aquesse 
281 A278: fryo 
282 Cp. depos + Ø e depois que no mesmo período (cf. nota 96). 
283 A208: sairsea / A278: sayrssea 
284 A278: -ryo 
285 Repare-se na proximidade de formas de distinta antiguidade do mesmo radical: caent- (vocábulo 
anterior) é claramente mais arcaico que queen-,  sendo ambos evolução do latim calent-. 
286 A208: sam cristãao / A278: sancristam 
287 A278: sino 
288 A208: vis- 
289 A278: noy- 
290 L e N: Dominus dixit ad me 
291 Psalmi 2:7 
292 A208: vis- 
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ajudar depois da missa da Prima. E ||des que||296 os ministros forem presentes, tangam 

outra vez o signo pera vĩir297 o convento ao coro. A qual missa seja dita festivalmente 

assi como dizem nas festas dos Apostolos.  

Dita a missa e feyto o entrevalo298299, e seente o convento na claustra assi com 325 

suso ordinamos, entom o sancristã(a)o300 tanga o signo e comecem os Laudes. Depos os 

Laudes, o convento seja na claustra pola301 ordem de suso. Entom o sancristã(a)o302303 

\e\sguarde \h\ora pera fazer o signal304 acustumado pera se aparelharem os ministros, 

temperado o entrevalo305 depos [os] Laudes em tal maneira306 que tanto que se começar 

a manhãa, seja começado |Lux fulgebit|307. E depois da primeira colheita, sejam ditas 330 

as collectas308 de Sancta Anastasya309 e Ecclesi\a\e tu\a\e e Deus a quo310.  Aa qual 

missa, nom sejam ditas missas privadas senom depos311 a offerenda312, tiradas as missas 

pera comungar os conversos. E esta missa da manhãa seja dita assi como |nos [dias] do 

domingo|313. E comunguem314315 a ela os enfermos e os que som ocupados em algũus 

negocios316.  335 

A qual317 missa, dita, saya-se o convento do coro e tanga o sancristam318 o signo 

como é custume de seer guardado o entrevalo nos dias das festas antre os Laudes e a 

                                                                                                                                                                                   
293 A208: desvis- 
294 A278: -ayros 
295 L e N: illi duo fratres 
296 A278: desque 
297 A278: viir 
298 A278: antrevallo 
299 Cp. com antrevalos (l. 314) 
300 A278: sancristam 
301 A278: pella 
302 A208: sam cristãao / A278: sancristam 
303 L e N: Secretarius (Em nota ao texto de N: Secretarius id est Sacrista) 
304 A278: sinal 
305 A278: antrevallo  
306 A278: -ney- 
307 L e N: Missa Lux fulgebit  
308 Observe-se que concorrem no mesmo período as variantes colheita e collecta ou colleita (cf. nota 50 e 
260). 
309 A278: -sia 
310 A208 e A278: aquo 
311 A278: depois 
312 A278: ofe- 
313 L e N: in diebus dominicis 
314  co- nos dois manuscritos,  mas, ao longo do texto, encontramos várias vezes cu- (cf. cap. 8.1, item 3a, 
deste trabalho). 
315 A278: -gem 
316 A278: -cius 
317 A278: quall 
318 Cp. com formas na nota 286. 
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Prima. Assi seja feyto319 antre esta missa e a Prima. Des i, tangido o signo aa Prima, 

venha o320 convento ao coro e façam 

 340 

---[Fl. 7r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a oraçom acustumada e, logo depos a Prima, entrem a cabidoo321.  

 

Das octavas de Natal ------------------------------------------------------------------------- V  

 345 

|Em os quatro dias|322 seguintes323 depos dia de Natal, a missa da Prima seerá 

Puer natus. E em o primeiro dia destes quatro, scilicet, em dia de Sancto Stevam324, a 

esta missa da Prima diram <a> collecta |Concede quaesumus|325, e a segunda, |Da 

nobis|326, e a terceira,  Ecclesi\a\e tu\a\e, e a outra, Deus a quo e Qu\a\esumus 

omnipotens Deus. E assi sejam ditas estas collectas no\s\ dia\s\ de Sam Joham e dos 350 

Inocentes e de Sam Thome. Depois, [a] Epistola327328 |A\p\paruit gratia|329330, o 

Evangelho Exiit edictum331.  

No segundo dia, scilicet, em dia de Sam Joham evangelista, a primeira collecta 

seerá |Concede quaesumus|332, e a segunda, Ecclesiam tuam, e a terceira, Da nobis 

quaesumus; Epistola333 Apparuit334 benignitas335336; Evangelho Pastores loquebantur337.  355 

 

 
                                                             
319 A278: fec- 
320 A278: ho 
321 A278: cabiido 
322 L e N: In tribus [...] diebus 
323 A208: siguin- / A278: segin- 
324 A278: Santestevam 
325 L e N: Concede quaesumus omnipotens Deus 
326 L e N: Da nobis quaesumus 
327 A278: pistolla  
328 A forma Pistola, todavia, é a que predomina nos dois códices, o que atesta a tendência – quanto à 
permanência ou não das vogais iniciais na passagem do latim para o português – à queda do e protônico 
(Pistola < epistŭla). Ocorreu o mesmo com o vocábulo bispo (< episcŏpu). O vocábulo epístola no 
português atual se estabeleceu por via erudita.  
329 L e N: Apparuit gratia Dei 
330 Epistula ad Titum 2:11 
331 Lucas 2:1 
332 L e N: Concede quaesumus omnipotens Deus 
333 Cf. nota 328. 
334 A278: Apa- 
335 A208: beniguitas / A278: beninigtas 
336 Epistula ad Titum 3:4 
337 Lucas 2:15 
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|Em dia dos Innocentes|338, a primeira collecta, |Concede quaesumus|339; a 

segunda, Deus cuius hodierna die; a terceira, |Da nobis|340; a quarta, Ecclesiam 360 

tuam; Epistola341 Apparuit342 gratia; Evangelho Exiit edictum.  

E se pola343 ventura dia de Sancto Stevam344 veer em domingo ou for 

presente passado aa missa da Prima, em esse dia, no dia de Sam Joham, a 

Pístola345346 seerá Apparuit347 gratia e o Evangelho, Exiit edictum. Em dia dos 

Inocentes348, Apparuit349 benignitas350, Evangelho Pastores351. Semalhavelmente, se 365 

dia de Sam Joham for em domingo ou veer presente passado, em dia dos 

Inocentes352 seja dita Apparuit353 benignitas354 e Pastores.  

Em esse dia355, aas Vesperas, seja feyta commemoraçom primeiramente de 

Sam Thome, e des i a de Natal, e depois356 <a> dos sanctos. Todalas outras cousas 

sejam feytas de Sam Thome assi como som notadas nos livros – a festa do qual, 370 

tambem na noite357 como no dia, compridamente seja feyta e a commemoraçom de 

Natal seja teuda358. E aa359 missa da Prima, em o segundo logar360, seja de Sam 

Thome dita a collecta, e des i as outras  

 

 375 

                                                             
338 L e N: In die Sanctorum Innocentium 
339 L e N: Concede quaesumus omnipotens Deus 
340 L e N: Da nobis quaesumus 
341 Cf. nota 328. 
342 A278: Apa- 
343 A278: pella 
344 A278: Santestevam 
345 Sem duplicação do l no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
346 Cf. nota 328.  
347 A278: Apa- 
348 A278: Inno- 
349 A278: Apa- 
350 A208: benig(u)itas / A278: beninigtas 
351 L e N: Pastores loquebantur  
352 A278: Inno- 
353 A278: Apa- 
354 A208: benig(u)itas / A278: beninigtas  
355 A278: dya 
356 Reparem-se depois e des i na mesma linha. 
357 A278: noy- 
358 A278: the- 
359 Segundo a entrelinhado (p.m.) no A208.  
360 A278: lu- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 7v]--- 

dos sanctos. A missa da Terça seerá de Sam Thome per todalas cousas assi como de 

Sam Vicente. E se este dia for em domingo, depos os Laudes façam commemoraçom 

primeiro da dominga, scilicet, Dum medium silentium, e depois, da de Natal, e des i, dos 

sanctos per ordem. A |missa da Prima|361 seerá Dum medium silentium. A primeira 380 

collecta, Omnipotens sempiterne362 Deus dirige; a segunda, Adesto363; a terceira, 

|Concede quaesumus|364; e des i, das octavas dos sanctos. Aas Vesperas, ũa antiphãa 

sobre os psalmos365 e nom mais, scilicet, Iste sanctus pro lege.  

E em outro dia, depois Sam Thome, salvo se for domingo, ditos366 os 

Nocturnos367, vam368 leer aa candea assi como é custume. E, depois os Laudes, sem 385 

entrevalo, digam a prima. A qual, dita, seja logo dita a missa, assi como no dia do 

domingo, festivalmente: o proleendo369 |Puer natus est|370; colectas Concede 

quaesumus, Da nobis quaesumus, Ecclesiam tuam, |Deus cuius hodierna|371; Epistola 

|Apparuit372 gratia Dei|373; Evangelho Exiit edictum374.  

E depos a missa, seja o convento em liçom ataa <a> segunda \h\ora, e des i 390 

digam a Terça e vam ao cabidoo. E depos o cabidoo375, vam a lavor. |||A desposiçom do 

Evangelho Exiit edictum376 seja dita377|378||379 aas Matinas deste dia per diacono, a que 

deve seer encomendado e pronunciado como é custume aas Doze Lições. E se este dia 

for domingo, assi como no livro é cont(h)eudo, seja feyto.  

                                                             
361 L e N: Missa matutinalis 
362 A208 e A278: sen- 
363 L e N: Adesto Domine 
364 L e N: Concede 
365 A278: sal- 
366 A278: dic- 
367 A278: Notur- 
368 A278: vaam (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
369 A278: prolego (um endo entrelinhado (p.m.) imediatamente acima de -go, que está riscado) 
370 L e N: Puer natus est nobis 
371 L e N: Deus cuius hodie 
372 A278: Apa- 
373 L e N: Apparuit gratia 
374 A278: editum 
375 A278: cabiidoo 
376 A278: editum 
377 A208 e A278: dito  
378 L e N: expositio Evangelii Exiit edictum legenda et pronuncianda 
379 A concordância do particípio, que é o núcleo do predicado, não pode ser pelo masculino, como se fez 
nos dois códices portugueses. Com efeito, deve concordar com o núcleo do sujeito desposiçom, que é 
feminino. Assim também o fazem L e N com o equivalente expositio (cf. nota 378). 
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Se ao sexto dia de Natal for domingo, seja liido380 o Evangelho Pastores 395 

loquebantur com sua \h\omelia381, scilicet, Verba pastorum. E se nom for domingo, seja 

dito Exiit edictum382 com sua \h\omelia, scilicet, Nasciturus, assi como nos livros é 

ordinado.   

 

Como, des dia de Natal ||ataa a||383 Septuagesima em  400 

nos  dias  dos domingos, os officios das missas sejam  

departidos em cada ũu ãno384 -------------------------------------------------------------VI     

 
---[Fl. 8r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sempre na primeira dominga que veer depos dia de Natal, seja dita a missa da 405 

Prima Dum medium silentium. Semelhavelmente, (na)385 na primeira que vem depos a 

Epiphãia, outrossi aa missa da Prima, seja dito In excelso t\h\rono, salvo se, em essa 

meesma dominga, Omnis terra com a [e]storia de Domine ne in ira tua386, por 

achegamento da Septuagesima, for cantada. E se assi acontecer, In excelso t\h\rono seja 

cantado em outro dia depos a E(c?)piphaĩa387. E sabedoira388 cousa é que, como dia de 410 

domingo, no terceiro [dia]389 depos a Epiphãia e, dali ||em deante||390 atẽe391 as octavas 

de Appariço392, veer, cada dia, depolas393 octavas394 de Appariço395, aos Laudes e aa 

Vespera, seja dita Vota quaesumus Domine ataa a seguinte396 dominga, que deve de seer 

cantado Omnis terra. Certo essa meesma missa In excelso t\h\rono, per esse meesmos 

                                                             
380 A278: liudo 
381 A208: -llia 
382 A278: editum 
383 A278: ataa 
384 A278: año 
385 Está subpontilhado 
386 Psalmi 6:2-5 
387 c (ou e) no A208 e riscado. 
388 A278: -doy- 
389 Acrescentado entre linhas, acima de terceiro, no A208. Incorporado normalmente ao texto no A278.  
390 A278: endiante 
391 Reparem-se atẽe (aqui) e ataa (l. 400) no mesmo período do A208. No A278, ataa nas duas situações. 
De acordo com NUNES (1960, p. 352, n. 2) “ao lado de atẽes ou atem, conhecia a língua antiga ataa ou 
ata e ainda taa, a que parece corresponder o castelhano arcaico atanes.” Atẽes também aparecerá no Livro 
dos Usos (cf. nota 1735). 
392 A278: Apa- 
393 Contração da prep. depos com o art. la.  
394 A278: ou- 
395 Não há nos códices portugueses sinal gráfico de nasal final (cf. CUNHA, 2010, verbete aparecer).  
396 A208: siguin- / A278: segin- 
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dias, scilicet, depos as octavas de Appariço397, seja dita segundo é ordinado na Sentença 415 

das missas dos dias privados, s(s)e398 o officio Omnis terra, em essas octavas 

||d’Apariço||399 ou ante, nom for dito.  

E quando veerem cinquo domaas400 antre401 aquela domaa402 em que se canta In 

excelso t\h\rono e a Septuagesima, as primeiras destas duas andará Omnis terra e as 

outras tres, Adorate Deum, em esta maneira:  que ||cada ũa403 destas domaas que deve 420 

d’andar Omnis terra \h\ajam sas404 collectas proprias||405 e Pístolas e Evangelhos a 

elas406 perteecentes; e as outras tres domaas407 pustumeiras, quando Adorate Deum 

deve408 seer cantado, semelhavilmente seja feyto409 per esta guisa: a primeira domaa 

ande Omnis terra com collecta Omnipotens sempiterne410 Deus qui c\a\elestia; Pístola 

Habentes donationes411; Evangelho Nupti\a\e fact\a\e sunt412. Na segunda domaa413414, 425 

esse medés415 Omnis terra; collecta Omnipotens sempiterne416 Deus infirmitatem; 

Pístola |Nolite esse prudentes|417418; Evange- 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 8v]---  

lho Cum descendisset Iesus419420. Na terceira domaa, ande o421 officio Adorate Deum; 430 

<a> collecta Deus qui nos in tantis; <a> Pístola ||Nemini quicquam||422423; <o> 

                                                             
397 A278: Apa- 
398 O s geminado do A208 parece de o.m. 
399 A278: de Apariço 
400 L e N: hebdomadae 
401 e com borrão no A278. 
402 L e N: septimanam 
403 A278: hũua  
404 A278: suas 
405 A concordância aqui é de caráter ideológico, pois o verbo haver no plural acompanha a idéia de 
conjunto denotada por domaas. 
406 A208: eles / A278: elles 
407 L e N: septimanae 
408 Há uma lacuna de três espaços entre Deum e deve no A278. 
409 A278: fecto 
410 A208 e A278: sen-  
411 Epistula ad Romanos 12:6 
412 Ioannes (João) 2:1 
413 L e N: hebdomada  
414 domaa é tradução prevalecente tanto para o latim hebdomada quanto para o latim septimana (cf. notas 
163, 400, 402, 407, 413).  
415 Comparem-se medés (aqui e l. 273) e meesma / meesmos (l. 414).  
416 A208 e A278: sen-  
417 L e N: Nolite esse prudentes apud vosmetipsos 
418 Epistula ad Romanos 12:16 
419 A208 e A278: Ihe 
420 Matthaeus 8:1 
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Evangelho Ascendente Iesu424425. Na quarta domaa, o426 officio Adorate Deum; <a> 

collecta |Familiam tuam|427; <a> Pístola |Induite vos sicut electi428|429430; <o> Evangelho 

|Simile est regnum c\a\elorum homini|431432. Na quinta domaa, o433 officio Adorate 

Deum com esta collecta sobredita, Pístola e Evangelho.  435 

E quando forem quatro domaas dentro no sobredito termho434, d’antre a 

domaa de In excelso t\h\rono e a Septuagesima, entom andará Omnis terra nas 

primeiras duas domaas, como suso dito é, e Adorate Deum, as outras duas.  

E quando contecer que nom seja no sobredito termho435 senom tres domaas, a 

primeira delas andará Omnis terra com sas436 collectas e Pístolas e Evangelhos em esta 440 

guisa: no domingo, a primeira collecta Omnipotens [sempiterne], scilicet, Deus qui 

c\a\elestia e a primeira Pístola e Evangelho. E a quinta feira, aos Laudes, entrará a 

segunda collecta Omnipotens sempiterne Deus infirmitatem. E em esse dia seerá dita a 

missa com esta colheita e com a Pístola e <o> Evangelho segundo. E deste dia ataa 

sabado aa Vespera, andará esta collecta. E as outras domaas duas pustumeiras ande 445 

Adorate Deum, assi como suso dissemos quando veessem quatro domaas.  

E quando nom forem no sobredito termho437, senom duas domaas, entom ande 

Omnis terra a primeira, com sas438 collectas e Pístolas e Evangelhos; e na outra domaa, 

semelhavilmente, Adorate Deum com suas439 collectas Deus qui nos in tantis  e 

Familiam tuam. (  )  450 

                                                                                                                                                                                   
421 A278: ho 
422 L: Nemini quicquam de beatis / N: Nemini quicquam debeatis 
423 Epistula ad Romanos 13:8 
424 A208 e A278: Ihe- 
425 Matthaeus 8:23 
426 A278: ho 
427 L e N: Familiam 
428 A278: eleit/i/ (borrão na última letra)  
429 L e N: Induite vos 
430 Colossenses 3:12 
431 L e N: Simile est regnum coelorum homini qui seminavit 
432 Matthaeus 13:24 
433 A278: ho 
434 A278: termo 
435 A278: termo 
436 A278: suas 
437 A278: termo 
438 A278: suas 
439 Comparem-se suas e sas (mesmo período, linha anterior). No A278, suas nas duas situações. Ocorria, 
já no latim vulgar, a queda da semivogal do pronome quando este se encontrava em próclise e era seguido 
de outra palavra. Ma, ta e sa eram empregados quando átonos e mia, tua e sua, quando tônicos. 
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E quando acontecer440 que nom venha senom ũa domaa antre aquelas441 de In 

excelso t\h\rono e a Septuagesima, entom estes dous officios sobreditos442 com sas443 

collectas e Pístolas e Evangelhos a elles444 perteecentes, naquelas duas domaas, scilicet, 

a primeira, em que se canta In excelso t\h\rono, (Obs. 1: esta seção continua e termina na 

primeira metade do fl. 10r – ver l. 463, Obs. 2) 455 

_____________________________________________________________________________ 

 
Fl. 9r (apresenta apenas desenhos antropomorfos desconjuntados, rabiscos e, por duas vezes, o 

nome Antonio no sentido vertical relativamente à escrita dos demais fólios)  
 460 
_____________________________________________________________________________ 

 
---[fl. 9v] (Frei João – texto paragrafado) --------------- (Obs 2: o texto que se segue  não consta do 

A278 e ocupa, além de todo o verso do fl. 9, também a segunda metade do fl. 10r – ver l. 454, Obs. 1)   

 465 

Regimento da tavoa que se segue [##] folium 
 

Esta tavoa seguinte é [##] pera saberes per ella em quanto há d’andar a Epauta em 

cada ŭu ano e em que dia seerá a festa da Epiphania  e em que dia se há de dizer cada ũu 

dos ofícios que som escriptos em través de cima da tavoa, e em seu dia seerá a 470 

Septuagesima e o termo da Pascoa, e das rogações e de Pentecoste, o qual445 termo, achado 

em esta tavoa, busca-o no kalandario e, no primeiro domingo que achares a suso do dicto 

termo, farás a Pascoa e assi446 das outras que se seguem.  

Em todo ano que seja bissexto ou nom bisexto acharás o447 conto da epacta448 na 

regla ou linha em dereito do Aureo Numero de cada ũu ano presente. Verbi gratia449, 475 

Aureus Numerus X, epacta IX, na colũpna450 negra. 

                                                                                                                                                                                   
Entretanto, esta distinção não era observada com rigor na língua arcaica, como se pode notar aqui (sas 
collectas, suas collectas) (Cf. NUNES, 1960, p. 243, 244 e SILVEIRA, 1972, p. 120, 121).   
440 Cp. acontecer (aqui) e contecer (l. 439). A variante sem a vogal inicial é atestada desde o século XIII e 
proviria de um incoativo latino *contigescĕre (Cf. CUNHA, 2010, acontecer). Por prótese de um a, 
originou-se a forma acontecer. 
441 Sem geminação do l no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
442 A208: sobre ditos 
443 A278: suas 
444 Única ocorrência, no A208, do pronome ele(s) com l geminado, o que sempre ocorre no A278 (cf. cap. 8.2).  
445 quall 
446 Cp. com assy nos demais copistas.   
447 ho 
448 Cp. epacta (aqui) e epauta (l. 468). O escriba deixa, talvez inconscientemente, transparecer a ação de 
duas forças: uma conservadora, pela manutenção do grupo impróprio ct (em função de uma aura 
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Quando o ãno nom for bissexto, se a Letera Doming(u)al stever em dereito da regla 

ou linha do Aureo Numero ou af(f)undo do Aureo Numero em outra regla ou linha, per essa 

regla ou linha da Letera Doming(u)al, vai-te dereyto a mã(a)o dereita ali451 u de suso  em 

cada ũa colũna é scripto452 Qua feria, In excelso throno, Omnis terra, e [##] com suas 480 

colheitas e Evangelhos, e i acharás o dia em que ham de seer ditas, e assi  das outras festas. 

Verbi gratia453, poem que o Aureo Numero é em XI, e a Letera Doming(u)al em e, <a> 

epacta seerá XX; vai-te a suso do Aureo Numero ao e primeiro e acharás em dereito della 

que o dia da Epiphania  seerá em segunda-feria. Desi454 vai-te em dereito aa colũna 

vermelha e acharás que In excelso throno se há de dizer na dominga (Obs. 3: continua na 485 

segunda metade do fl. 10r – ver l. 463, Obs. 2) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
---[Fl. 10r] (continuação Frei Estevão Anes Lourido – ver l. 454, Obs. 1)------------------------------------- 490 

e a segunda, (ande) ante a Septuagesima, <andem> assi como melhor455 o cantor poder 

ordinar, pero se em essa segunda domaa que é ante a Septuagesima veer algũa festa de 

Doze Liçõ(o)es ou, |por algũu sancto que \h\aja missa|456, nom poder seer todo acabado. 

E, como dissemos, per razom do abrevyamento457 do tempo, das duas collectas 

com sas458 Pístolas e Evangelhos em ũa domaa forem ditas, e que a segunda collecta 495 

deve entrar na quinta-feira, que esto todo seja aguardado. Se per ventura na quinta-feira 

veer presente passado ou festa de Doze Lições ou sancto que \h\aja missa que esto 

embargue, logo no primeiro dia vago depois da quinta-feira trabalhe o cantor ||pera 

se||459 cantar este officio domingal. E se ainda a sexta-feira for embargada |||por algũa 

destas cousas||460|461 sobreditas, entom no sabado seja dita a missa da dominga. E 500 

                                                                                                                                                                                   
normativa do latim eclesiástico), e outra modificadora, pela vocalização da consoante c, própria da língua 
arcaica (oito < octo, leite < lacte, etc.), que se despregava do latim vulgar.   
449 -cia 
450 Cp. com colũna (ll. 480 e 484). 
451 aly 
452 Cp. com escriptos (l. 470).  
453 -cia 
454 Desy 
455 A278: mi- 
456 L e N: propter commemorationem alicujus Sancti qui proprietatem habet (Em nota ao texto de N: 
proprietatem id est officium proprium) 
457 A278: abri- 
458 A278: suas 
459 A278: perasse 
460 A208 e A278: por algũas destas cousas (justifica-se a alteração pelo que traz o texto latino – ver nota 461) 
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todavya em na quinta-feira ou na sexta ou no sabado [onde]462 primeiro vago for |des 

propriedade|463 de sancto, seja dito o464 officio domingal – nem seja leixado por presente 

passado, mais seja dita465 ũa missa e a outra. Semelhavilmente466 seja sempre esto 

aguardado467 quando468 a missa da dominga nom for dita em convento. 

 505 

---------------------------------------------------Continuação Frei João, fl. 9v (ver l. 463, Obs. 2) --- 

infra das octavas e assi dos outros officios e termos e dias. E quando o469 ano for bissexto, nom 

tomes a Letera Doming(u)al que stever na regla ou linha que stever em dereito do Aureo 

Numero pera buscares com ella os dictos officios e dias quando se ham de fazer, mas tomarás 

estonce a primeira letera doming(u)al que acharás a suso do dicto Aureo Numero na sua colũna  510 

vermelha, e, per essa regla ou linha da Letera Doming(u)al, vay-te aa mã(a)o dereita e requere  

os dias e officios, assi como disse de suso do ano nom bissexto, salvo o termo da Pascoa e 

Rogaço(o)ens470 e Pentecoste, o qual buscarás sempre quando o ano for bissexto na regla ou 

linha em que stever o Aureo Numero do ãno471 presente que queres. Verbi gratia472, o Aureo 

Numero é XI: Se te fores per essa regla do Aureo Numero dereito, ali u de suso está scripto 515 

Terminus Pascalis, acharás que o termo da Pascoa é473 XVIIº Kalendas maii, o qual conto, que é 

dicto termo, busca-o no Kalendairo e, no primeiro domingo que for a suso do dito termo no 

kalendairo474, farás a Pascoa, e assi dos outros termos.  
 
_____________________________________________________________________________ 520 

 
Fls. 10v e 11r (preenchidos pelas tavoas (ver anexo 2a) cujas orientações se encerram na l. 518) 
 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                   
461 L e N: aliquo horum 
462 Acrescentado (o.m.) àa margem direita do A208, pouco acima da sequência da linha. Incorporado 
normalmente ao texto do A278.   
463 Em L e N: a proprietate (cf. nota 456) 
464 A278: ho 
465 A278: dicta 
466 A278: -vel- 
467 A278: guar- 
468 No A208, a sílaba quan- foi refeita (o.m.). 
469 ho 
470 c sem cedilha. 
471 Cp. ãno (aqui e l. 477) e ano (ll. 469 e 474).  
472 -cia 
473 Acrescentado à margem direita na sequência da linha. 
474 Cp. Kalen- (aqui) e Kalan- (l. 472). Quanto à alternância fonética, esclarece SAID ALI (1964, p. 34): 
“A distinção que em Portugal se faz entre a aberto e a fechado data de longo tempo. Não teria nos 
primeiros séculos da língua escrita a mesma extensão que hoje tem; mas que a fechado existia em 
português antigo conclui-se da circunstância de representar-se às vezes, em sílaba átona, a etimológico 
pela letra e, e outras vezes e etimológico pela letra a [...].” 
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 525 

-----------------------------------------------------------------[Fl. 11v] (Continuação Fr. Estevão A. Lourido)--- 

Da festa de Sam Silvestre475 ---------------------------------------------------------------VII 
 

A festa de Sam Silvestre, tambem na noite476 come no dia, 

compridamente477 seja feyta <e> a comemoraçom478 de Natal seja dita. A missa 530 

assi seja dita: Introyto |Sacerdotes tui|479480; collecta<s>481 Da quaesumus, 

omnipotens Deus, ut beati Silvestri; |Concede quaesumus|482; |Da nobis, 

Domine|483; Ec\c\lesiam tuam; Deus cuius hodierna die.  

E se for em domingo depois dos Laudes, seja feyta484 primeiramente 

commemoraçom da dominga, scilicet Dum medium silentium, e, depos ela, <a> 535 

de Natal; des i das octavas dos sanctos485 per ordem. A missa da Prima seerá 

Dum medium silentium; a primeira collecta, |Omnipotens sempiterne486 Deus, 

dirige|487; a segunda, |Da quaesumus, omnipontes Deus|488; a terceira, |Concede 

quaesumus|489; e des i, as dos sanctos. Aa Vespera seja ũa490 antiphãa dita do 

confessor sobre os psalmos: Cognovit eum Dominus. |O capitolo e todo o al seja 540 

de Circumcis(s)io491 Domini ataa cima|492. E, depois, commemoraçom de Sam 

Silvestre, e des i, da dominga, |e des i493, dos sanctos|494.  

 

 
                                                             
475 A278: -tri 
476 A278: noy- 
477 L e N: plenarie 
478 A278: cõme- 
479 L e N: Sacerdotes tui, Domine 
480 Psalmi 131:9 
481 L e N: collectae 
482 L e N: Concede quaesumus omnipotens Deus 
483 L e N: Da nobis quaesumus Domine 
484 A278: fec- 
485 Vocábulo entrelinhado (p.m.) no A208. 
486 A208 e A278: sen- 
487 L e N: Omnipotens sempiterne Deus dirige actus nostros  
488 L e N: Da quaesumus, omnipotens Deus ut beati Silvestri 
489 L e N: Concede quaesumus omnipotens Deus 
490 A278: (h)ũua  
491 A278: -sio 
492 L e N: Capitulum vero et deinceps usque ad finem de octava Dominicae Nativitatis.  
493 A278: des (h)i (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
494 L e N: deinde de octavis Sanctorum 
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||Que devem a leer||495 aas Matinas depos496 Circumcisio497  545 

Domini ataa [a] Septuagesima ----------------------------------------------------------VIII 

 

Depos Circumcis(s)io Domini, aos dias privados, sejam leudas498 as Pístolas499 

de Sam Paulo |aas Matinas|500 ||ataa a||501 Septuagesima, pero nom nos dias dos 

domingos, |mais leam os semões autenticos dos Sanctos Padres|502 – de Natal ou de 550 

Circumcisio503 Domini ou da Epif(f)ania504, assi como som assignados505
 no livro, 

ante que cantem Domine, ne in ira tua506. E se for o tempo breve de Circumcis(s)io507 

ataa <a> Septuagesima, tam bem leam estas Pístolas no ref(f)eitoiro508 como na 

egreja509, a qual cousa seja feyta como o cantor ordinar.  

 555 

Da510 vigilya da Epiphania -----------------------------------------------------------------IX  

 

Na511 vigilya da Epiphania512, a missa seerá |Puer natus est nobis|513, collecta 

Corda nostra, e, depois, |Deus qui salutis \a\etern\a\e|514; des i, as outras usadas. |E 

sabede|515 que a collecta Concede nos famulos nom seerá c/o/ntada antre [as] usadas, a 560 

qual deve seer leixada |des a Vespera de Natal|516 ataa em outro dia517 depos 

Epiphania518. A Pístola seerá Appa- 

                                                             
495 L: Quid [...] legendum /N: Quid [...] sit legendum 
496 Depois de, nos índices dos dois códices (cf. nota 96). 
497 A208 e A278: -syo  
498 A278: liudas 
499 Abreviado no texto do A208, mas, em nota à margem esquerda, o próprio copista desenvolve a abreviatura. 
500 L e N: ad Vigilias 
501 A278: ata 
502 L e N: sed [legantur] autenticorum Patrum Sermones 
503 A208: -ssyo  
504 A278: Epiphãnya 
505 A278: asiignados 
506 Psalmi 6: 2-5 
507 A278: -sio 
508 A278: refertoyro  
509 No entanto, o significante que prevalece em todo o A208 é egleja (cf. correpondências no cap. 8.2). 
510 L e N: In 
511 A208: Da / L e N: In 
512 A208: -nya 
513 L e N: Puer natus 
514 L e N: Deus qui salutis 
515 L e N: Et sciendum 
516 L e N: a Vigilia Nativitatis Domini 
517 A208: dya 
518 A208: -nya 
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---[Fl. 12r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ruit benignitas519520, <o> Evangelho, |Def(f)un\c\to521 Herode|522.  

E se veer esta vigilya em domingo, esta sobredita missa, com sa523 collecta e 565 

Pístola e Evangelho, seja dita depois da Terça. E a missa da Prima seerá |Puer natus|524 

<com> <a> collecta |Deus qui salutis \a\etern\a\e|525, a Pístola Apparuit benignitas526, 

<o> Evangelho Pastores loquebantur527. ||Aa qual528 missa nom seja feyta 

commemoraçom da vigilia nem da dominga. E se def(f)unto529 for presente, a missa da 

prima seerá sua e a missa ||suso dita||530 ficará de todo.||531
 E quando esta vigilya for 570 

em domingo, esta collecta Deus qui salutis seja dita de noite532, depois do Evangelho, 

e533, aos534 Laudes e aa Terça, Corda nostra tam535 solamente aa missa mayor.  

 E nota que quando In excelso t\h\rono em outro dia536 depos Epiphãia for 

dito, as antiphãas Remansit puer I(h)esus537 e Fili(i), quid fecisti538, em esse dia, aos 

Laudes e aas Vesperas, sejam ditas por comemoraçom539540. Os vessos da feria depois 575 

das antiphãas541 sejam ditos, scilicet, nos Laudes, In matutinis, Domine e Repleti 

sumus542; aas Vesperas, Dirigatur, Domine543. E assi seja feyto quando o544 officio 

Omnis terra, em algũu dia privado em as octavas da Epiphãia, for dito por a  

 

                                                             
519 A208 e A278: benig(u)itas 
520 Epistula ad Titum, 3: 4-7 
521 A278: defunto 
522 Matthaeus 2:19 
523 A278: sua 
524 L e N: Puer natus est 
525 L e N: Deus qui salutis 
526 A208 e A278: benig(u)itas 
527 Lucas 2:15 
528 A278: quall 
529 A278: -fun- 
530 Cp. suso dita (aqui) com sobredita (l. 565). 
531 Em nota (p.m.) à margem superior do A208. Incorporado normalmente ao texto do A278.  
532 A278: noy- 
533 Refeito no A208. 
534 a retocado no A208. 
535 Sobrescrito (p.m.) entre linhas no A278. 
536 A208: dya 
537 Lucas 2:43 
538 Lucas 2:48 
539 A278: cõme- 
540 Predomina nos dois códices portugueses a forma cõme- (comme-) 
541 Sem a nasal no A278. 
542 Psalmi 89:14 
543 Psalmi 140:2(?) 
544 A278: ho 

http://www.veritasbible.com/lvb/read/Matthaeus_2:19
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 580 

Septuagesima que vem acerca, scilicet, que as antiphãas do dito officio aos Laudes e aa 

Vespera sejam, por comemoraçom, ditas545, e os versos546 da feria.  

Se as octavas da Epiphãia veerem em sabado, \h\ajam as Vesperas 

compridamente e seja feyta comemoraçom547548 da dominga, e o responso que so(o)e 

seer dito aas Vesperas ficará esse ãno. Quando a istoria549 de Domine, [ne] in ira tua, na 585 

dominga ante das octavas da Epiphãia ou nas ouctavas550 dessa festa, por a 

Septuagesima que se chega, é dita ou cantada, aas Vesperas sejam ditas as antiphãas 

Vidimus stellam551 e as outras. E todo o al seja dito da dominga e a comemoraçom552553 

da dominga infra (e) da octava seja feyta. A missa da Prima seja das oc(c)tavas554555 e a 

da Terça, da dominga infra octava soo. Se def(f)unto for presente, a missa da prima seja 590 

sua, a qual556 missa em nenhũa guisa em as octavas seja dita.  

No ãno que a      

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 12v]--- 

Septuagesima, sexto Kalendas de fevereiro, veer sem nenhũa duvida557 no dia de Sam 595 

Fabiani e Sebastyani, esta \e\storia deve seer dita, e da festa, aas Vesperas primeiras e 

segundas e aos Laudes, seja feyta commemoraçom, e a missa da Prima seja da festa, 

posto que seja presente defunto. A qual missa, dita, se tal tempo for e hora, o def(f)unto 

\h\aja missa em convento. E se nom for tal \h\ora, seja logo soterrado, e as missas que 

lhe os frades disserom privadas, por entom lhe abastam.558 600 

 

 

                                                             
545 A208 e A278: ditos 
546 A278: verssos 
547 A278: cõme 
548 Cf. nota 540. 
549 A278: es- 
550 A278: octa- 
551 Matthaeus 2:2 
552 A278: cõme- 
553 Cf. nota 540. 
554 A278: octa- 
555 Cp. com octavas (aqui) e octavas/ouctavas (l. 586). 
556 A278: quall 
557 A278: -vy- 
558 Na altura da linha em que se inicia o longo trecho ausente em L e N, lê-se, à margem direita, a palavra 
nota em letra cursiva.  
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De Domine ne in ira tua559 e Benedicam Dominum -----------------------------------X 

 

Des as octavas da Epiphãia atees560 a Septuagesima aos dias dos domingos, 605 

cantem, aas Matinas, Domine, ne in ira tua, e, aos dias privados, Benedicam Dominum e 

as outras cousas como é cont(h)eudo no livro. As antiphã[a]s da dominga, aos Noturnos, 

e nos dias privados, no primeiro Nocturno561562 ataa a Pascoa, sejam ditas aas Vesperas 

sobre os psalmos |ante dia de Lava Pees|563, e des as octavas de Pinticoste |atẽe564 

Natal|565. E as que som scriptas nos dias privados no segundo nocturno566 tam solamente 610 

sejam ditas na Quareesma.  

E delas567 octavas de Pinticoste ataa568 a Quareesma assi seja dita <a> Alleluia 

no segundo Nocturno569. Os Vitatórios dos dias privados, como som notados, sejam 

ditos |ataa Dominica in Passione Domini|570, e des as Kalendas de novembro ataa o 

Avento. E os responsos pequenos, aos Nocturnos, des as octavas de Penticoste ataa as 615 

Kalendas de novembro; os responsos, ataa o Avento, e as antiphã[a]s571, aos Benedictus 

e aa Magnif(f)icat; e todolos vessetes572 ataa a Quareesma e das octavas de Pinticoste 

ataa o Avento; e as antiphãas, aos Laudes, e sobre os psalmos; e aa Prima, aa Terça e aa 

Sexta e aa Noa, ataa a Dominga de Ramos, e ||das octavas de  

 620 

---[Fl. 13r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pinticoste573 ataa o Avento||574.  

                                                             
559 Não há no A278. 
560 Cf. nota 391. 
561 A278: no- 
562 Cp. com No- na linha anterior. 
563 L e N: usque ad Coenam Domini 
564 A278: atee 
565 L e N: usque ad Nativitatem Domini 
566 A278: no- 
567 Contração da prep. des com o art. las.  Cp. com delas (“dentre elas”), contração da prep. de com o 
pron. elas na l. 440.  
568 Forma prevalente no A208 e no A278, todavia, compare-se, na mesma seção X, com atees (l. 605) e 
atẽe (l. 609). Esta última forma também na seção VI, l. 411. (cf. nota 391)  
569 A278: No- 
570 L e N: usque ad Passione Domini 
571 A278: -phaas 
572 A278: verssetes 
573 Cp. no A208 Pinti- (aqui) e Penti- (l. 615). 
574 das (= de +as) ... ataa (correlação prepositiva que denota uma origem e uma sequência espacial ou temporal) aqui 
e na l. 613 (dos ... ataa). Compare-se com as variantes delas (= des las) ... ataa (l. 612) e des as ... ataa (ll. 614 e 
615). Constata-se a estreita aproximação semântica entre as preposições arcaicas de (< latim de) e des (talvez das 
combinações latinas de + ex ou de + ipso). (Cf. SAID ALI, 1964, pp. 207, 208).  



175 

 

 

 

E se festa de Doze Lições antreveer, despola575 festa seja dito, em cada ũu dia, 

aquele ||que proprio há||576. Semelhavilmente seja feyto despolas577 octavas da 

Assunçom de Sancta Maria. |E sabudo deve seer|578 que quando Domine, ne in ira tua579 625 

|anda cinquo domaas|580, as pustumeiras581 lições e a pustumeira antiphãa sejam 

repetidas se mester for. |E quando andarem quatro domingas|582, a pustumeira antiphãa 

seja repetida. 

 

Da Septuagesima ----------------------------------------------------------------------------[XI]       630 

 

|In principio Deus|583584 seja cantado na Septuagesima e na Sexagesima tambem 

nos domingos como nos dias privados aqueste tempo, scilicet, dela Septuagesima |ataa a 

dominga primeira da Quareesma que se os livros partem|585, seja leudo586, aas Matinas, 

o livro de Genesis – aquelo que for departido polo cantor, que vir que |pode avondar 635 

convinhavilmente|587. E a parte que sobejar desto, com os outros livros [ataa os 

livros]588 dos Rex sejam leudos no ref(f)ectoiro589590. |Em tal591 guisa se faça que sejam 

leudos e acabados ataa Dominica in Passione Domini|592.  

E sempre nos dias dos domingos leam primeiro no ref(f)ectoiro593 as \h\omelias 

dos Evangelhos594 dominga(a)es ou outra cousa, |se algũa festa595 d’algũu sancto 640 

                                                             
575 Contração da prep. despos com o art. la.  Não obstante, encontramos depola (cf. nota 393).  
576 Quanto ao sentido, cf. nota 456. 
577 Cf. nota 575. 
578 L e N: Et notandum 
579 Psalmi 6:2. 
580 L e N: quinquies canitur (“canta-se cinco vezes”)  
581 L e N: ultimae 
582 L e N: et cum quater canitur  
583 L e N: In principio 
584 Genesis 1:1 
585 Há uma nota em N que esclarece o sentido do correspondente latino de “ataa a dominga [...] que se os 
livros partem”: Vsque ad Dominicam qua etc, id est usque ad Dominicam primam Quadragesimae in qua 
Monachis libri dividuntur secundum Regulam Sancti Benedicti [...].  
586 A278: liudo 
587 L e N: convenienter sufficere possit 
588 Acrescentado à margem direita do A208 um pouco acima da sequência da linha. Incorporado 
normalmente ao texto do A278. 
589 A278: refer- 
590 Cp. com reffei- (l. 553). 
591 A278: tall 
592 L e N: Vbi hoc sollicite ut ante Dominicam qua canitur Officium Iudica me Deus perfecti sunt. 
593 A278: refertoyro 
594 A278: Avan- 
595 Retocado no A208. 
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leedoiro596 for, scilicet, que \h\aja leitura propria|597. E porem, na dominga da 

Septuagesima, leuda no ref(f)ectoiro a \h\omelia ou outra cousa de festa, se contecer598 

como dito é, entom comecem a liçom do Genesis ali u o cantor assignar599, leixadas 

já e contadas as lições que possam avondar na egleja ataa <a> Quareesma. E 

se este livro todo ficar pera a egleja, os outros siguintes600 leam no ref(f)ectoiro601.  645 

E des a primeira dominga da Quareesma ataa a dominga que Jeremias há de 

entrar602, leam na egleja, aos dias privados, os tracta-  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 13v]--- 

dos603 de Sancto Agustinho604 |sobre a salmista605|606. E se acontecer607 que venha 650 

|Sancta Maria de fevereiro|608 na dominga da Septuagesima, logo na segunda feira entre 

a [e]storia In principio Deus609  e o livro de Genesis |com seu Pref(f)aço610|611, e na 

dominga seguinte612, aas Matinas, sejam leudas as Lições Tulit ergo Dominus 

hominem613.  

 655 

Dos tractus614-----------------------------------------------------------------------------------XII  

 

Na dominga da Septuagesima, e des i aos dias domingos e |aas festas em que 

nom lavramos|615, todolos tractus616 aas mayores missas; e, em dia de Parasceve, Eripe 

                                                             
596 A278: -doy- 
597 L e N: vel si aliud aliquid de aliqua festivitate fuerit legendum qualibet die. 
598 Cf. nota 440. 
599 A278: asiignar 
600 A278: sigin- 
601 A278: refey- (cp. as variantes do A278 nas notas 589 e 593) 
602 A278: dentrar 
603 A278: trauta- 
604 A278: Santagostinho 
605 A278: psal- 
606 L e N: super psalmos 
607 Cp. com contecer (l. 642). 
608 L e N: Purificatio Sanctae Mariae 
609 Genesis 1 
610 A278: -fa- 
611 L e N: cum Praefatione et Responsoriis 
612 A208: siguin- /A278: segin- 
613 Genesis 2:15 
614 A278: trauctus (ou -tos)  
615 L e N: festivitatibus duodecim Lectionum 
616 A278: trautos 
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me617; e em Vespera de Pascoa e de Pinticoste, |Laudate Dominum|618619; e nos sabados 660 

das Quatro Temporas, Benedictus es620. <Todos> estes cantem os coros vesso por vesso. 

Este Benedictus es compecem no coro do Vitatório e o621 outro <coro> responda Et 

laudabilis, e assi os outros vessos. E |aa cima|622 seja repetido o primeiro vesso 

daquel623 que o começou, e seja cantado de todos. E assi, nos sobreditos tractus624 ||na 

cima||625, cantem todos ensembra626. Os outros tractus dos outros dias todos cantem 665 

ensembra627.  

Nom é custume que aos dias privados fora da Quareesma digam tractus, salvo 

nos sabados das Quatro Temporas e |em vespera de Sancto Spiritus e nas missas 

festiva(a)es dos passados, <e> nas privadas|628; nem aa missa da dominga tam bem na 

Quareesma como fora, |salvo se for essa missa da dominga que nom há logar aa Terça 670 

per razom d’algũu sancto|629. Nos dias privados da Quareesma, Domine non 

secundum630. E aquel tractu\s\ |De necessitatibus|631, e |Domine exaudi|632633, na quarta 

feira d’ante Pascoa, nom leixados por nenhũa634 festa. E os tractus635636 que se cantam 

                                                             
617 Psalmus 58 
618 L e N: Laudate Dominum omnes gentes 
619 Psalmus 150 
620 Daniel 3:52-56 
621 A278: ho 
622 L e N: in fine 
623 A208: da quel 
624 A278: trauctus (ou -tos)  
625 Cp. com aa cima (l. 663). 
626 A208: em senbra / A278: em seenbra 
627 A208: em senbra / A278: em seenbra 
628 L e N: Vigiliis Pentecostes et Missis defunctorum praecipuis et privatis 
629 L e N: nisi matutinalis Missa de Dominica fuerit, propter Missam de festo post Tertiam non repetenda 
630 Psalmi 102:10 
631 L e N: De necessitatibus meis 
632 L e N: Domine exaudi orationem 
633 Psalmus 101 
634 A208: nẽ ũa / A278: nẽhũua  
635 A278: trautos 
636 O latim tractus é substantivo da 4ª declinação (genitivo em us). Tanto o nominativo quanto o acusativo 
plural se formam com a desinência -us, o que poderia explicar, nesta seção, as combinações subjetivas 
aquel tractus (l. 672) e os tractus (l. 673), bem como as objetivas todolos tractus (l. 659) e os outros 
tractus (l. 665). Não obstante, nesta pretensa adequação do português ao idioma de partida, há aparentes 
incoerências quanto ao uso das desinências em Dos tractus (título) e em nos sobredictos tractus (l. 664), 
que traduzem, respectivamente, o latim De tractibus e in fine praedictorum tractuum. Ocorreria o mesmo 
quando dizemos: Os campi da universidade estão em outra região; Visitamos os campi da universidade; 
Passeamos pelos campi da universidade; Entramos nos campi da universidade. Relativamente ao A278, 
entretanto, observe-e que, tendo-se mantido a terminação us para plural, vocalizou-se o c (seguido de t) de 
tractus (cf. notas 614, 616, 624 e 635). 
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|vesso por vesso|637 sejam compeçados no coro do Vitatório, e os outros, comece-os o 

cantor ou |quemquer que entoe a missa|638.      675 

 

|Do Dia de Ciinza639|640 ---------------------------------------------------------------------XIII  

 
---[Fl. 14r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|Na Quarta-Feira da Ciinsa|641, dita a Prima, saya o convento pera a claustra e os 680 

ministros guisem-se pera a missa como aos outros dias. Entom o sacerdote, vistida642 a 

alva e stol(l)a e manipulo643, e o ministro, a alva e manipulo644, e o signo tangido, 

descalce-se o convento na claustra e leixe i a calçadura, e |entre ao coro|645, |e ste 

tornado pera o altar stando|646. Os ministros647 se descalcem648 ali u se vestem e venham 

|pera as stadas|649. Entom, leixado o signo, comece650 o651 cantor a antiphãa |Exurge, 685 

Domine|652. Des i stem653 todos no coro igua(a)es654 rostro por rostro. Des i, dito o vesso 

|Deus auribus|655656 e |Gloria Patri|657, diga o domaairo658 o vesso |Ostende nobis, 

Domine|659660. Des i |fiquem todos os gyolhos661|662 dizedo ||Kyrie [e]leison||663 e Pater 

                                                             
637 L e N: alternatim 
638 L e N: qui eius Missam gerit officium in quocunque choro sit incipiat 
639 A278: Siinza 
640 L e N: De capite ieiunii 
641 L e N: In capite jejunii (Em nota à margem esquerda de N, lê-se: Caput jejunii accipitur pro die 
Cinerum) 
642 -do no A208 (mas, o rasurado em a).  
643 A278: magnipollo 
644 A278: magnipollo 
645 L e N: Ecclesiam intrent 
646 L e N: et in ordine suo versis vultibus ad altarem stent 
647 L e N: hebdomadarii 
648 A278: -çem 
649 L e N: in choro 
650 A278: -çe 
651 A278: ho 
652 L e N: Exurge 
653 A278: estem 
654 A208: yguaaes 
655 L e N: Deus auribus nostris 
656 Psalmi 43:2 
657 L: Alleluia 
658 A278: -ay- 
659 A278: Ostende nobis 
660 Psalmi 84:8 
661 A278: gio- 
662 L e N: fratribus super formas prostratis (Em nota ao texto de N: Super formas scilicet super partem 
superiorem inferioris Chori) 
663 A208: Kyrie leison / A278: Kyrieleison 
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noster. Des i digam |Et ne nos|664 e depois seja dito Deus misereatur nostri665 todo com 

Gloria Patri. E o sacerdote diga Et veniat super nos; Dominus vobiscum; |<a> 690 

oraçom Concede quaesumus Domine|666. E entom ergam-se e tornem-se pera o altar 

ataa o Introyto da missa.  

Des i |o Abbade tome a stol(l)a e o bagoo|667, stando no presbiteryo668 |contra o 

aguiam669|670, e bẽeza671 a ciinsa, a qual deve já seer posta |per mandado do 

sancristam|672, e deite-lhe da augua bẽeta673. Entom compecem a antiphãa Exaudi nos, 695 

Domine674 |com as outras siguintes675|676. E, começada esta antiphãa, pouse o Abbade a 

stola677 e venha ante o graao e fique os giolhos. E receba primeiro a ciinsa per mã(a)o 

do sacerdote e des i tome a stola678 e ponha a ciinsa a todos. E comece679 nos ministros, 

todos ficados os giolhos ali |ante o graao|680. E enquanto a poserem, seja no coro quem 

quiser. Pero se a congregação for grande, |assi como o Abbade tever por bem|681, seja 700 

dada a ciinsa per desvairados682 logares683. |Depois que todos tomarem a  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 14v]---  

ciinsa por renembrança que todos em aquelo [h]am de seer tornados|684, entom leixe o 

Abbade a stol(l)a e venha-se pera o coro.  705 

E se o Abbade for domaairo, o cantor encomende aquela missa a outro. E se i o 

Abbade nom for, o domaairo bẽeza685 a ciinsa e receba-a primeiro per mã(a)o doutro  

 
                                                             
664 L e N: Et ne nos inducas 
665 Psalmus 66 
666 L e N: Oremus, Concede nobis Domine praesidia 
667 L e N: accepta a Secretario stola et Pastorali virga 
668 A278: -rio 
669 A278: agiam 
670 L e N: versu vulto ad aquilonem  
671 A278: beenza 
672 L e N: a Secretario 
673 A278: been- 
674 Com base em Psalmi 68:17. 
675 A278: sigin- 
676 L e N: et aliae ut in libris habentur 
677 A278: -lla 
678 A278: -lla 
679 A278: -çe 
680 L e N: in terra 
681 L e N: secundum dispositionem Abbatis 
682 A278: -vay- 
683 A278: lu- 
684 L e N: Cumque omnes per impositionem cinereum suae corruptionis memores esse admoniti fuerit 
685 A278: been- 
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sacerdote com o ministro686, ao qual o cantor deve encomendar que lha ponha 710 

teendo a stol(l)a. E des i o domaairo687 ponha-a688 logo aaquel de que a recebeo, e 

des i torne pera seu logar, e aquel que a el deu a ciinsa dé a todolos outros |per 

ordem|689.  |Enquanto a poserem|690 deve a691 a teer ũu monge a que o cantor 

mandar ante o Abbade.  

Des i, começada a antiphãa Immitemur692, o sacerdote e o ministro se 715 

calcem693 e tangam o signo e |comecem a missa|694. O convento ste descalço |ataa 

<a> cima da missa|695 e des i calcem-se na claustra. O prior com outro monge 

ponha a ciinsa fora do coro aos [h]ospedes e aa famílya.  

O tracto696697 Domine non secundum698 tambem em este dia como <nos> 

outros tres dias da domaa pola Quareesma699, scilicet, na segunda e na quarta e na 720 

sexta-feira ataa a quarta feira d’ante Pascoa, deve seer dito, tirada a quarta-feira 

despos a ||dominga primeira||700 da Quareesma, que [h]am de dizer De 

necessitatibus. |E o Pref(f)aço|701 Qui corporali jejunio702 tambem este dia 

como703 todolos outros da Quareesma, salvo ao domingo, seja dito na missa de 

gejũu |ataa Dia de Lava Pees|704.  725 

 

 

                                                             
686 A208: me- (cp. com mi- nas ll. 681 e 682)  
687 A278: -ayro 
688 Pronome a entrelinhado (p.m.) no A208, logo acima da desinência a de ponha.  
689 L e N: secundum ordinem conversionis suae 
690 L e N: Sciendum autem quia dum hoc Officium cinerum agitur 
691 Entrelinhado (p.m.) no A208 logo acima da posição em que deveria estar. 
692 L e N: Immitemur habitu 
693 A278: -çem 
694 L e N: accedant ad Missam celebrandam 
695 L e N: donec Missa peragatur 
696 A278: trau-  
697 Cp. tracto (aqui) e tractus seção anterior (cf. nota 636). 
698 Psalmi 102:10 
699 A278: Corees- (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
700 A278: primeira dominga 
701 L e N: Canonicalis praefatio 
702 A208 e A278: gejunyo 
703 A278: come 
704 L e N: usque ad Coenam Domini  
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Das festas dos sanctos que veerem |des Dia de  

Ciinza705|706 |ataa sabado d’ante Ramos|707 -----------------------------------------XIIII 

 730 

Se festa de Doze Lições em que lavramos veer nos dias privados des dia de 

Ciinsa708 ataa sabado d’ante Ramos, primeiro seja dita a missa do gejũu, leixadas as 

collectas usadas, a qual  

 
---[Fl. 15r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 735 

deve a dizer o que foy domaairo709710 da domaa traspassada711712; e deve a ouvir o 

convento |ataa <a> cima|713. A qual, dita, calçado o convento, se Dia de Ciinsa for, 

vesta-s(s)e logo o domaairo714 presente e digam logo a misssa do sancto. E despola 

offerenda715, cantem as missas privadas. A esta missa ajudem a vestir716 e desvestir717 os 

que ajudarom aa primeira. A esta missa nom som t(h)eudos os conversos de star. Esta 740 

ordinaçom seja t(h)euda na festa de Sam Mauricio quando veer nas Quatro Temporas de 

setembro.  

Sempre, na Quareesma, fiquem os giolhos |aa primeira missa|718,salvo no 

domingo. Aas outras \h\oras do dia, se festa for de Sancto, as \h\oras sejam ditas da 

festa. E se for festa que nom lavremos, a missa da Prima seerá do gejũu com giolhos 745 

ficados, a qual cousa se nom719 faça |aa missa da Terça|720. |E sabede que|721 nunca 

giolhos devem ficar em dia de Doze Lições ao Te igitur, salvo na Quareesma.  

 

 

                                                             
705 A278: Siinza 
706 L e N: a capite ieiunii 
707 L e N: ad Dominicam in Palmis 
708 A278: Ciinsa (cp. com a forma na nota 705) 
709 A278: -ayro 
710 L e N: hebdomadarius 
711 A278: tres- 
712 L e N: praeterita 
713 L e N: ex toto 
714 L e N: hebdomadae 
715 A278: ofe- 
716 A208: vis- (cp. com ves- em vesta-se, l. anterior) 
717 A208: -vis- 
718 L e N: ad Te igitur prioris Missae 
719 A278: senom 
720 L e N: post Tertiam 
721 L e N: Sane memoriae commendandum quod 
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Da primeira  dominga da Quareesma  750 

|e <do>722 aguardamento desse tempo|723 ----------------------------------------------XV  

 

Na primeira dominga da Quareesma, o cantor, depois da Prima, com algũus |que 

lhe o prior deve dar que o ajudem aa sua pitiçom|724, enquanto disserem a missa da 

Prima, levem os livros que se devem a dar ao cabidoo725 e ponham ante a seeda do 755 

Abbade, algũa cousa strada726 em que os ponham \h\onestamente. E a sentença da Regla 

do aguardamento da Quareesma, scilicet, Licet omni tempore727, e a outra d’ante esta, 

scilicet, In Quadragesim\a\e vero diebus728, em este dia sejam leudas. As qua(a)es 

leudas e despostas, o cantor polo encomendamento do Abbade, com seu companheiro 

ou com mais, se mester for, partam os livros, os qua(a)es livros ||devem a tomar||729 os 760 

monges ledamente com duas  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 15v]--- 

mã(a)os, |com goyvo|730 das Sanctas Scripturas, e inclinar prof(f)undamente731. Em este 

dia sejam os enfermos no cabidoo732 pera receber os livros com os outros.  765 

Entom o Abbade encomende a ũu ou a dous monges que aguarde, segundo a 

Regla, a claustra do moesteiro quando o convento sever em liçom per todo o ãno – e 

quando virem que faz mester |e que vejam se anda algũu desordinado como nom 

deve|733. E ande\m\ a claustra e a egreja734 e o cabidoo735 e o dormidoiro736 e o 

                                                             
722 Presente no A208 e no A278, mas não no índice dos dois códices. 
723 L e N: et observatione eiusdem temporis 
724 L e N: quos eius petitione Prior ei assignaverit 
725 A278: cabiidoo 
726 L e N: substrata 
727 Regula Sancti Benedicti (Regra de São Bento), Cap. XLIX.  
728 Regula Sancti Benedicti (Regra de São Bento), Cap. XLVIII.  
729 Observe-se a construção dever + a aqui, na seção XIIII (l. 736) e na seção XV (l. 755). De acordo com 
DIAS (1959, p. 109), a preposição a (< ad) se junta a verbos (como dever) representantes de verbos 
latinos que exigiam dativo ou a preposição ad. E nos termos de HUBER (1986, p.262), “depois de aver 
‘haver’ e dever, é tão corrente o infinitivo sem preposição como com de ou por vezes também com a”.    
730 L e N: prae gaudio 
731 L e N: profunde et laetanter 
732 A278: cabiido 
733 L e N: ne forte aliquis inconvenienter se habere inveniatur 
734 Cf. nota 509 e correspondências no cap. 8.2 deste trabalho. 
735 A278: cabiido 
736 A278: -doy- 
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calaf(f)etorio e <o> ref(f)ectoiro737 e <a> cozinha e <os> parlatorios738739, pero que nom 770 

entre\m\ nos parlatorios740741.  

Em este dia depos completa, cobram as cruzes e a cortinha742743 istendam744 ao 

graao745 – e seja i per todolos dias privados da Quareesma ataa a quarta-feira d’ante 

Pascoa. Pero nos sabados e nas vesperas dos sanctos de Doze Lições, tirem-na d’ante o 

graao746 ante a Vespera, e em outro dia depos Completa, \e\stendam-na ali. E assi ||a 775 

devem a tirar||747: aa missa do passado presente que seja da Ordem; enquanto 

disserem as exequias Non intres in iudicium748 ataa que os Sete Psalmos749 sejam 

acabados despola sopultura; e aa beençam750 dos noviços aa missa dos dias privados, 

por tal que o sacerdote bem possa tomar a beençom751 pera dizer o Evangelho. E se i 

stever752 o sodiacono, ||af(f)aste-se||753 a cortinha754 ũu pouco pera ũa parte de contra u 780 

stever o Abbade e, dada a beençom, leixe-a755 (h)ir como ante stava. E o diagoo756757 

achegue-se ali u a cortinha758 é alçada e peça a beençom.  

Em estes sanctos dias da Quareesma, segundo os encomendamentos759 de Sam 

Beento, |devemos a entender em orações ameude|760. E porem cada ũu deve a 

                                                             
737 A278: refei- 
738 A278: palrrato- 
739 L e N: auditoriis (lê-se em nota à margem direita de N o sentido de auditoria: Per auditoria intellige 
locum Claustro regulari adjacentem in quem [...] secedere solebant Monachi ut de sibi necessariis cum 
Priore colloquerentur.) 
740 A278: palrrato- 
741 L e N: auditoriis 
742 A278: -na 
743 Lê-se em nota à margem direita de N o sentido de cortina: Cortina id est Velum quod inter Chorum et 
Presbyterium hoc solo Quadragesimali tempore expanditur. 
744 A278: sten- 
745 L e N: ante presbyterium 
746 L e N: a conspectu presbyterii 
747 A278: a devem tirar 
748 Psalmi 142:2 
749 A278: Sal- 
750 A278: bençom 
751 Cp. com beençam (linha anterior).  
752 Cp. com sever (l. 767) 
753 A278: afaste 
754 A278: -na 
755 a entrelinhado (p.m.) no A208. 
756 A278: diacono 
757 Única ocorrência deste significante nos códices (somente no A208). Com efeito, a forma prevalecente 
nos manuscritos é diacono.  
758 A278: -na 
759 -tos entrelinhado (p.m.) no A278 sobre -men. 
760 L e N: intenti esse debemus orationibus peculiaribus 
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offerecer761 cada dia, em tempo da liçom, oraçom acustumada a Deus na egleja, salvo se 785 

forem embargados de passado presente,  
 

---[Fl. 16r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 scilicet, Pater noster; (e) Ave Maria; Credo in Deum; (e) Salve Regina; (e) Concede 

nos famulos tuos; Exaudi nos762 quaesumus, Domine; [e] Miserere mei Deus, a qual 790 

oraçom, nos dias privados, deve seer dita ante a Terça e nos dias de Doze Lições ataa a 

Vespera. E ||se nom deve||763 pedir764 venia765 no cabidoo766. E esto meesmo deve 

pedir767 o que nom for ao Introito768 da missa aa Gloria Patri em toda a Quareesma. 

Se acontecer pola769 Quareesma que tomem a cruz que see trás o altar cuberta pera 

passado, ou pera comungar ou ungir770 enfermo, levem-na descuberta771 |ataa que a 795 

tornem ao logar772 em que ante ||si ia||773|774.  

 

Das <duas>775 domaas ante da Pascoa -----------------------------------------------XVI  

 

[N]o(o)s dous domingos ||d’ante||776 a Pascoa nom seja dito Gloria Patri ao 800 

Asperges me777, mais, despolo vesso, seja repetido |do começo|778. E aos outros tempos 

despola |Gloria Patri|779, seja a repitiçom780 <ao> Lavabis me781. Per estes catorze782783 

                                                             
761 A278: ofe- 
762 No A208 e raspado no A278. 
763 A278: senom deve 
764 A208: pi-  
765 A278: -nya 
766 A278: -bii- 
767 A208: pi- 
768 A278: -troy- 
769 A278: pella 
770 A278: -ger 
771 des- entrelinhado (p.m.) no A208, logo acima do ponto em que deveria estar.  
772 A278: lu- 
773 A208 e A278: siia 
774 L e N: quoadusque proprio loco scilicet super altare restituatur 
775 Ausente no A208 e no A278, mas constante no índice dos dois códices. 
776 d entrelinhado (p.m.) no A278, logo acima do local em que deveria estar. 
777 Psalmi 50:9 
778 L e N: a capite 
779 L e N: Gloria 
780 A208: ripi- / A278: repi- (cf. cap. 8.1, item 3a) 
781 Psalmi 50:9 
782 A208: XV (mas, na última linha da seção, XIIII) / A278: quinze (mas, na última linha da seção, XIIII)  
783 L e N: quatordecim 
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dias nom digam Gloria Patri ao Introito784 da missa, salvo nas missas das festas e nas 

privadas que nom som785 da Quareesma. E os ministros que stam |trás o coro pera 

entrar|786, quando ouvirem começar o |vesso do Introito|787, entrem e sobam ao altar.  805 

E o livro de Jeremias, em estes dias, seja leudo na egleja <e> aos dias privados, e 

a parte que sobejar, no ref(f)ectoiro788, assi como o cantor departir, ataa a quinta feira 

d’ante Pascoa. A qual parte seja começada ali u a octava liçom fez a fim, scilicet, 

|Videte verbum Domini numquid soli(ci)tudo789 factus sum|790. |E deste logar assigne791 

o cantor quanto vir que pode avondar pera a egleja. E a outra parte seja logo começada 810 

no ref(f)ectoiro|792, pero primeiro seja leuda a \h\omelia793 |Quis ex vobis arguet 

me|794795. |E toda guisa|796 este livro seja perleudo797 em estes quatorze798 dias.    

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 16v]--- 

|Do Dia de Ramos|799 ----------------------------------------------------------------------XVII 815 

 

|Em Dia de Ramos|800, o Abbade beenza a augua e comece a Terça, a qual, dita, 

|tome o bagoo|801 e beenza |sobre o graao os ramos|802 e deite-lhes da augua beenta. E 

estes ramos deve apresentar o sancristam803 ante a Terça. E esto feyto, o cantor dé ũu 

ramo ao Abbade e comece Pueri Hebr\a\eorum804. Entom o sancristam com seu 820 

                                                             
784 A278: -troy- 
785 Entrelinhado no A278, logo acima do local em que deveria estar 
786 L e N: ad aditum chori expectantes horam ingrediendi 
787 L e N: versum Psalmi post Introitum 
788 A278: -fey- 
789 -ci- entrelinhado sobre -tu no A278. 
790 Ieremias 2:31 
791 A278: asii- 
792 L e N: Et ab eo loco designet Cantor de illa Prophetia secundum longitudinem vel brevitatem noctium 
per unumquemque annum quantum existimaverit sufficere posse ad hoc quod dictum est.Vbi autem 
partem illam non nisi in Ecclesia legendum judicaverit finiendam, faciat ipsa die Dominica qua ipsa 
Prophetia ad Vigilias incepta est, in refectorio inchoari. 
793 L e N: Homilia Beati Papae Gregorii de Evangelio 
794 L e N: Quis ex vobis arguet me de peccato 
795 Ioannes 8:46 
796 L e N: procurans ante omnia ut 
797 L e N: perlegatur 
798 Cf. nota 782. 
799 L e N: Ordo in Ramis Palmarum 
800 L e N: Dominica in Palmis 
801 L e N: accepta Pastorali virga 
802 L e N: super Presbyterii gradum arborum Ramos 
803 A208: sam cristam 
804 A278: ebre- 
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companheiro e com outros que o prior mandar dem os ramos aos monges e aos 

noviços805 e aos frades, e aa familyia e aos hospedes se i forem. E entanto806807 cantem 

as antif(f)ãas808 Pueri Hebr\a\eorum809.  

E, esto feyto, comece810 o cantor Oc\c\urrunt turb\a\e. E vaa logo |o da 

Pístola|811 com [a] augua bẽeta812, e des i o do Evangelho com a cruz descuberta, |des i 825 

os noviços, e depois os conversos|813. E seja feyta a procissom pola814 claustra. E 

trabalhe o prior que815 nom seja cousa na claustra que os possa \e\storvar816 quando 

andarem aa procissom e aas outras que se fazem pelo ãno.  

Dito Oc\c\urrunt817 turb\a\e, cantem Collegerunt818. <E> com esta façam a 

primeira staçom |a par do|819 dormidoiro, a qual, dita, comecem o vesso Vnus autem e 830 

movam-se daquel logo. E façam a segunda staçom a par do ref(f)ectoiro820. E a\a\ 

repitiçom desta antiphãa, scilicet, |Quid facimus|821822, cheguem-se pera a terceira 

staçom a par da egleja. E em cada ũa staçom, |o do eva[n]gelho <e o da Pístola>|823 

ste\m\ tornado\s\ pera o convento e outrossi a cruz. |<E>, em andando e stando, o da 

Pístola ste ante o do Evangelho|824.  Na terceira staçom, comece o cantor |Ave Rex 835 

noster|825. Aqui826 o convento fique os giolhos e as mã(a)os  e in- 

 

 

                                                             
805 A278: -cos 
806 A208: em tanto 
807 L e N: interim 
808 Cp. com antiphãas, forma que prevalece nos dois códices. 
809 A278: ebre- 
810 A278: -çe 
811 L e N: Subdiaconus 
812 A278: been- 
813 L e N: quem subsequatur conventus eo ordine quo stat in choro laicis monachis praeeuntibus ita ut 
Abbas vel Sacerdos hebdomadarius si Abbas defuerit, eat posterior et post ipsum Novitii, post Novitios 
vero laici fratres. 
814 A278: pella 
815 Entrelinhado (p.m.) no A208 sobre a posição em que deveria estar. 
816 Do latim exturbare. 
817 A208 e A278: Ocurrent 
818 Ioannes 11:47 
819 L e N: iuxta 
820 A278: refertoyro 
821 L e N: Quid facimus quia hic homo 
822 Ioannes 11:47 
823 L e N: Diaconus et Subdiaconus 
824 L e N: et in ambulando et in stando Subdiaconus ante Diaconus sit 
825 L e N: Ave Rex noster fili David 
826 A278: Aquy 
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---[Fl 17r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

clinem contra a cruz. E des i ergam-se e stem tornados aa cruz ante que comecem827 840 

Gloria, laus.  

Entanto, ponha o sancristam |a stol(l)a e o Eva[n]geliorum|828 |ante a porta da 

egleja|829. E |o do Evangelho|830 dé a cruz |ao da Pístola|831 quando acabarem a antiphãa 

Ave Rex noster. E entom o da Pístola |ponha a agua832833 bẽeta834 em terra|835. E 

\e\stonce836 o do Evangelho tome a stol(l)a e peça a bẽeçom837 ao Abbade e diga o 845 

Eva[n]gelho stando contra o838 Oriente839, e o da Pístola tenha a cruz ante ele e o rostro 

pera o convento. Dito o Evangelho, o diacono ponha a stol(l)a e tome a cruz, e o 

sodiacono, a augua840, ||e o convento stem tornados ũus contra os outros||841. Entom 

dous monges, qua(a)es o cantor assignar842, |ante que acabem o Evangelho|843, entrem 

na egleja e çarrem a porta, e cantem  Gloria, laus como é scripto no livro, |stando 850 

tornados contra o convento|844. Dito Gloria, laus e ripitido |aa cima|845, sayam-se pera a 

procissom u ante stavam. Esto feyto, comece o Abbade Ingrediente Domino. Des i 

entrem todos na egleja cantando-o e deitem os ramos sobre o graao. E o  

 

                                                             
827 A278: -çem 
828 L e N: analogium [...] cum textu Evangeliorum et stola  
829 L e N: ad locum ubi Diaconus Evangelium lecturus est hoc est ante ostium Ecclesiae  
830 L e N: Diaconus  
831 L e N: Sodiacono 
832 A278: augua (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
833 Na mesma seção ocorrem as variantes augua (ll. 817, 818, 825 e 848) e agua (l. 844). A forma 
predominante no A278 é auga. A evolução do vocábulo seria aqua > agua > augua ou auga. Ocorreu 
que, em augua e auga, a semivogal u foi atraída pelo a inicial tônico, formando com este ditongo (cf. 
HUBER, 1986, p. 10; NUNES, 1960, p.147). 
834 A278: been- 
835 L e N: aquam benedictam jussum ponat (Em nota ao texto de N, lê-se: Iussum seu Jussum ponat idem 
est ac in terram deponat) 
836 De ex + tuncce (cf. NUNES, 1960).  
837 A278: been- 
838 A278: ho 
839 A278: ouriente (Conforme NUNES (1960, pp. 82,83), não seria raro, a par da redução do ditongo ou 
(< au) a o na língua popular, que, inversamente, o fosse representado na língua escrita por ou, com o 
intuito de refletir a pronúncia daquele som inicial átono em alguns dialetos. Em certos casos, porém, este 
fenômeno se teria dado por analogia, como em oriente (analogia com seu antônimo ouciente < oiciente) e 
em ourina (analogia com ouro)).      
840 Esta forma nos dois códices (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
841 A concordância do verbo no plural se faz com a idéia de coletividade expressa pelo significante 
convento (cf. nota 204). 
842 A278: asiinar 
843 L e N: circa finem Evangelii 
844 L e N: versa facie ad Processionem 
845 L e N: principio 
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sancristam846 guarde-os e tire-os d(h)i. Em no logar u o diacono poser a cruz, i 855 

seja descuberta ataa depois da Completa. Des i digam a missa festivalmente 

|como aos Apostolos|847.  

E nenhũu [h]ospede nom ande aas procissõ(o)es nem sejam aos sermões848 

no cabidoo849, salvo se for |pessoa [h]onrada850|851. E em esta domaa nom sejam 

scriptos per ordem o sacerdote nem o diacono, mais ta(a)es que o cantor vir que 860 

esto todo bem podem comprir com conselho852 do Abbade. O diacono 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 17v]--- 

pode mudar no sabado se mester for.  

 865 

Como <se>853 devem começa[r]854 as Paxões855--------------------------------XVIII 

 

A[a] Paixom856 de dia de Ramos digam857 Dominus vobiscum com Gloria 

tibi, Domine. E, na terça-feira e na quarta-feira, digam Dominus vobiscum e858 

nom Gloria tibi, Domine. Na sexta-feira, nem Dominus vibiscum nem Gloria tibi, 870 

Domine. E quando nom dizem Gloria tibi, Domine, |nom se devem a signar859|860. 

Na quarta-feira d’ante Pascoa, depos as Vesperas sejam ditas as \h\oras dos 

passados assi como aos outros dias e a cortinha861 seja tirada despola 

Completa.  

 875 

 
                                                             
846 L e N: secretarius (a par de sacrista) 
847 L e N: sicut in Natali unius Apostoli 
848 A278: -mooes 
849 A278: cabiidoo 
850 A278: honrra- (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
851 L e N: aliqua tam reverenda persona 
852 A278: -sse- 
853 Constante do índice dos dois códices. 
854 r da desinência de infinitivo ausente também no índice do A208 (cf. nota 29). 
855 A278: Paixooes 
856 Cp. com Paxões (título). 
857 A278: diga 
858 Entrelinhado (p.m.) no A208 sobre o espaço em que deveria estar. 
859 A278: siignar 
860 L e N: non se muniunt fratres signo Crucis 
861 A278: -na 
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Da quarta-feira ante862 da Pascoa------------------------------------------------------XIX 

 

Quarta-feira ||ante Pascoa||863, depois que disserem a Vespera do dia, digam |as 

\h\oras dos passados|864 com suas antiphãas e collectas como nos outros dias e, depois 880 

da865 Completa, tirem a cortina866867.  

 

|Da quinta e sexta-feira868 e sabado869 ||ante870 da Pascoa||871|872-----------------XX 

 

Des a quinta-feira d’ante Pascoa ataa <a> segunda feira despos873874 as octavas 885 

da875 Pascoa, nom seja feyta nenhũa cousa polos passados, salvo a missa que se diz cada 

dia, pero esta missa nom seja dita em dia de Parasceve nem em vespera de Pascoa nem 

no dia. Pero em dia de Pascoa, o domaairo desta missa cante da festa e diga no segundo 

logar Inclina, Domine876. E se for tricenario877, ajunte(m) Deus cui proprium est.  

|Na quinta-feira e na sexta-feira e no sabado d’ante Pascoa, quando começarem 890 

os Laudes, (  ) ponha o sancristam (  ) ũa candea acesa878 sobre o graao. (  ) 

E quando o cantor começar a antiphãa dos Benedictus, o sancristam apague aquela 

candea e tenha outra abscondida879 que dé ao domaairo pera dizer a collecta despos880 o 

                                                             
862 ante entrelinhado (p.m.) no A208 sobre o espaço em que deveria estar. 
863 Cp. com ante da Pascoa no título (Em L e N: ante Pascha) 
864 L e N: officium pro defunctis 
865 A208: de  
866 Cp. com cortinha (l. 873). Concorrem no A208 a forma da língua vulgar cortinha com a do latim 
tardio cortina, cujo sufixo -ina, palatalizando-se na fala do povo, produziria seu correspondente popular -
inha.    
867 Em nota ao texto de N, lê-se: Cortina id est velum quod defunctis tempore Quadragesimae ante majus 
altare expansum pependerat. 
868 Palavra feira ausente no índice dos dois códices portugueses. 
869 Vocábulo entrelinhado (p.m.) no A278 logo acima de ante. 
870 Vocábulo entrelinhado (p.m.) no A208 logo acima da posição em que deveria estar. 
871 Cp. ante da Pascoa com ante Pascoa (l. 872). Em L e N, ante Pascha. 
872 L e N: De Coena Domini et Parasceve et Vigilia Paschae 
873 A278: depos 
874 Cp. despos (nesta posição, somente no A208), depos (l. 872) e depois (ll. 879 e 880).  
875 A278: de 
876 Psalmus 85 
877 A278: tre- (ou ter-) 
878 c, e e s retocados no A208. 
879 L e N: absconsa 
880 A278: depos 
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Pater noster. Enquanto881 disserem o882 hyn(n)o dos Laudes, o sancristam mate todo 

outro lume que sever na egleja.|883 Em estes  895 

 
---[Fl 18r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

tres dias nom tangam signo, mais tavoa, aas \h\oras e no refectoiro ||ao comer||884
  

 

Da Quinta-feira de Lava Pees -----------------------------------------------------------XXI   900 

 

Na quinta-feira d’ante Pascoa, depos a prima, digam a missa festivalmente, |assi 

como nos Apostolos|885, e nom fiquem giolhos. A[a]qual missa |devem comungar 

todolos monges e frades|886, salvo se a congregação for muito887 grande que 

cumunguem888 deles ao outro altar. O diacono tantas [h]ostias ponha a consecrar |que 905 

possam avondar todos|889, e guardar pera os enfermos e pera a missa do dia siguinte890. 

E despola Paz tomem o Corpus Christi do vaso sancto em que see e ponham-no sobre a 

pátena pera seer consumido891 aaquela \h\ora. E tirem892 o pano que see no vaso e guise 

o sancristam893 outro que i ponha. Logo entom o Abbade ou o que diz a missa |ponha 

em este vaso, partida sua comunhom, a \h\ostia consagrada894 pera o outro dia|895. E 910 

|aquel pano que tirarom|896, sacudam-no sobre a picina, e logo seja queymado sobre ela, 

                                                             
881 A208: Em quanto 
882 A278: ho 
883 L e N: Feria quinta et sexta et Sabbato ante Pascha, postquam nocturna laus peracta fuerit, et fratres 
ad luminaria in claustro sederint et Sancrista viderit advenisse tempus quo regulariter circa diem Laudes 
sunt canendae, candelam unam accendat, ac in primo gradu Presbyterii super candelabrum ponat, 
sicque, signo Feria quinta, Feria vero sexta et Sabbato tabula vocentur Fratres ad horam. Interim vero 
dum hymnus illius horae canitur omnia luminaria Ecclesiae a Secretario (excepta illa praedicta candela) 
extinguantur. Dum Cantor antiphonam ad Benedictus inceperit, etiam candelam illam idem Sancrista 
extinguar. Et dum Abbas Pater noster inceperit candelam ardentem, quae antea quam illa ad Benedictus 
extinguatur, in absconsa occultari debet ad Collectam dicendam in chorum deferat. 
884 A278: a comer 
885 L e N: ut in natali unius Apostoli  
886 L e N: omnesque tam conversi quam caeteri ad magnum altare communicent 
887 A278: muy- 
888 A278: -gem 
889 L e N: ut et ipsa die fratribus omnibus sacra communio sufficiat 
890 A278: -gin- 
891 A278: conssumydo 
892 A278: tire / L e N: auferatur  
893 A208: Sam Xristam (cp. com formas da nota 286) 
894 Cp. com consecrar (l. 905). 
895 L e N: partem sacrae communionis em crastinum servandam in vasculo ante notato honorifice 
recondat 
896 L e N: Linteum vetus 
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e a ciinsa dele em ela seja deitada. Em este dia nom digam outra missa privada897, |salvo 

pera comungar os frades|898, se forem muitos899, e esta missa seer do dia. Empero, em 

este dia, sejam ditas a missa de Sancta Maria e a dos passados, e nom comungue nenhũu 

a elas.  915 

Despos900 a Sexta, ||o porteiro ou outro quem mandar o Abbade tomem||901 tantos 

pobres quantos forem os monges – e estes nom iram902 aa oraçom mais seeram em ũu 

logar ataa que os adugam ao mandado. Enquanto disserem a Noa, |o frade do star|903 e 

os outros que o celareiro pera esto chamar adugam os pobres aa claustra e façam-nos 

seer e descalçar. E comecem904 a par da porta per que sa(a)em da egleja pera a claustra. 920 

E guisem os bacios e os tersorios905 e a augua caente906, as qua(a)es cousas |deve 

procurar|907 o celareiro. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 18v]--- 

 Dita a Noa, |sayam os monges da egleja ũu depos outro e os priores deante908|909 925 

|em quisa que|910 o Abbade traspasse911 per todolos pobres ataa o pustumeiro. |E des i 

lavem os pees aos pobres.|912 E por tal que os frades sejam quinhoeiros913 em este sancto 

mandado, ministrem a augua e os bacios e os tersoryos914 aos monges |bem e 

honestamente915|916. E os enfermos que a esto poderem vĩir917 venham. E des que918 

                                                             
897 Vocábulo entrelinhado no A278 logo acima da posição em que deveria estar.  
898 L e N: nisi pro conversis communicandis 
899 A278: muy- 
900 A278: Depos 
901 O trecho enquadra-se no tipo de concordância em que o verbo representa a idéia de pluralidade dos 
sujeitos, individualmente no singular, ligados por ou (cf. DIAS, 1959, p. 25). 
902 A278: hi- 
903 L e N: conversus laicus adjutor monachi hospitalis 
904 A278: -çem 
905 A278: -sso- 
906 A278: queente (cf. nota 285) 
907 L e N: provideat 
908 A278: di- 
909 L e N: exeant fratres de Ecclesia incipientes a prioribus eo ordine quo privatis diebus et in die Natalis 
Domini, scilicet unus post unum vadunt in Capitulum 
910 L e N: ita ut 
911 A278: tres- 
912 L e N: Et Mandatum faciant in claustro pauperibus 
913 L e N: cooperatores 
914 A278: terssorios 
915 A278: o- 
916 L e N: competenter et diligenter 
917 A278: viir 
918 A278: Desque 
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lavarem e alimparem e beyjarem919 os pees dos pobres, cada ũu dos monges lave suas 930 

||proprias mã(a)os||920. E esto todo feyto tomem senhos dinheiros e fiquem os giolhos, e 

dé cada ũu aaquel que lavou e beyge-lhe a mã(a)o. Des i levante-se. |E depois todos 

ensembra921 fiquem os giolhos ante os pobres e digam este vesso|922: Suscepimus, Deus, 

misericordiam tuam in medium templi tui923. Entom adugam os pobres |ao star|924. |E o 

Abbade com ( )925 outros que o ajudem vam a servi-los926.  E dem-lhes de comer e 935 

augua aas mã(a)os.|927 Em este dia todos que ao moesteiro veerem achem guisado de 

comer com amor de caridade928 por reverença |do mandado de Nosso Senhor|929.  

|E ||des que||930 lavados forem os pobres|931, rogue logo o sancristam a algũus 

monges que o ajudem. E descobra os altares, e as palas que tirar |guarde-as 

honestamente|932. Des i tanga a tavoa aa Vespera e seja cantada alte933 come nos outros 940 

dias. Des aqui nom tangam os signos na egleja, ataa <a> vespera de Pascoa aa missa, 

nem no ref(f)ectoiro nem |<no> relogio|934. Des esta \h\ora seja (  )935 dita a bẽeçom da 

mesa |em baixa voz|936, e a bẽeçom aos be(ve)veres, e o vesso do cabidoo937 atẽe938939 

vespera de Pascoa. E depois da940 Vespera e |depos comer|941, os monges |que forem 

                                                             
919 A278: bei- 
920 A278: mãaos proprias 
921 A208: em senbra / A278: em seenbra 
922 O conteúdo em português traduz na língua de partida, Postea vero simul se erigant fratres, iterumque 
veniam ante pauperes petentes dicant (algo como “Em seguida, ergam-se ao mesmo tempo os frades e, 
pedindo perdão diante dos pobres, digam: [...]”). Ajunta-se ainda à margem direita do texto de N uma 
nota que informa sobre a postura corporal que os frades deveriam adotar no momento do veniam [...] 
petentes. Diz a nota: id est genuflectentes manibus ad terram positis (“isto é, de joelhos com as mãos ao 
chão”). Verificamos que em português somente algo desta postura se explicita, uma vez que não há 
referência à posição das mãos. Em contrapartida, o texto latino só se esclarece pela referida nota. Atente-
se, portanto, para as nuances de perda e ganho de significações entre língua de partida e língua de 
chegada, o que ocorre inúmeras vezes ao longo do Livro dos Usos. 
923 Psalmi 47:10 
924 L e N: ad cellam hospitum 
925 Entre com e outros há um os rasurado no A278. 
926 i entrelinhado no A208 logo acima da posição em que deveria estar. 
927 L e N: Abbas cum coadjutoribus suis aquam fundat in eorum manibus ac postea reficiant. 
928 A278: ka- 
929 L e N: Dominici mandati 
930 A278: desque 
931 L e N: Expleto pauperum mandato 
932 L e N: honeste aptet et recondat 
933 Latinismo evidente. Reproduz-se a forma do advérbio encontrada no idioma de partida.   
934 L e N: in horologio 
935 Entre seja e dita há um de rasurado no A278. 
936 L e N: voce humili 
937 A278: -bii- 
938 A278: atee 
939 Cp. com ataa na l. 941 (cf. notas 391 e 568). 
940 A208 e A278: de 
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scriptos|942 pera fazer o mandado adug(u)am943 a agua944945 queente946947 aa claustra, a 945 

qual esses meesmos devem ante  

 
---[Fl. 19r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

aqueentar. E se o Abbade |vir que faz mester que os frades ajudem|948 a aqueentar a 

augua e aduze-la949 aa claustra, encomende-lhes o celareiro que o façam assi. E, fecto 950 

pequeno antrevalo, vam aos beveres como é custume. |E des i tangam ao mandado|950. 

Des i o convento seja como so(o)e a seer951 ao mandado. |E o prior no logar do Abbade 

comece <o cantor> a antiphãa|952 Dominus I(h)esus. E os enfermos que i poderem vĩir953 

venham.  

|O Abbade lave quatro monges e quatro frades e quatro noviços|954.  E se 955 

minguar do conto dos noviços, ref(f)açam dos frades. |Entom o Abbade o os outros que 

ham de lavar lavem|955.  E tragam os tersorios956 cintos e sergentes que lhe[s]957958 

ministrem a augua – o Abbade, dous, e os outros, senhos. E cada que passarem ||per 

d’ante||959 o prior, inclinem, e o Abbade assi o faça. Feyto o mandado, |o Abbade lave 

no cabidoo os seus sergentes|960 e ||os outros cada ũu lave o seu||961. E depois os 960 

                                                                                                                                                                                   
941 L e N: postquam conventus a mensa surrexerit  
942 L e N: qui sunt per tabulam vocati 
943 O u de -guam não tem aqui valor sonoro e a sua utilização poderia provir de analogia com as formas  
gue- (ou -gue) ou gui- (ou -gui), cujo u sinaliza  manutenção do g com valor oclusivo velar.  
944 A278: augua (cf. cap. 8.2 e nota 833)  
945 a agua em nota (p.m.) à margem esquerda do A 208. 
946 A278: qeen- 
947 Cp. com caente (l. 921).  
948 L e N: adjutorio conversorum opus esse viderit 
949 A278: aduzella 
950 L e N: Deinde sacrista tabulam ad mandatum percutiat  
951 A278: asseer 
952 L e N: ac Priore locum Abbatis tenente, incipiat Cantor antiphonam 
953 A278: viir 
954 L e N: Abbas duodecim tantum id est quatuor monachorum, quatuor novitiorum et quatuor fratrum 
laicorum pedes lavet. 
955 L e N: Tunc Abbas et coadjutores sui linteis praecincti lavent, tergant, et osculentur pedes omnium 
956 A278: -sso- 
957 L e N: eis  
958 Reconstiuímos o s de lhes, faltante no A208, devido a estar abonado pelo plural eis em L e N e por 
constar do A278. Porém, o detalhe gráfico-morfológico da ausência do s no A208 não impediria que se 
estivesse reproduzindo com lhe igualmente a idéia de plural. Com efeito, de acordo com NUNES (1960, 
p. 239), “mesmo nos escritores do período moderno da língua não é raro encontrar-se o singular [lhe], em 
vez do plural, embora referido a mais de uma pessoa [...] atribui-se o facto a analogia com o reflexo, que 
também não conhece plural, como já não o possuía no latim clássico.” 
959 A278: perante / L e N: ante 
960 L e N: servitorum suorum pedes lavet 
961 A concordância do predicado se fez com o aposto cada ũu (cf. DIAS, 1959, p. 28). 
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serventes962 er lavem eles. O que for prior dos serventes do Abbade, esse o lave |e o 

outro [o] alimpe|963. Esto feyto, |lavem todos as mã(a)os|964 e vestam as cugulas e |vam 

como so(o)em a fazer aos sabados|965. Entom o prior e o convento ergam-se ao Abbade 

e ||des que||966 el sever, sejam todos. O cantor encomende a ũu diacono que lea967, aa 

colaçom, a liçom do Evangelho |Ante diem festum|968969. |E tanto lea quanto o Abbade 965 

vir que é bem|970. Esta Completa deste dia e |todalas outras \h\oras|971 ataa <a> vespera 

de Pascoa sejam ditas |em pequena voz|972, salvo as Matinas e Laudes, pero |em tal guisa 

que claramente se possam ouvir973|974. 

 

|Do Dia de Endoenças975|976 --------------------------------------------------------------XXII   970 

 

|Em Dia de Endoenças|977, ( ) depos os Laudes, descalcem-se todos no 

dormidoiro978 e os enfermos, na enfermaria979, salvo se forem mui980 doentes. Des i  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 19v]--- 975 

tangam a tavoa |e entrem aa Prima|981. |E façam oraçom breve de Pater noster|982. 

(   ) Dita a Prima, entrem a cabidoo983. |E o Abbade seja em seu coro na entrada do 

                                                             
962 Cp. com sergentes três linhas acima. 
963 L e N: alter vero tergat et osculetur 
964 L e N: tam Abbas quam caeteri sibi vicissim aquam in manibus fundant 
965 L e N: veniant ad locum in quo septimanarii coquinae solent inclinare Sabbatis post mandatum et 
ibidem inclinent 
966 A278: desque 
967 A278: leea 
968 L e N: Ante diem festum Paschae 
969 Ioannes (João) 13:1 
970 L e N: Cuius lectionis finis in providentia est Abbatis 
971 L e N: omnibus horis in Psalmodia et cantu 
972 L e N: mediocri voce 
973 A278: -vyr 
974 L e N: ita tamen ut [...] clare et distincte resonent 
975 No índice, Da Sexta-feira de Endoenças. 
976 L e N: De Parasceve 
977 L e N: In Parasceve 
978 A278: -doy- 
979 A208: -rya 
980 A278: muy 
981 L e N: et conventus veniat in chorum 
982 L e N: oratioque fiat brevis (em nota o texto de N informa a que tipo de oração se faz referência: 
Oratio brevis id est Pater noster, Ave Maria.)    
983 A278: cabiido 
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cabidoo984 e o prior, outrossi, no seu, e os outros, depos eles.|985 E rezem o psalteiro 

enteiramente. Depois que esto acabarem, sejam todo o dia em liçom. E depos a Noa 

vesta-se o Abbade e os ministros pera o officio do altar.  980 

E ent(ei)ramente986987 cobra o sancristam988 a pedra do altar de palas limpas e 

sejam postas duas candeas acesas |[em elle]|989. Des i, tangida a tavoa, venha o convento 

ao coro. E encomende (h)o990 cantor a ũu monge que lea a liçom In tribulatione sua991 

sem titulo. E quando a compeçar992993 a leer, entre o Abbade com os ministros, 

descalços994, ao altar, e |nom façam oraçom|995 nem confissom. Dita a liçom, seja 985 

cantado o tracto996997 Domine audivi, des i collecta Deus a quo et Iudas. Flectamus 

genua nom seja dito. Entom lea o sodiacono Dixit Dominus ad Moysen et Aaron998 sem 

titulo – a qual dita, cantem o tracto |Eripe me|9991000 e, depos el, a Paixom, e des i |as 

orações|1001 Oremus dilectissimi. E ante que sejam acabadas as orações, lance o 

sancristam ũu pano grosso ante o altar em que adorem a cruz.  990 

Entom dous sacerdotes1002 ou diaconos vestam-se em alvas pera o Officio da 

Cruz. E ante que digam |Per Dominum|1003 da pustumeira oraçom, vam trás o altar e 

tomem a cruz, a qual deve de seer já i antes posta polo sancristam, e levem-na cuberta a 

so o graao do altar u se deve de adorar. Entom deçam-se1004 do altar o Abbade e os 

ministros. Des i aqueles dous tenham a cruz já quanto levantada, ũu, aa destra parte, e o 995 

                                                             
984 A278: cabiidoo 
985 L e N: sedeatque Abbas ad dexteram cum choro suo, Priorque ad sinistram cum suo in introitu 
Capituli, et poste os omnes eo ordine sedeant quo processerunt. 
986 No A208, ditongo subpontilhado / A278: entramente  
987 L e N: interim 
988 L e N: secretarius altaris 
989 L e N: circa altare 
990 O h, que aparece no A208, está riscado em vermelho. 
991 Osee 6 
992 A208: -car  
993 Cp. com começar (l. 892). 
994 L e N: nudis pedibus 
995 L e N: orationem solitam praetermittentes ante altare 
996 A278: trau- 
997 Cp. com a forma tractus da seção XII, que ocorre tanto no singular quanto no plural.   
998 Exodus 12:1 
999 L e N: Eripe me Domine  
1000 Psalmus 139 
1001 L e N: orationes solemnes 
1002 L e N: presbyteri 
1003 L e N: Per Dominum nostrum 
1004 se entrelinhado no A208 logo acima da posição em que deveria estar. 
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outro, aa seestra, per senhos braços. E em esse logar1005 deve seer algũa cousa 

convinhavel que a tenha ergida. Des 

 
---[Fl. 20r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

i eles, |em giolhos|1006, cantem Popule meus1007 e os outros dous monges |a so1008 1000 

graao|1009 cantem1010 stando |Agios1011 o Theos|1012. Fiindo, fiquem os giolhos ũa vez, e 

depois levantem-se e cantem o que fica. E o convento cante1013, no coro, Sanctus. E 

fiindo o primeiro Sanctus Deus, fiquem os giolhos no coro e des i levantem-se e cantem 

o mais.  

E assi aqueles dous monges, como o convento, fiquem os giolhos tres vezes cada 1005 

ũu naquelo que cantam em aquestes ficamentos sobreditos, e esto seerá repitido tres 

vezes. E quando começarem o pustumeiro Sanctus Deus, adorem a cruz brevemente 

aqueles que a teem. E acabado e/s/to, descobram-na e comecem Ecce lignum crucis, |e 

logo o convento fique os giolhos contra ela|1014. E logo descobra o sancristam as outras 

cruzes dos altares. Entom o Abbade venha soo adorar a cruz, e des i |o diacono e o 1010 

sodiacono, ambos juntos|1015. E depois todolos outros |per ordem|1016 – monges e 

noviços e frades. Assi como so(o)em (h)ir a comungar e a tomar a Paz, todos a 

beigem brevemente. E enquanto assi adorarem, seja no coro quem quiser e os outros 

stem tornados pera o altar. O porteiro venha a essa \h\ora adorar a cruz e torne-se logo 

pera a porta. Enquanto todos adorarem, cantem o canto que a esto perteece segundo é 1015 

notado. |Se a congregaçom for grande, o Abbade pode mandar poer outras cruzes ante 

outros altares pera adorarem alá dos monges e dos frades|1017. ||O prior com o sancristam 

ou com outro qual chamar per signal tome outra cruz||1018 fora do coro e de-a a adorar 

                                                             
1005 A278: lu- 
1006 L e N: flexis poplitibus 
1007 Michaeas 6:13 
1008 A278: a soo  
1009 L e N: ante gradum Presbyterii 
1010 L e N: ter dicant 
1011 A278: Agyos 
1012 L e N: Agyos 
1013 L e N: ter repetat 
1014 L e N: moxque omnes veniam petant encontra. 
1015 L e N: diaconus et subdiaconus in albis sine manipulis 
1016 L e N: duo et duo 
1017 L e N: Et sciendum quod liceat plures cruces ad adorandum tam monachis quam conversis ad alia 
altaria prout Abbas ordinaverit exhiberi 
1018 Dois fatos ocorrem aqui para efeitos de concordância do verbo: sujeitos ligados por com, que 
normalmente fariam o verbo ir para o plural, “a fim de tornar mais clara a participação simultanea e por 
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aos [h]ospedes e aa familya1019. E depois que o convento todo adorar, os que a cruz 

teem levantem-na e comecem esta antiphãa |Super omnia ligna|1020. E o convento |fique 1020 

os giolhos|1021 contra ela. E aqueles que a teem levem-na 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 20v]---  

e ponham-na sobre o1022 altar em seu logar.  

Entom o Abbade tome o manto que pousou e o diacono, a stol(l)a, e vam pera o 1025 

altar com o sodiacono, descalços como ante eram, |e façam a oraçom e a confissom|1023. 

\E\stonce1024 o diacono \e\stenda1025 os corpora(a)es sobre o altar. E o Abbade tome o 

vaso em que see o |Corpus Christi|1026 e traga-o ao altar e ponha-o a par dos 

corpora(a)es. E o diacono guise logo |o calez com augua e com vinho|1027 e offereça-

o1028 ao Abbade sobre o altar. E ponham-no nos corpora(a)es assi como é custume 1030 

aas missas. E des i o Abbade lance o encenso e logo abra o vaso. E desi lave os dedos e 

tome o |Corpus Christi|1029 e ponha-o nos corpora(a)es. E nom alçará o Corpo nem o 

calez, mais diga logo, |em pequena voz|1030, Oremus: |Pr\a\eceptis salutaribus|1031. E,  

acabado o Pater noster, diga Libera nos, quaesumus, Domine. E quando disser(em) 

Per eundem Dominum nostrum, parta o Corpus Christi em tres partes e diga |||em 1035 

pequena voz|1032||1033 Per omnia s\a\ecula s\a\eculorum. E tanto que respondrem Amen, 

o Abbade deyte ũa parte da \h\ostia no calez nenhũa cousa dizendo. O diácono, des que 

                                                                                                                                                                                   
igual dos diversos sujeitos [...] na mesma situação” (SAID ALI, 1964, p. 285), e sujeitos ligados por ou, 
que levariam o verbo para o singular ou para o plural, se se buscasse dar realce, neste caso, “à ideia de 
pluralidade dos sujeitos a que se refere ou pode referir o predicado” ou, no primeiro caso, “à referencia do 
predicado a cada sujeito em separado” (DIAS, 1959, p. 25). Entende-se, por conseguinte, que a 
concordância do verbo se fez neste trecho com somente um dos sujeitos, ou seja, prior – talvez por seu 
destaque hierárquico dentro do conjunto referido.  
1019 A278: -lia 
1020 L e N: Super omnia 
1021 L e N: veniam petat 
1022 A278: ho 
1023 L e N: et orationem faciant, confessionemque dicant 
1024 Cf. nota 836. 
1025 estender < lat. extendĕre 
1026 L e N: Corpus Dominicum 
1027 L e N: calicem cum vino aqua mixto  
1028 A278: ofe- 
1029 L e N: sanctam communionem 
1030 L e N: mediocri voce 
1031 L e N: Praeceptis salutaribus moniti 
1032 L e N: submissa voce 
1033 Cp. em pequena voz (aqui a traduzir submissa voce – cf. nota anterior), em pequena voz (a traduzir 
mediocri voce – cf. notas 972 e 1030) e em baixa voz (tradução de voce humili – cf. nota 936). 
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lavar as mã(a)os e encençar, ||enquanto se||1034 esto fezer, ste com o sodiacono ali u 

so(o)e a estar1035 aas collectas. Ante que se achegue a comungar, Pax Domini nom seja 

dito, nem Paz dada, nem ficará o convento giolhos, nem seerá cantado Agnus Dei. 1040 

Entom1036 comungue o Abbade e os ministros. ||E saya-se o convento do coro e 

va[a](m)-se10371038 calçar1039||1040. O celareiro faça seer augua queente na claustra a 

esta \h\ora, ||e lavem os pees quem quiser||1041.  

O sancristam logo ante Vespera tire as palas do altar e logo tanga a tavoa. E 

digam a Vespera. |En- 1045 

 
---[Fl. 21r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

quanto1042 comerem os monges, varram os conversos a egleja|1043 e os monges digam1044 

as Graças no ref(f)ectoiro. E, outrossi, depos Completa, os conversos varram1045 a 

claustra e o cabidoo1046. 1050 

 

Da vigilia de Pascoa ----------------------------------------------------------------------XXIII 

 

No sabado vespera de Pascoa, |guise o cantor a Carta com o anno Domini e 

\e\pacta (e) concurrente e o indicio pera poerem [n]o1047 cirio que se há de bẽezer |1048. 1055 

                                                             
1034 A208: em quanto se / A278: enquantosse 
1035  Cf. cap. 8.1, item 3c.  
1036 Cp. com estonce (l. 1027). 
1037 A278: vaasse  
1038 L e N: exeat 
1039 No A278, calçar entrelinhado sobre lançar, que está riscado.  
1040 Excluímos a desinência de plural de vam, pois é no singular que o verbo se encontra nos textos latinos 
(exeat) e assim está no A278 (cf. nota 1037). Observe-se ainda que o primeiro verbo do período E saya-se 
o convento do coro [...] concorda normalmente com o número do sujeito posposto convento. Portanto, 
seria anômala a construção com o primeiro verbo no singular e o segundo no plural. Não deixamos de 
considerar, contudo, que a idéia coletiva que subjaz ao mesmo substantivo singular já se fez presente em 
outras situações levando o verbo para o plural (cf. notas 204 e 841). Não extrapolaríamos assim, se 
chegássemos a supor uma flutuação tal na mente do copista (ou do tradutor) entre o gramatical e o 
ideológico, a ponto de ocorrer, no mesmo período, a dupla manifestação.         
1041 O verbo não concorda com o pronome quem, mas com a idéia coletiva expressa pelo substantivo 
convento do período anterior, ainda que esteja no singular em L e N (ut qui voluerit pedes abluere possit) 
(cf. notas 204, 841 e 1040). 
1042 A208: Em quanto 
1043 L e N: Et laici fratres refectionis hora Ecclesiam mundent 
1044 L e N: reddant 
1045 L e N: mundent 
1046 A278: cabiido 
1047 n entrelinhado no A208 logo acima da posição em que deveria estar. 



199 

 

 

 

Esse dia, depos a Sexta, affeite1049 o sancristam os altares. E, depos a Noa, |tanga(m)1050 

a tavoa, e vestam-se|1051 pera a missa. |E ponha(m)1052 ũa stante sobre o graao com o 

livro dos Evangelhos|1053. (  ) Outrossi ponham i1054 ũu ciryo1055 |peso de tres 

libras1056|1057 – e ||deve de seer||1058 aa de(e)stra parte da stante.  

Esto feyto, tanga[m]1059 |de cabo|1060 a tavoa e venha o convento ao coro. |Entom 1060 

o Abbade bẽeza as brasas sobre o graao stando de fogo novo, as qua(a)es devem já de 

seer i postas em ũa paa|1061, e deite-lhes da augua bẽeta. Entom |todo o lume e as 

lampadas1062|1063 que seem na egleja sejam apagadas pera seerem depois acesas daquel 

lume bẽeto. E tanto que for acesa ũa candea del1064, o diacono, com sua stola1065, ste 

tornado ao altar e bẽeza  o ciryo. E o sodiacono ste aa destra1066 parte dele com a candea 1065 

acesa na mã(a)o. E quando o diacono chegar aaquel logar u diz Suscipe, Sancte Pater, 

incensi huius sacrif(f)icium vespertinum, o cantor pregue no cirio1067 cinquo grã(a)os de 

encenso formando cruz. E tanto que |o sobredito diacono|1068 disser Rutilans ignis 

accendit1069, tome a candea1070 ao sodiacono e a(s)cenda per sua mã(a)o o ciryo1071. Des 

                                                                                                                                                                                   
1048 L e N: anni Domini et Epactae concurrentes et indictiones in cartula a cantore praeparata cereo 
benedicendo ipsa die affigantur 
1049 A278: afey- 
1050 Plural nos dois códices. 
1051 L e N: tabula ab eo modice pulsata Abbas et ministri vestibus se induant sacris 
1052 Plural nos dois códices. 
1053 L e N: sacrista deferat analogium super quod legitur Evangelium et librum Evangeliorum 
superpositum super gradum Presbyterii (lê-se em N uma nota à margem esquerda que diz: Analogium id 
est pulpitum ad legendum) 
1054 L e N: super candelabrum 
1055 A278: -rio 
1056 A278: -vras 
1057 L e N: non excedentem pondus trium librarum panis regularis 
1058 A278: deve seer  
1059 L e N: percutiatur 
1060 L e N: iterum 
1061 L e N: Tunc ignis in patella carbonibus allatus vivis benedicatur […] ab Abbate stante super gradum 
presbyterii.  
1062 Relativamente a uma possível variante lampade(s) cf. nota 82. 
1063 L e N: omnia luminaria 
1064 A278: dell 
1065 A278: -lla  
1066 Cp. com de(e)stra (l. 1059). 
1067 A278: -ryo 
1068 L e N: idem levita 
1069 A208 e A278: ascen- 
1070 L e N: lumen 
1071 A278: -rio 
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i o sodiacono apague aquela candea10721073 e vaa star em seu logar. Aquel ciryo1074 seja 1070 

aceso ataa em outro dia de-  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 21v]--- 

pos Completa e seja em esse logar ataa dia da A\s\censom1075.  

E des que esta beençom for acabada, comecem a liçom |In principio creavit 1075 

Deus|1076 e as outras sem titulo1077. Entom ponha o diacono1078 a stola e vaa-se1079 pera 

seu logar. E a paa1080 com as brasas nom seja tolhita1081 por tal que, se morrer o 

ciryo1082, seja [a]cendido daquelas brasas. Começada a liçom, o Abbade |tome o 

manto|1083; soo, soba ao altar, pero nom faça a oraçom nem confissom; |||o convento 

stem dereytos no coro|1084||1085. E as lições com sas colheitas1086 e com os tractos1087 1080 

sejam acabadas |assi como som notadas|1088. Estas lições /c/omeçarám os (  )1089 mais 

anciã(a)os, e as outras das Quatro Temporas, os juniores, pero qua(a)es o cantor vir que 

|as bem podem dizer|1090. |Esto acabado|1091, o Abbade deça do altar ali u se vistio e 

leixe i o manto1092 e torne-se a seu1093 logar. E logo dous monges comecem a 

                                                             
1072 L e N: candela 
1073 Repare-se na tradução genérica candeia para o latim candela (aqui) e para o latim lumen (cf. nota 
1070). No entanto, as palavras lume e lampadas especificam o latim luminaria (cf. nota 1063).   
1074 Cp. ciryo (aqui, na linha anterior e na l. 1058) e cirio (l. 1055 e 1067). 
1075 Nossa tendência, com base nos critérios adotados para esta edição relativamente aos sons sibilantes, é 
respeitarmos todas as variantes gráficas, ainda que não etimológicas, adotando as etimológicas desde que 
abonadas, naquela posição, por pelo menos um dos códices.  Nesta seção, entretanto, encontramos o 
substantivo ascensão (< lat. ascensio) grafado Acensom (veremos que em outros momentos do Livro dos 
Usos a grafia adotada pelo amanuense é a etimológica com sc). Por outro lado, ocorre também o verbo 
acender (< lat. accendĕre) grafado, nos diversos tempos, a(s)cenda, [a]cendido, aceso, acesa, acendam. 
Portanto, resolvemos restituir, somente aqui, o s etimológico de Ascensom com vistas à eliminação de 
possível ambiguidade. 
1076 L e N: In principio creavit Deus caelum et terram 
1077 A278: -llo 
1078 L e N: levita 
1079 A208 e A278: vaasse (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
1080 L e N: patella 
1081 A278: -da 
1082 A278: -rio 
1083 L e N: casula indutus  
1084 L e N: Tunc etiam chori habeant vultus suos ad invivem versos 
1085 Mesmo tipo de concordância anteriormente discutida (cf. notas 204, 841, 1040 e 1041). 
1086 A278: collectas (ou colleitas) 
1087 A278: trau- 
1088 L e N: ut in codicibus constant 
1089 Entre os e mais um os no A278. 
1090 L e N: possint aedificare audintes 
1091 L e N: Lectionibus vero cantuque atque collectis celebratis, 
1092 L e N: casulam 
1093 A278: asseu 
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ladainha1094 |so o graao|1095. E quando começarem Pec[c]atores te rogamus1096 audi nos, 1085 

|o Abbade venha ali u se vestem e tome o manto, e o diacono, a stola1097, e guisem-se 

pera a missa|1098.  

Acabada a ledainha10991100, comece o cantor festivalmente1101 Kyrie \e\leison1102 

no coro do vitatoryo1103; e acendam tres lampadas e duas candeas daquel fogo bẽeto. E o 

Abbade |com os ministros|1104 sobam ao a/l/tar e façam a1105 oraçom e a confissom. E 1090 

quando disser |Gloria in excelsis Deo|1106 e o cantor come/ça/[r] |Et in terra pax 

hominibus|1107, tangam os signos ataa Domine Deus, Rex c\a\elestis. Em este dia nom 

diga nenhũu missa privada. A esta missa seja dito Pax Domini, mais nom digam Agnus 

Dei. (  ) Se o cantor vir que é tarde, que todalas cousas nom podem seer acabadas 

|com dia|1108, |faça dizer a Vespera o mais toste que poder|1109. E depois do comer, 1095 

façam o mandado acustumado.  

 

Das festas  
 
---[Fl. 22r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1100 

dos sanctos  que veerem |depois da sexta-feira  

d’ante Ramos|1110 ataa as octavas de Pascoa ------------------------------- XXIIII1111 

 

                                                             
1094 A208 e A278: ladaynha 
1095 L e N: ante gradum Presbyterii  
1096 A278: -mos 
1097 A278: -lla 
1098 L e N: Abbas et ministri vestiarium ingressi ad Missam se preparent. 
1099 A208: ledaynha / A278: ladaynha 
1100 Cp. ledainha (aqui) e ladainha (l. 1085). O latim litania, origem das duas formas concorrentes no 
A208, faz supor que a primeira seja mais antiga que a segunda.  
1101 L e N: solemniter 
1102 A208 e A278: kyrieleison 
1103 A278: -rio  
1104 L e N: cum plenario ministrorum officio 
1105 a ausente no A278. 
1106 L e N: Gloria in excelsis 
1107 L e N: pax hominibus 
1108 L e N: lumine die 
1109 L e N: procuret ut aliquantulum minus morose quam aliis diebus vespertinales Laudes psallantur 
1110 L e N: post Sabbatum ante Dominicam in Palmis 
1111 A parte do título octavas de Pascoa ---XXIIII encontra-se em posição irregular no A208, tendo sido 
escrita na primeira linha guia traçada do códice, logo acima de Ramos ataa as. No A278, o número 
XXIIII avança para a margem direita.   
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Se festa1112 de Sam Bẽeto1113, nosso padre,  ou a Anunciaçom de Sancta Maria 

nos domingos da Quareesma veerem, tirado o Domingo de Ramos, compridamente seja 1105 

fecto da festa e seja feyta1114 commemoraçom da dominga. Se per ventura veerem no 

Sabado de Ramos, em esse dia seja feyto da festa. E <o> sermom no cabidoo e as 

antiphãas da festa aa Vespera seerám da festa, mais o capitolo e responso e ||todas 

as||1115 outras cousas seerám da dominga. E da festa seja feyta commemoraçom.  

Se |outra festa que devamos aguardar|1116 veer |depos1117 a sesta-feira ||de 1110 

ante||11181119 Ramos|1120 ataa a1121 quinta-feira depos1122 Pascoa, seja aguardada pera1123 

essa meesma quinta-feira e entom seja feyta. E se em esse meesmo tempo veerem duas 

festas, a que for primeira façam em esta quinta-feira, e a outra, no sabado siguinte1124. 

||Pero se Sam Beento ou An\n\untiatio Dominica veerem no sabado de vespera de 

Ramos, entom sejam feytas com sermom e a vespera seja sua ataa o capitolo. Des i 1115 

farám da dominga e depois façam commemoraçom da festa.||1125  

E se per ventura |depos o sabado d’ante Ramos ante Dia de Lava Pees|1126, e des 

a quinta-feira depos1127 Pascoa ataa depolas octavas1128 veer festa de /Doze Lições/ |que 

nom guardemos|1129, pola festa de Doze Lições seja-lhe feyta com/memora/çom aas 

                                                             
1112 L e N: festivitas (no entanto, no título, festis – ablat. plur. de festum) (cf. nota 48) 
1113 A278: Been- 
1114 A278: -to 
1115 Cp. com todalas (seção anterior, l. 1094). 
1116 L e N: alia festivitas duodecim Lectionum qua non laboramus 
1117 A278: depois 
1118 A278: dante 
1119 Cp. com d’ante no título do capítulo. 
1120 L e N: post Sabbatum quod praecedit Dominicam Palmarum  
1121 a ausente no A278. 
1122 A278: depois 
1123 a entrelinhado no A208 logo acima do lugar em que deveria estar. 
1124 A278: sigin-  
1125 O conteúdo entre colchetes encontra-se somente no A208.  Não consta também dos textos latinos. 
Entrelinhados em vermelho sobre a primeira palavra do trecho (Pero) há um va e sobre a última (festa) há 
um cat. À margem direita, delimitando o espaço de linhas que compreende o trecho, há um tracejado 
horizontal em vermelho, em cuja ponta superior há um va e na inferior um cat. Depreendem-se, nos dois 
casos, as sílabas de vacat (terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo latino vacare, 
“estar vazio, estar vago, não ter, faltar”). Além disso, parece-nos que as sílabas não foram escritas pela 
mesma mão do texto. O conjunto de pistas denotaria que algum revisor pretendeu destacar a não 
pertinência daquela passagem no contexto do capítulo ou que ela não existe ou falta nas demais 
referências. 
1126 L e N: post Sabbatum quod praecedit Dominicam in Ramis usque ad Coenam Domini (cf. nota 1120) 
1127 A278: depois 
1128 A278: ou- 
1129 L e N: in qua laboramus 
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Vesperas, na vigilya e aos Laudes, e a[a]1130 missa e a[a] vespera do dia1131, e nom mais. 1120 

|Se veer outro sancto|1132, façam-lhe sua commemoraçom acustumada.  

E se des Dia de Lava Pees ataa <a> quinta-feira depos Pascoa veer festa de Doze 

Lições |que nom \h\ajamos de guardar|1133, |nom lhe façam nenhũa cousa|1134 entom 

nem depois.  

 1125 

Da domaa de Pascoa ----------------------------------------------------------------------XXV 

 

/Os tres dias que se seguem depois1135 dia/ de Pascoa seja  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 22v]--- 1130 

o convento em liçom. E nom lavraróm, ca estes tres dias |\h\avemos festiva(a)es|1136 

como as festas dos Apostolos |por [h]onra1137|1138 da Sancta Resurreiçom1139. Empero o 

Vitatório1140 nunca seja cantado |de dous|1141 ao graao, senom aos dias de Doze Lições. 

Os outros tres dias seguintes1142 lavraróm1143, pero1144 |dirám cada dia1145 missa 

festival|1146 com |dous ministros|1147 e |duas candeas|1148 e encenso1149. E tambem Dia de 1135 

Pascoa como nos tres dias seguintes, seerá dito tambem aa missa da Prima como aa da 

Terça, Gloria in excelsis [Deo] |e Pref(f)acio1150|1151 e Communicantes e |Hanc 

                                                             
1130 Artigo feminino entrelinhado (p.m.) no A278. 
1131 A208: dya 
1132 L e N: Festum vero de quo commemoratio fieri solet 
1133 L e N: in qua laboramus 
1134 L e N: nulla inde fiat mentio 
1135 Depois + Ø (cf. nota 96). 
1136 L e N: solemnes habemus 
1137 A278: honrra 
1138 L e N: pro veneratione 
1139 A278: -rei- 
1140 L e N: Invitatoria 
1141 L e N: a duobus fratribus 
1142 A208: siguin- / A278: segin- (cf. cap. 8.1, item 3a) 
1143 L e N: laboramus 
1144 Cp. com empero l. 1132. 
1145 Entrelinhado (p.m.) logo acima da posição em que deveria estar. 
1146 L e N: Missam quotidianam solemnem agimus 
1147 L e N: duo ministri, diaconus [...] et subdiaconus 
1148 L e N: duae canlelae ardentes juxta altare 
1149 L e N: incensum post offerendam 
1150 A278: -ço 
1151 L e N: et praefatio Te quidem Domine omni tempore 
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igitur|1152. Outrossi seerá dito nos outros tres dias postumeiros1153 aaquela missa, soo 

que se deve a dizer Credo in unum1154 Deum em Dia de Pascoa e nom mais.  

Na segunda-feira de Pascoa nom digam |aa missa da Prima|1155 a collecta do dia 1140 

como aos outros dias, porque1156 a collecta de Dia1157 de Pascoa e a da segunda-feira, 

ambas ham ũa Secreta e ũa Pos-comunhom. E aos outros dias scilicet na terça-feira e na 

quarta-feira, aa missa da Prima, seerá dita a primeira collecta, da Resurreiçom, e a 

segunda, desse dia. |Na quinta e na sexta-feira e no sabado, dirám ũa missa|1158, e, per 

estes tres dias, a primeira collecta seerá desse dia e a segunda seerá |Deus qui hodierna 1145 

die1159|1160, que é da Resurreiçom1161.  

 

Do octavo dia de Pascoa-----------------------------------------------------------------XXVI 

 

|No octavo dia depois dia1162 de Pascoa|1163, a primeira missa seerá 1150 

Resurre(i)xi\t\11641165 e a da Terça, |Quasi modo|1166. E ambas diram o Pref(f)acio1167 |Te 

quidem|1168 e Communicantes e |Hanc igitur|1169. Esta missa da Terça seerá dita 

festivalmente1170 como |no Dia dos1171 Apostolos|1172. E o Evangelho deste dia, scilicet, 

|Cum esset sero die|11731174, seja leudo enteiramente em este domingo, e, polos outros 

dias da domaa, |seja partido|1175: em o primeiro dia seja dito delo começo ataa Thomas,  1155 

                                                             
1152 L e N: Hanc igitur oblationem 
1153 Prevalece ao longo do texto do Livro dos Usos a forma pus-. 
1154 Entrelinhado logo acima de in e Deum no A278. 
1155 L e N: ad matutinalem Missam  
1156 A208 e A278: por que 
1157 Entrelinhado logo acima de de e Pascoa no A278. 
1158 L e N: Porro una sola Missa tribus diebus sequentibus celebrabitur 
1159 Rasurado o e de die no A278. 
1160 L e N: Deus qui hodierna die per unigenitum tuum 
1161 A278: -rei- 
1162 Vocábulo ausente no A278. 
1163 L e N: Dominica autem in Octavis Paschae 
1164 A278: -rrexi  
1165 L e N: Resurrexit 
1166 L e N: Quasi modo geniti 
1167 A278: -faço 
1168 L e N: Te quidem Domine omni tempore 
1169 L e N: Hanc igitur oblationem 
1170 L e N: veneratione 
1171 A278: do 
1172 L e N: in festo unius Apostoli 
1173 L e N: Cum esset sero die illa (illo na Vulgata Clementina) 
1174 Ioannes 20:19 
1175 L e N: mos est illud in duas partes dividere 
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---[Fl. 23r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

unus de1176 duodecim1177, e, em outro, des esse logar1178 ataa <a> fim. 

 

Do tempo da Resurrecçom11791180 ---------------------------------------------------XXVII 1160 

 

Das octavas de Pascoa ataa as Rogações, as Alleluias que forem ditas |nos 

domingos|1181 |aa missa da Terça|1182 sejam repetidas arrevezes1183 aos dias privados. E 

assi façam polas octavas da Acensom. E des a Pascoa ataa a1184 Acensom, todolos 

domingos deve seer dita missa da Prima da Resurreiçom1185, scilicet, Resurre(i)xi\t\1186, 1165 

|salvo se veer algũu sancto que \h\aja missa|1187, pero nom digam a ela Pref(f)aço1188 |Te 

quidem|1189 e Communicantes e |Hanc igitur|1190. E se per ventura essa missa da Prima 

for d’algũu sancto |||como dito é|1191||1192, entom seja dita, depos a collecta do sancto, a 

collecta da Resurreiçom |Deus qui per unigenitum|1193 e des i a da dominga.  

E se festa de Doze Lições veer em estas domingas, a missa da Prima seerá da 1170 

dominga e, no segundo logar1194, |digam a collecta do sancto e, depois, da 

Resurreiçom|1195. Empero se Dedicatio1196 Ec\c\lesi\a\e ou Inventio Sanct\a\e Crucis 

                                                             
1176 ex em L e N (também na Vulgata Clementina).  
1177 Ioannes 20:24 
1178 A278: lu- 
1179 A278: -rrei- 
1180 No índice, Resurreiçom. 
1181 L e N: in Dominica 
1182 L e N: ad maiorem Missam 
1183 L e N: vicissim 
1184 a ausente no A278. 
1185 Cp. com Resurrecçom do título. 
1186 A278: -rrexi   
1187 L e N: nisi festivitas alicuius Sancti hoc impedierit 
1188 Cp. com Pref(f)acio (seção anterior, l. 1151) 
1189 L e N: Te quidem Domine omni tempore 
1190 L e N: Hanc igitur oblationem  
1191 L e N: ut dictum est  
1192 Parece-nos configurar um problema de tradução. Com efeito, dictum est está no pretérito perfeito do 
indicativo da voz passiva, de forma que ut dictum est deveria ter sido traduzido por “como foi dito” ou 
“como se disse”, indicando a ação completa no passado. Traduziu-se, porém, literalmente e 
equivocadamente, pelo presente do indicativo da voz passiva é dito (dito é).   
1193 L e N: Deus qui per unigenitum tuum 
1194 A278: lu- 
1195 L e N: Collectae de Resurrectine post illam de festo dicetur 
1196 A278: Didica- 
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veerem em domingo, a missa da dominga |seerá leixada|1197. Pero, na dominga d’ante a 

Acensom, nom seja leixada.  

|||Na domaa depos a domaa|1198||1199 de Pascoa, seja leudo no ref(f)ectoiro1200 1175 

Actus Apostolorum1201. E quando cantarem na egleja Dignus es, Domine1202, entre com 

el o Apocalis\s\i12031204. E quando entrar |Si obli(c)tus|12051206, leam as Pístolas 

Canonicas.  

Des o sabado da domaa de Pascoa |ataa as octavas de Sancti Spiritus|1207, nom 

cantem responso1208 a nenhũa missa, salvo polos passados. Aos dias privados e aas 1180 

missas matutinaes1209 nom seja dito salvo ũa Alleluia, tirado no sabado |da domaa de 

Pascoa|1210, quando em el veer festa de Doze Lições em que nom lavramos.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 23v]--- 

Aas outras missas mayores sejam ditas duas Alleluias1211 1185 

 

Das Rogações-----------------------------------------------------------------------------XXVIII 

 

Os tres dias das Rogações, des que disserem a Terça, tangam o signo como é 

custumado de o tangerem aa missa. E, depois, dous monges comecem a ledainha12121213 1190 

ante o graao e os outros do coro respondam. E stem todos tornados ũus pera os outros. E 

                                                             
1197 L e N: diferatur 
1198 L e N: Porro hebdomada post septimanam 
1199 Quanto ao uso de domaa como correspondente semântico genérico de hebdomada ou septimana, 
confira notas 163 e 414. 
1200 A278: refer- 
1201 A278: Appostollorum 
1202 Apocalypsis 4:11 
1203 A278: -lipsse  
1204 Configura-se-nos que esta forma do A208 testemunha o fenômeno da assimilação da labial p, do 
grupo consonantal impróprio ps, a este mesmo s que se lhe segue. É o que ocorreu, por exemplo, com ipse 
> esse, gypsu > gesso, campsare > cansar.  Atestam-se -lise no século XIV e -lisse no século XV (Cf. 
CUNHA, 2010 e SILVEIRA, 1972). 
1205 L e N: Si oblitus fuero tui 
1206 Psalmi 136:5 
1207 L e N: ad Octavas Pentecostes 
1208 L e N: responsorium  
1209 A278: -naaes 
1210 L e N: infra Octavas Paschae 
1211 A208: Alleluyas 
1212 A208: ledaynha / A278: ladaynha 
1213 Cf. nota 1100. 
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quando disserem Peccatores, te rogamus1214, |sayam os ministros e guisem-se pera 

entrar aa missa|1215. Se algũa festa de Doze Lições em que nom lavramos veer em cada 

ũu destes tres dias, seja fecta compridamente1216 em esse dia. (  ) E depos a Prima, 

digam a ledainha1217 e, depois, a missa do gejũu com commemoraçom1218 da festa 1195 

presente. E a missa da Terça seerá da festa.  Mais, se veer festa em que lavramos em 

estes tres dias, depois da Terça primeiramente digam a ledainha1219, depois seja dita a 

missa do gejũu, e, depois, logo a missa da festa. Em estes tres dias nom comeróm 

misto.  

 1200 

Da Ascensom1220 ----------------------------------------------------------------------XXIX1221  

 

Em na festa1222 da A\s\censom, aas Vesperas, acendam o Ciryo Pascoal. E seja 

aceso ataa em outro dia depos Completa, e entom seja levado e guardado. Em este dia e 

na festa do Corpo de Deus, nom façam commemoraçom a nenhũu sancto, se veer, salvo 1205 

se \h\ouver de seer em outro dia, façam-lhe commemoraçom aa Vespera em dia da 

A\s\censom. Semelhavelmente seja feyto ||na quarta-feyra||122312241225 (..)1226 depos1227 

Pascoa e ||na quarta-feira||122812291230 de Penticoste1231. Se Inventio Sanct\a\e Crucis  

                                                             
1214 A278: -mos 
1215 L e N: ministri exeant, se seque ad Missam praeparent, diaconus scilicet si affuerit, stolam sumens, et 
sacerdos, casulam. 
1216 L e N: plenarie 
1217 A208: ledaynha / A278: ladaynha 
1218 A278: come- 
1219 A208: ledaynha / A278: ladaynha 
1220 Ocorre nesta seção, o mesmo que se descreve na nota 1075 relativamente a Ascensom e acender.  
1221 Disposição irregular no numeral: IX logo acima de XX na sequência da linha anterior. 
1222 No A278, há uma lacuna de cinco espaços produzida após a raspagem de algum termo inserido 
equivocadamente em vez de festa, palavra esta que está entrelinhada (p.m.) logo acima em vermelho. 
1223 A278: na quarta domaa 
1224 L e N: feria quarta  
1225 feyra escrito no A208 após raspagem de algum termo inserido equivocadamente (provavelmente 
domaa), o que produziu a lacuna que se relata na nota seguinte.  
1226 Lacuna de dois espaços. 
1227 A278: depois 
1228 A278: na domaa 
1229 L e N: feria quarta 
1230 quarta-feira escrito no A208 sobre a lacuna que se produziu pela raspagem de algum termo 
(provavelmente domaa) inserido equivocadamente. 
1231 A278: Pin- 
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veer em dia da A\s\censom, faça-lhe commemoraçom ||aa Vespera||1232, e des i dos 

Martires, e em outro dia lhe façam a festa.  1210 

|Na procissom deste dia|1233, na primeira staçom, digam Viri galil\a\ei1234 com o 

vesso, e, na segunda, Pater cum essem1235, e, na terceira1236, o vesso Pater sancte1237 
com repitiçom. ||E se||1238 for mester, pode[m] dizer Gloria Patri com repitiçom. E 

quando entrarem na  

 1215 

---[Fl. 24r]------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

egleja, digam O1239 Rex Glori\a\e. Nos dous1240 dias siguintes depos as octavas, no[m] 

digam a collecta Hodierna die.  

 

Da vigilya de Pinticoste ------------------------------------------------------------------XXX 1220 

 
Em vespera de Pinticoste, seja o convento em liçom dela Terça ataa a Sexta, e os 

que quiserem cantar missas cantem, e non sejam da vigilya. Ante da Noa seja feito o1241 

officio. E todalas outras cousas sejam feitas assi como na vespera de Pascoa, salvo que 

nom bẽezerám1242 fogo nem ciryo, mais |tangerám o signo ao Kyrie \e\leison1243|1244 e 1225 

cantaróm Agnus Dei.  

 

Das octavas del-----------------------------------------------------------------------------XXXI 

 

                                                             
1232 aa Vespera entrelinhado (p.m.) no A278, estando aa sobre o ponto em que o adjunto deveria ter sido 
posicionado e Vespera logo acima de e e desy. 
1233 L e N: Ad processionem quae fit in claustro 
1234 A278: -ley 
1235 Ioannes 17:12 
1236 A278: -cey- 
1237 Ioannes 17:11 
1238  Não há duplicação do s no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1239 A278: Oo 
1240 Onde se encontra o o de dous traçara-se anteriormente um u, o qual, num outro momento, fora 
rasurado naquela letra. 
1241 A278: ho 
1242 A278: been- 
1243 A208 e A278: kyrieleison  
1244 L e N: signum ad Kyrie eleison Missae non sonatur 
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Depois1245 dia de Pinticoste sejam leixadas as antiphãas1246 Fili\a\e1247 1230 

Ierusalem1248 e as outras proprias que se cantam pola Resurreiçom1249. E Alleluia nom 

seja dita |nos fĩimentos|1250 do canto, salvo u for achada scripta nos (...)1251 livros. As 

festas dos sanctos que veerem em esta domaa, assi lhes façam como é ordinado na 

domaa de Pascoa.  

|Na quarta-feira desta domaa|1252, a missa da Prima seerá do gejũu e a da Terça, 1235 

da festa, scilicet, |Spiritus Domini|12531254. Na quinta e na sexta-feira e no sabado, seja 

dita ũa missa depos1255 Terça e nom mais. Nos tres dias que em esta domaa gejũamos, 

|nom digam|1256 Gloria in excelsis Deo, salvo quarta-feira aa missa da Terça. O 

Pref(f)aço Qui ascendens super omnes c\a\elos e Co[m]municantes1257 e |Hanc 

igitur|1258 seja dito per toda a domaa. E a missa per toda esta domaa seja festivalmente 1240 

dita assi como na domaa de Pascoa.  

Nos tres dias siguintes depos Penticoste12591260, aa missa da Prima, digam 

primeiro Deus qui hodierna die corda [fidelium] e, depois, a do dia proprio. Na quinta-

feira, |Deus qui hodierna die corda fi[delium] |1261.   Na sexta-feira,  duas: a primeira,  

(  )1262 do dia; a segunda, |Deus qui hodierna die corda|1263, a qual nom devem a dizer 1245 

no sabado no qual |nom façam, aa Ves- 

 
---[Fl. 24v]------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

pera, nenhũa cousa do1264 Pinticoste|1265, mais a(a)s Vesperas e todo o al sejam da 

Trĩidade e a missa seja dita como nas festas dos Apostolos. A \e\storia de Deus  1250 

                                                             
1245 Depois + Ø (cf. nota 96). 
1246 A278: -phãs 
1247 A208: Filye  
1248 A208: Ihe- / L e N: Hie- 
1249 A278: -rei- 
1250 L e N: in fine 
1251 Lacuna de três espaços no A208 produzida por raspagem (há sinais remanescentes de outro nos). 
1252 L e N: feria quarta infra octavas 
1253 L e N: Spiritus Domini replevit 
1254 Sapientia 1:7 
1255 A278: depois 
1256 L e N: non dicimus 
1257 A278: cõmu- 
1258 L e N: Hanc igitur oblationem 
1259 A278: Pin- 
1260 Cp. com Pin- (l. 1230, 1249 e 1255) 
1261 L e N: Deus qui hodierna die 
1262 No A278, entre primeira e do está escrito duas, que está fracamente riscado.  
1263 L e N: Deus qui hodierna die 
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omnium seja começada na1266 segunda dominga depois de Pinticoste ou em outra, se 

essa vaga nom for.  

 

Dos officios dominga(a)es delas1267 octavas  1255 

de Pinticoste ataa o Avento -------------------------------------------------------XXXII1268 

 

Des as octavas de Penticoste ataa a primeira dominga do Avento, som as domaas 

viinte e oito, quando o1269 espaço do tempo é mais perlongado. E quando é mais breve, 

som viinte e tres e os officios domingaes1270 som viinte e quatro. Porende1271 no mayor 1260 

spaço do tempo, os quatro pustumeiros officios cada1272 ũu deles |deve andar duas 

domaas|1273, scilicet, Omnia quae fecisti1274, com sua collecta e Pístola e Evangelho, 

duas domaas seja dito; In voluntate tua digam outras duas domaas; Si iniquitates12751276, 

outras duas; |Dixit1277 Dominus|1278, outras duas. E se tres domaas |sobrepojarem o 

conto|1279 dos officios, semelhavelmente andem duas (duas)1280 domaas estes tres 1265 

pustumeiros officios, scilicet, In voluntate, duas; Si iniquitates, duas; Dixit1281 Dominus, 

duas. E se duas domaas forem mais que os officios, andem duas domaas cada ũu destes 

pustumeiros dous officios, scilicet, Si iniquitates, duas; Dixit1282 Dominus, duas. E se 

nom mais que ũa1283, Dixit1284 Dominus seja d/ito/ duas vezes. Mais quando as (do)1285 

                                                                                                                                                                                   
1264 A208: de 
1265 L e N: nihil est ad Vesperas cantandum de festo Pentecostes 
1266 na entrelinhado no A208 logo acima da posição em que deveria estar. 
1267 No índice e na linha introdutória deste capítulo do A208 e do A278, des as (cf. nota 574). 
1268 Posição irregular do numeral que avança para a margem direita. 
1269 A278: ho  
1270 A278: -gaaes 
1271 L e N: Proinde  
1272 A278: quada 
1273 L e N: per binas dicantur hebdomadas 
1274 Com base em Daniel 3:31.  
1275 s final entrelinhado no A278 logo acima da posição em que deveria estar. 
1276 Psalmus 129 
1277 A208 e A278: Dicit  
1278 L e N: Dixit Dominus ego cogito 
1279 L e N: numerum excesserint  
1280 Repetição equivocada do vocábulo ocorre no A208 e no A278. 
1281 A208 e A278: Dicit 
1282 A278: Dicit 
1283 A208: ũu 
1284 A208 e A278: Dicit 
1285 Riscado. 
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domaas forem mais poucas que os officios, In voluntate e Si iniquitates sejam ditos em 1270 

ũa domaa e na outra domaa seja dito duas vezes Dixit1286 Dominus. |Assi que|1287 na 

dominga seja dita a collecta |Deus ref(f)ugium nostrum|1288  e a Pístola |Imitatores1289 

mei|12901291 <e> o Evangelho Abeuntes Pharisei1292. E per 

 
---[Fl. 25r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1275 

a domaa, quando repetirem Dixit1293 Dominus, digam a collecta Excita, Domine1294 

e a Pístola Ecce dies veniunt1295 <e> o Evangelho Cum sublevasset1296.  

Esto ||deve seer||1297 aguardado: que todalas collectas dominga(a)es1298 que se 

devem dizer duas em ũa domaa assi sejam ordinadas; que aquela que for dita ao 

domingo seja repetida pola domaa, aos Laudes e aas Vesperas, ataa que a outra seja 1280 

começada. A qual, depois que for começada aos Laudes e aas Vesperas, seja dita ataa a 

dominga seguinte1299. E se poder seer, deve seer começada em quinta-feira.  

 

Das festas em que nom lavramos  

e que nom veerem  em  domingo --------------------------------------------------XXXIII 1285 

 

Todalas festas em que nom lavramos e que nom veerem em domingo, ainda que 

venha algũu sancto que \h\aja commemoraçom, |de todo em todo|1300 ambalas missas 

sejam da festa, ||salvo se aquela commemoraçom \h\ouver missa propria no 

livro||1301. E tiradas as que veerem |do começo da Quareesma|1302 |ataa cima das|1303 1290 

                                                             
1286 A278: Dicit 
1287 L e N: Ita tamen quod 
1288 L e N: Deus refugium nostrum et virtus 
1289 A208: In mitatores / A278: Immitatores 
1290 L e N: Imitatores mei estote 
1291 Epistula ad Philippenses 3:17 
1292 Matthaeus 22:15 
1293 No A278 Dicit rasurado em Dixit.  
1294 Psalmi 79:3 
1295 Epistula ad Hebraeos 8:8 
1296 Ioannes 6:5 
1297 A278: deve de seer  
1298 Cp. -gaaes (aqui) com -gaes (l. 1260). 
1299 A278: segin- 
1300 L e N: nihilominus 
1301 L: praeter in festo beati Bernardi et in Decollatione Sancti Ioannis Baptistae / N: praeter quam etc. 
(Em nota ao texto de N: Nomen et memoria Sancti Bernardi non erant in antiquis Vsibus, addita sunt 
autem a Capitolo Generali anno Domini 1165, post Canonisationem illius quae contigit anno 

http://www.bibliacatolica.com.br/09/57/3.php
http://www.bibliacatolica.com.br/09/65/8.php


212 

 

 

 

octavas de Pascoa, e nas Quatro Temporas, e |nas ledainhas|1304, e na domaa de Natal e 

de Pinticoste.  

Pero porque1305 Inventio e Exaltatio1306 Sanct\a\e Crucis as suas |Matinas som 

partidas delas1307 dos sanctos e delas1308 de Sancta Cruz|1309, a |missa da Prima|1310 seerá 

dos sanctos e |a da Terça|1311, da Cruz, ainda que seja em domingo. Empero1312, se 1295 

Inventio Sanct\a\e Crucis veer na dominga d’ante a Acensom, a missa da Prima seerá da 

dominga e <a> da Terça, da Cruz.  

 

Das festas em que nom lavramos  

e  <que>  veerem  em  domingo ---------------------------------------------------XXXIIII 1300 

 

Nas festas dos sanctos em que nom lavramos e que veerem em domingo, |salvo 

se essas festas forem de sermom|1313, a missa da Prima seerá 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 25v]--- 1305 

da dominga, salvo se i \h\ouver passado presente ou |sancto que \h\aja missa da Prima 

propria|1314, e a Mayor, da festa. Pero, Purif(f)icatio beat\a\e Mari\a\e, se veer na 

Septuagesima ou na Sexagesima ou na Quinquagesima1315, a missa da Prima seerá da 

dominga e a da Terça, da festa. E esso meesmo seja feyto na festa de Sam Beento e 

da Anunciaçom de Sancta Maria, quando nas domingas da Quareesma veerem1316. 1310 

                                                                                                                                                                                   
praecedenti, ut patet ex Bulla Alexandri III Romani Pontificis, qui hunc S. P. Sanctorum Catalogo 
adscripsit.) 
1302 L e N: De Capite Ieiunii  
1303 L e N: usque post 
1304 L e N: [usque post] octavas Rogationum 
1305 A208 e A278: por que / L e N: quia  
1306 A208: Exaltacio / A278: Exultacio 
1307 Cf. notas 567 e 574. 
1308 Cf. notas 567 e 574. 
1309 L e N: Vigiliae partim de Sanctis sunt, partim de Sancta Cruce 
1310 L e N: Missa matutinalis 
1311 L e N: [Missa] maior 
1312 Cp. com Pero (l. 1293). 
1313 L e N: nisi fuerint illae festivitates quibus sermo fit in Capitulo 
1314 L e N: propter proprietatem alicuius Sancti (cf. nota 456) 
1315 A278: Quinca- 
1316 Há uma nota (o.m.) no A278 que chama a atenção para o trecho, dizendo que a informação ali 
presente é equivocada (cf. no cap. 5 deste trabalho a descrição do fl. 24r do A278).     
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Quando acontecer1317 que ante o1318 Avento ũu officio domingal tenha duas 

domaas, |aquel officio nom seja repetido no segundo <domingo>|1319 aa missa da Prima, 

se i veer festa de Doze Lições, mais ambas as missas sejam da festa.(   )1320 

 

Das festas em que lavramos e <que> veerem domingo -----------------------XXXV 1315 

 

Nas festas em que lavramos e <que> veerem em domingo, a missa da Prima 

seerá da dominga, salvo se for presente passado, e a da Terça seerá da festa, tirado |nas 

octavas da Epiphãia1321|1322, quando acontecer que se em ela\s\ cante Domine, ne in ira 

tua1323 por o abrivyamento da Septuagesima, e af(f)ora no Avento e na Septuagesima e 1320 

na Quinquagesima e na Quadragesima. Pero na dominga de Ramos e no octavo dia de 

Pascoa, |se festa de algũu sancto em que lavramos veer|1324, aa missa da Prima seja 

dita sua collecta.  

 

Dos domingos em que |nom vem|1325 festa de Doze Lições ----------------XXXVI 1325 

 

Nos domingos em que nom vem festa de Doze Lições, ambalas1326 missas 

seerám da dominga, salvo1327 |se acontecer missa de sancto|1328 ou presente passado ou 

vigilya1329 que \h\aja missa. Pero, se sancto veer que \h\aja missa em dia1330 de Ramos, 
nom lhe seja dita, mais ambas sejam da dominga. Outrossi, se contecer13311332 na 1330 

octava de dia de Pascoa, Resurrexi\t\ seja dita. Outrossi /no dia/ 

                                                             
1317 L e N: contingit 
1318 A278: ho 
1319 L e N: illud officium secunda non repetitur Dominica 
1320 L e N: Simili modo fiet ante Septuagesimam (Em nota ao texto de N, lê-se: Simili modo etc. Haec 
ultima verba addita sunt Antiquis Vsibus quippe quae non reperiuntur in omnibus antiquioribus 
manuscriptis.) 
1321 A278: Ephi- 
1322 L e N: in Octavis Apparitionis Domini 
1323 Psalmi 6:2 
1324 L e N: si festivitas Sancti Abrosii evenerit  
1325 L e N: non celebratur 
1326 Cp. com ambas as (l. 1313). 
1327 Cp. salvo (aqui e l. 1302), tirado (l. 1318) e afora (l. 1320). 
1328 L e N: nisi forte alicuius Sancti fuerit commemoratio qui Officium habeat in Graduali designatum 
1329 L e N: Vigilia alicuius sancti 
1330 A208: dya 
1331 A278: acon- 
1332 Cp. com acon- (l. 1328). 
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---[Fl. 26r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|que se segue depos Sam Thome martir|1333 e nos tres dias depos Circuncis(s)io Domini, 

se cada ũu destes veer(em) em domingo, a missa da Prima seerá das octavas dos sanctos 

e a da Terça seerá |Puer natus|1334.  1335 

|E se nas octavas|1335 de Sam Joham Babtista1336 ou nas |de Sam Pedro e de Sam 

Paulo|1337 veer domingo, em cada ũu dos quatro dias que som stabelicidos pera se1338 

dizerem as missas desses meesmos sanctos, a missa da Prima seerá dessas octavas e |a 

da Terça|1339, da dominga. Na dominga que é |infra nas octavas da Epiphãia|1340, a missa 

|da Prima|1341 seerá da dominga e a da Terça, das octavas, salvo se1342 entom entrar1343 1340 

Omnis terra, por que entom seerá a missa da Prima das octavas, e a da Terça, da 

dominga.  

|Semelhavilmente, a dominga ||infra da||1344 Acensom e do Corpo de Deus e a da 

Assumpçom1345 e da Nacença de Sancta Maria|1346, se em ela nom veer festa de Doze 

Lições, a missa da Prima seerá da dominga e a da Terça, das octavas.  1345 

 Em o ãno em o qual ||Inventio de Sancto Stevam e de Sam Lourenço veerem 

no domingo||1347, <a> istoria1348 In principio, na dominga infra octavas da As[s]umpçom 

de Sancta Maria, seja dita. E aas Vesperas, sobre os psalmos, sejam ditas as antiphãas 

Ecce tu [pulchra] e Pulchra es etc [x] capitolo e responso etc da istorya (???). Depois 

das qua(a)es Vesperas seja feyta, primeiro, commemoraçom da octava de Sancta Maria, 1350 

depois, da festa de Sam Lourenço, depois, de Sam Momede, e esso meesmo, nos 

Laudes.  

 
                                                             
1333 L e N: qui festum sequitur Sancti Thome Martyris (Em nota ao texto de N, lê-se: Quod hic de Beato 
Thoma Martyre prescribitur additum est antiquis Vsibus anno Domini 1191 iussu Capitoli Generalis [...]) 
1334 L e N: Puer natus est nobis. 
1335 L e N: Si vero infra Octavam 
1336 A278: Bap- 
1337 L e N: Apostolorum Petri et Pauli 
1338 A278: perasse 
1339 L e N: Maior 
1340 L e N: infra Octavam Apparitionis  
1341 L e N: matutinalis 
1342 A278: sse 
1343 L e N: cantandum fuerit 
1344 Cp. com infra nas (l. 1340). 
1345 A278: Assun- 
1346 L e N: Similiter Dominica infra Octavam Ascensionis Domini et Assumptionis Beatae Mariae 
1347 A concordância do verbo no plural se faz com um sujeito constituído por um SN cujo núcleo é 
expresso e por outro SN cujo núcleo está subentendido. 
1348 A278: estorya 
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E se em cada ũu dos outros dias destas cinquo1349 octavas veer festa de Doze 1355 

Lições |que ||\h\ajamos guardar|1350||1351, salvo se /fo/r ||tal que||1352 \h\aja sermom, a 

missa da Prima seerá das octavas e a da Terça, da festa1353. 

 

|Como digam as missas|1354 nos dias privados ---------------------------------XXXVII 

 1360 

Delas octavas da Epiphania1355 ataa o começo da Quareesma e ||das octavas [de 

Pascoa e]1356 de Pinticoste ataa||1357 /Natal/ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 26v]--- 

digam (digam)1358 em todalas segundas-feiras, no convento, missa |polos passados|1359. 1365 

(C) ||A[a] terça-feira digam missa de Sam Bernardo||1360
 e aa quarta-feira fora do 

tempo da Resurrecçom13611362 digam missa da Paz e dos Familiares – ora ũa, ora 

outra. Mais no tempo da Resurrecçom1363, na quarta-feira, seja dita missa da Pascoa, 

scilicet, Resurrexi\t\, e per esse meesmo tempo, na quinta-feira, seja dita a missa da 

dominga e, aa sesta-feira, <a> da Cruz |............... N.p.m.: ||O que aqui falece [dos 1370 

sabados]1364, busca-o infra aas CIII follas1365 em tal signal:  Em todolos sabados  

 

                                                             
1349 Vocábulo retocado e avançando para a margem direita no A208. 
1350 L e N: qua non laboramus 
1351 Normalmente esperaríamos haver de + infinitivo ou, o que é bastante frequente no Livro dos Usos, 
haver a + infinitivo. Contudo, a construção infinitiva sem preposição entre os verbos que se verifica aqui 
não é desconhecida entre autores antigos. Ocorre também supra (linha 203) houverem fazer, em que se 
acrescenta a preposição, mas por o.m. (cf. SAID ALI, 1964, p.340) 
1352 A278: tal festa que 
1353 Posição irregular de festa no A208 com avanço para a linha seguinte à frente do título XXXVII. 
1354 L e N: Quo ordine Missae agantur 
1355 L e N: Theophaniae 
1356 Entrelinhado no A208 imediatamente acima de de Pinticoste. 
1357 Cp. das [...] ataa (aqui) com delas [...] ataa (linha superior) (cf. nota 574) 
1358 Riscado em vermelho. 
1359 L e N: pro defunctis 
1360 A278: Aa terça missa de Sam Bernardo 
1361 A278: Resurrei- 
1362 Cp. com Resurrei-, nas seções XXV (l. 1132) e XXVII (ll. 1165 e 1172).  
1363 A278: Resurrei- 
1364 Cf. nota 1366. 
1365 A abreviatura sugere follas com ll palatalizado ou o latim fol(l)ia.  
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etc.|| 136613671368 .............|1369  E, no Avento, leixem aa sexta feira a da Cruz e digam a da 

dominga.  

E estas missas todas assi seerám ditas cada ũa em seu dia, salvo se as torvar 1375 

festa de Doze Lições ou sancto que \h\aja missa, ou missa d’algũa vigilya ou das Quatro 

Temporas, ou |\d\as ledainhas|1370, o[u] for presente passado, ou por cada ũa das 

commemorações principa(a)es que fazem polos passados, ou aqueles dias |que som 
assignados1371|1372 pera os officios dominga(a)es – depos a Epiphania ou depos In 
voluntate ou Dixit Dominus ||por o||1373 achegamento da Septuagesima ou do Avento – 1380 

que devem de entrar nos dias privados. E outrossi por algũa missa de dominga que, em 

seu domingo, nom pode seer dita por algũa festa ou por neces[s]idade de passado 

presente.  

E quando acontecer que algũa missa domingal nom for dita em sua dominga, |o 

primeiro dia vago que veer depos esse domingo, seja dita.|1374 Pero como é scripto das 1385 

octavas [dos] sanctos, que sejam ditas |na Sentença|1375 das octavas de Nosso Senhor e 

dos sanctos, assi sejam ditas. Sesta-feira depois da octava da Acensom, digam missa da 

Cruz, |salvo se veer cada ũa destas cousas que a \e\storvem1376.|1377 Ou- 

 
---[Fl. 27r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1390 

trossi, quando a missa dos passados nom for dita na segunda-feira, o primeiro dia que 

veer vago da domaa das sobreditas cousas, seja dita. 

 

Quantas collectas1378 digam aas missas ----------------------------------------XXXVIII 

 1395 

                                                             
1366 A278: e o que aqui falece dos sabados vay-te aa fim do livro 
1367 O que aqui falece [...] signal em vermelho e Em todolos sabados etc. em preto 
1368 Quis o escriba do A208 dizer que se indica pela figura em vermelho o trecho da página referida 
iniciado pelas palavras Em todolos sabados etc (cf. descrições no cap. 5 deste trabalho). 
1369 L e N: Sabbado de Beata Maria. 
1370 L e N: Rogationum 
1371 A278: asii- 
1372 L e N: qui deputati sunt 
1373 Cp. com polos (l. 1378). Não obstante prevalecerem ao longo do texto as formas contraídas polo(s) / 
pola(s), vez ou outra ocorrem as descopuladas por o/por a.    
1374 L e N: prima die quam post illam Dominicam cantor a supradictis eventibus exoccupatam invenerit, 
canatur. 
1375 L e N: in sententia (Em nota ao texto de N, lê-se: In sententia id est in capitolo 47 hujus libri) 
1376 Cp. com torvar nesta seção (l. 1375). 
1377 L e N: nisi illius Missae venerit occasio propter quam aliis temporibus intermitti solet. 
1378 No índice, o A208 traz colheita.  
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Nos dias privados nom sejam ditas mais que sete1379 collectas na missa do 

convento – scilicet, a da missa presente e Concede nos famulos tuos e Concede 

quaesumus omnipotens Deus e Ec\c\lesi\a\e tu\a\e e Deus a quo; Quaesumus 

omnipotens Deus; Omnipotens sempiterne1380 Deus qui vivorum – salvo nas octavas 

de Natal e nas octavas e nas commemorações dos sanctos, e nos quatro dias que se 1400 

seguem |depos Circumcis(s)io Domini|1381 e a sexta-feira depolas octavas da Acensom, 

ou se per ventura o Abbade encomendar que digam ũa mais ou se veer presente 

passado1382. Tirado é desto o Trinta(a)iro13831384 |depos o Cabidoo1385 Geeral|1386, que se 

há de dizer Deus veni\a\e largitor per triinta dias, aas Vesperas e aos Laudes – salvo na 

festa de Doze Lições – e aa missa. Pero nom seja dito senom1387 a ũa missa |quando i 1405 

\h\ouver duas|1388. Mais nos dias de Doze Lições e na octava de Pascoa e de Pinticote 

e de Natal, a\s\ collecta\s\ Concede quaesemus omnipotens e Omnipotens sempiterne1389 

Deus qui vivorum nom sejam ditas.  

|||Item collecta da dominga nem da Cruz nunca sejam ditas aa missa|1390||1391 do 

convento, (   ) salvo se for a missa sua. Pero, no Avento, digam cada dia a collecta 1410 

da dominga aa missa, salvo aa missa dos passados (passados)1392 e aas das Quatro 

Temporas e em vespera de Natal.  

E quando festa veer em domigo que af(f)aste a missa da dominga pera o outro 

dia, seja feyta commemoraçom a ambalas Vesperas e aos Laudes da dominga e digam-

lhe a collecta aa missa da Prima. Item a toda missa da Prima seja dita,  1415 

 
 
 

                                                             
1379 L e N: quatuor 
1380 A208 e A278: sen- 
1381 L e N: pos diem Circuncisionis 
1382 L e N: vel praesens defunctus fuerit 
1383 A278: triin-  
1384 L e N: Tricenarium 
1385 A278: Cabii- 
1386 L e N: post Generale Abbatum Capitulum 
1387 A208: se nõ 
1388 L e N: si plures in una die Missa fiant 
1389 A208 e A278: sen- 
1390 L e N: nunquam in Misssa Collectam de Dominica vel de Sancta Cruce, id est Deus qui unigeniti filii 
tui, dicimus [...]. 
1391 Quanto à concordância com o verbo de sujeitos antecedidos por partículas negativas bem como a 
possibilidade deste verbo ir ou não para o plural, cf. DIAS (1959, p. 25) e SAID ALI (1964, pp. 281, 
282).  
1392 Subpontilhado em preto e riscado duplamente em vermelho. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[27v]--- 

no segundo logo1393, a collecta da missa da Terça, salvo se essa meesma \h\ouver a da 1420 

Terça e <a> desse meesmo sancto. Tirado quando a vigilya de Natal ou de Appariço1394 

|ou de Sancta Maria ||de agosto||1395|1396 veerem em domingo, a collecta Deus qui per 

unigenitum tuum seja dita assi como é ordinado na sua Sentença1397. (  ) 

 

Das quatro \e\storyas que se ham de cantar  1425 

das  Kalendas  de  agosto  ataa  o  Avento---------------------------------------XXXIX 

 

Se |o primeiro dia do mes|1398 veer em domingo, em esse dia entre1399 a \e\storia. 

Se veer em segunda-feira ou em terça ou em quarta, |no domingo d’ante, entre1400|1401. E 

se outrossi |o primeiro dia do mes|1402 veer em quinta ou sexta-feira ou em sabado, no 1430 

domingo siguinte, entre14031404 a \e\storya. E porem se a festa de Omnium Sanctorum 

|contecer que seja|1405 em quinta ou em sexta-feira, devem entom de cantar e leer depos 

a festa, aas Matinas, o\s\ livro\s\ dos Machabeus1406 ataa o segundo domingo, |que deve 

entrar|1407 Ezechiel propheta.  

E se per ventura |Omnium Sanctorum1408|1409 veer em domingo, em esse dia seja 1435 

feyta a festa |e, em outro dia, aas Matinas|1410, comecem Ezechiel1411 a leer e o 

                                                             
1393 logar (lu-) é o significante prevalecente nos códices portugueses.  
1394 A278: Apa- 
1395 A278: dagosto 
1396 L e N: seu (vel) Vigilia Assumptionis beatae Mariae 
1397 Em nota ao texto de N lê-se: In sua sententia id est in cap. 27 hujus libri.  
1398 L e N: Kalendae  
1399 L e N: inchoetur 
1400 L e N: assumatur 
1401 L e N: in Dominica quae easdem Kalendas praecedit, assumatur historia.  
1402 L e N: Kalendae 
1403 L e N: imponatur 
1404 Repare-se no uso genérico do verbo entrar a traduzir os latinos imponĕre (nota 1403), assumĕre (nota 
1400), inchoare (nota 1399) e, à frente, incipĕre (nota 1463) e renovare (1473). Além disso, seu uso está 
a restringir a percepção do todo semântico que constroem os verbos incipĕre, legĕre e cantare (cf. nota 
1407).      
1405 L e N: illuxerit 
1406 A278: Maca- 
1407 L e N: in qua incipiendum est legere et cantare  
1408 A278: Santorum 
1409 Subentende-se festa, commemoraçom. 
1410 L e N: et sequenti nocte scilicet feria secunda 
1411 L e N: Ezechiel Propheta 
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responso1412 Vidi Dominum. Em na siguinte dominga, |nom leamos14131414 as lições do 

começo do livro empós o pref(f)aço|1415, ca nom é custume que se lea duas vezes, |mas 

leam as lições da segunda dominga|1416. O qual livro, Ezechiel, se deve a leer per tres 

domaas tambem nos domingos como nos dias privados. E depos el, Daniel1417 ataa o 1440 

Avento. E o que ficar de leer aas vigilyas seja leudo no ref(f)ectoiro1418. E, acabado 

Daniel1419, leam no ref(f)ectoiro1420 os1421 Doze Prophetas1422.  

 

|Em qual domaa façam as Quatro Temporas|1423 -------------------------------XL1424 

|Se o primeiro dia de setembro|1425 veer em segunda-feira ou em  1445 

 
---[Fl. 28r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

terça ou em quarta, entom façam |as Quatro Temporas na domaa de Sancta Cruz|1426. E 

se |o primeiro dia de setembro|1427 veer em quinta ou sexta-feira ou em sabado ou em  

domingo, entom, na domaa de Sam Matheus sejam feytas.  Mais se nas Quatro 1450 

Temporas veer a octava de Sancta Maria ou outra festa ||em a||1428 qual lavramos, ambas 

as missas sejam ditas em convento, dita primeiro a missa do gejũu.  

 

Como  leam  os  livros  no  ref(f)ectoiro  depos14291430  

Penticoste1431 ataa [as]1432 Kalendas1433 de novembro ------------------------ XLI1434 1455 

                                                             
1412 L e N: responsorium 
1413 A208: leemos / A278: leamos (originalmente, leemos, mas colocou-se um a entrelinhado (p.m.) logo 
acima do segundo e, que se riscou)   
1414 L e N: legantur 
1415 L e N: non legantur Lectiones ad initium illius libri pertinentes propter Praefationem 
1416 L e N: sed legantur aliae in libro Lectionarii diei Dominici secundi intitulatae. 
1417 A278: -nyell 
1418 A278: refer- 
1419 A278: -nyel 
1420 A278: refer- 
1421 A208 e A278: as 
1422 L e N: duodecim Prophetae 
1423 L e N: Qua septimana Ieiunia Quatuor Temporum in mense Septembri agenda sunt 
1424 Nos respectivos índices, o A208 traz XXXX e o A278, quareenta. 
1425 L e N: Si prima dies Kalendarum mensis Septembris 
1426 L e N: dies ieiuniorum hebdomada Exaltationis Sanctae Crucis 
1427 L e N: Kalendae Septembris 
1428 Cp. com na (linha superior). 
1429 A278: depois 
1430 No índice dos dois códices, des o.  
1431 A278: Pin- 
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Em aquel tempo que cantam a \e\storya1435 de |Deus omnium|1436 ataa o primeiro 

dia de agosto, sejam leudos <os> quatro livros dos Reys1437 e, depois, <os> dous do 

Paralipomenon1438. E des o primeiro dia de agosto |ataa o começo de setembro|1439 em 

que cantam a \e\storia de In principio Deus, leam1440 os proverbios de Salamom e 1460 

depois Ec\c\lesiast(ic)es1441, e Cantica Canticorum1442, e o libro1443 Sapienti\a\e (  )1444, 

scilicet1445, Diligite iustitiam1446, e depois o livro1447 I(h)esu filii Sirac\h\1448, scilicet1449, 

Omnis sapientia.  

E no começo de setembro, quando cantam Si bona suscepimus1450, leam Iob. E 

em esse meesmo mes se muda outra \e\storya, scilicet1451, Peto, Domine1452. E \e\stonce 1465 

leam o livro de T(h)obias1453 primeiramente e depois el1454 o livro de Iudith1455 e depois 

o de \E\ster1456. E, aa pustumeira1457, Ezras1458. Esta \e\storya, scilicet1459, Peto, Domine, 

nom entre ante Pridie Idus Se\p\tembris nem depois de XIIIIº14601461 Kalendas 

                                                                                                                                                                                   
1432 No A278 e no índice do A208. 
1433 O vocábulo abreviado invade irregularmente a margem direita no A208 
1434 O numeral invade irregularmente a margem direita no A278. 
1435 A278: -ria 
1436 L e N: Deus omnium exauditor est 
1437 A208: Rex 
1438 A208: parali pomenum / A278: paralipomenum 
1439 L e N: usque ad Kalendas Septembris 
1440 L e N: legimus 
1441 L e N: Ecclesiasten 
1442 A278: -quorum 
1443A278: -vro 
1444 No A278 está escrito, nesta posição, omnis sapiencia, que foi riscado. 
1445 L e N: id est 
1446 Sapientia 1 
1447 Cp. com libro (linha superior). 
1448 Ecclesiasticus 51 
1449 L e N: id est 
1450 Iob 2:10 
1451 L e N: id est 
1452 Tobias 3:15 
1453 L: Thobiae / N: Tobiae 
1454 A278: ell 
1455 A278: Iudich (repare-se no flagrante aspecto de oralidade que testemunha a sequencia gráfica -ch a 
indicar a pronúncia palatalizada do som final do nome próprio).     
1456 L e N: Hester 
1457 L e N: postremo 
1458 A278: Esrraz 
1459 L e N: id est 
1460 A208 e A278: XIII°  
1461 L: XIIII / N: decimumquartum 
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O(u)ctobris1462, mais, em estes sete dias, u quer que for domingo, ali entre1463, tirado 

quando Sancta Cruz veer em domingo. Entom, na outra dominga d’ante, digam Peto, 1470 

Domine. E no começo do mes de outubro sejam leudos <os> dous livros dos Machabeus 

quando1464 cantam Adaperiat Dominus1465. E depois que forem acabados, leam1466 os 

quatro livros 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 28v]--- 1475 

dos Evangelhos no ref(f)ectoiro ataa as Paxõ(o)es. E leixem as Paixões14671468 e |leam o 

mais que se segue ao deante|1469. Os outros livros |que se ham de leer e acabar|1470 nos 

outros tempos som ordinados |per desvairados1471 capitolos|1472 no começo deste livro.  

E quando entrar1473 algũa \e\storia1474, |seja leudo na egleja o Pref(f)acio1475 

daquel livro, que cantam com os responsos|1476. E no ref(f)ectoiro, comecem a leer u a 1480 

octava1477 liçom |fez fim|1478. Pero no primeiro livro dos Machabeus comece o que leer 

aa mesa no ref(f)ectoiro1479 ali u a quarta liçom fez fim. Dos outros livros que em esse 

tempo se ham de leer depois que o primeiro for acabado no ref(f)ectoiro, nom é de 

aguardar aquelo que dizemos do primeiro que há de seer primeiramente leudo na egleja 

que no ref(f)ectoiro, mais leudos depois que o primeiro for acabado.  1485 

E se per ventura veer algũa festa que \e\storve a \e\storya, o livro |de todo em 

todo|1480 ( )1481 com seu Pref(f)aço1482 seja leudo aa mesa e depois seja outra vez 

                                                             
1462 A208: ouctubris /A278: outobris 
1463 L e N: incipimus 
1464 L e N: dum 
1465 II Machabaeus 1:4 
1466 L e N: legimus 
1467 A278: -xõoes 
1468 Cp. com Paxõoes (mesma linha), Paxões (l. 866) e Paixom (l. 868). 
1469 L e N: quod reliquum est legatur 
1470 L e N: perlegendi 
1471 A278: -vay- 
1472 L e N: per diversa Capitula 
1473 L e N: renovatur 
1474 A278: -rya 
1475 A278: -ço 
1476 L e N: líber ille qui tunc cum responsoriis inchoatur cum sua Praefatione incipiendus sit in Ecclesia  
1477 A278: oy- 
1478 L e N: fecit finem 
1479 A278: -toy- 
1480 L e N: nihilominus 
1481 No A278, nesta posição, repete-se em todo do sintagma anterior.  
1482 Cp. -ço (aqui) e -cio (l. 1479). 
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começado na egleja com a \e\storya. |E outrossi o responso que se \h\avia1483 de dizer 

aas Vesperas|1484, ( )1485 |ainda que ũa vez ou duas a \e\storya nom entre por ocupamento 

e \e\storvo que \h\aja d’algũa festa|1486, o primeiro sabado que for vago seja dito, salvo 1490 

se a \e\storya já foy cantada no domingo ou pola1487 somana. 

 

||Das  antiphãas  da Magnif(f)icat1488
  

que  se  ham de  dizer  nos  sabados||1489 --------------------------------------------XLII  

 1495 

As antiphã[a]s dos livros velhos, scilicet da ley vedra  e as dos Evangelhos 

e das Pístolas de Sam Paulo, as qua(a)es1490 dizem aa Magnif(f)icat, scilicet, Loquere, 

Domine1491 e Cognoverunt omnes e H\a\ec autem scripta sunt1492 e1493 Fratres 

confortamini1494 e outras semelha- 

 1500 

---[Fl. 29r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

viis1495 que se ham de dizer aos sabados aa Magnificat1496 ou por commemoraçom. E se 

em esse ãno sobejarem1497, sejam leixadas. Se minguarem, sejam repetidas as 

pustumeiras1498. Quando1499 algũa missa domingal disserem em algũu dia privado, a 

qual nom pode seer dita na sua propria dominga, as antiphãas desse proprio officio 1505 

                                                             
1483 A278: -vya 
1484 L e N: Et sciendum quod resposorium de historia quod intitulatur ad Vesperas 
1485 Nesta posição no A278 está escrito al.  
1486 L e N: quamvis semel aut iterum festo interveniente differatur 
1487 A278: pella 
1488 A278: Magificat 
1489 No índice, Das antif(f)ãas que se dizem nos sabados aa Magnificat.  
1490 A278: quaees 
1491 I Samuel 3:9 
1492 Ioannes 20:31 
1493 A208: Et 
1494 Epistula ad Ephesios 6:10 
1495 A propósito de nossas observações linguísticas quanto ao Livro dos Usos dos Cistercienses – Ordem 
que se constituiu a partir da Regra de São Bento – relativamente aos adjetivos que fazem plural em iis, 
esclarece Nunes (1960, p.229): “a terminação -iles [do latim] deu, quando tônica, -ies, que passou para –
iis e depois se reduziu a -is, e, quando átona, -ees [...]; parece, porém, que tempo houve na antiga língua 
em que tal distinção se não observava, fazendo da mesma maneira  os nomes de final acentuado ou não o 
seu plural em –is, como razoavis, movis, perduravis, semelhavis, stavis, convinhavis ou convenhavis, 
etc.” E prossegue em nota: “Mas antes: perduraviis, impeciviis, staviis, louvaviis, viis, alvaziis ou 
alvaziiz, como se lê na Regra de São Bento e outros textos.” (negrito nosso)  
1496 A278: -ffi- 
1497 L e N: superfuerint 
1498 L e N: ultimae 
1499 L e N: quotiescumque 
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sejam ditas em esse dia aa Magnificat e aos Benedictus, se per ventura nom 

poderom seer ditas na sua dominga, a qual cousa acontece1500, aas vezes, ante do 

Avento e da Septuagesima ||por o||1501 abrivyamento1502 do tempo.  

|Empero quando acontecer1503 que|1504, por o abrivyamento1505 do tempo, 

ao sabado ante da Septuagesima disserem aos Benedictus a antiphãa Domine, 1510 

nonne bonum semen1506, aas Vesperas desse dia seja leixada a antiphãa 

|Colligite1507 primum|15081509. Semelhavilmente façam aas antiphãas Nupti\a\e 

fact\a\e sunt e |Def(f)iciente vino|1510, quando a Septuagesima veer Xº Kalendas 

februarii. Todalas outras antiphãas dominga(a)es intituladas1511 aos Benedictus e 

aa Magnificat, com suas collectas sejam ditas aos Laudes e aas Vesperas depois 1515 

do Benedicamus Domino, por commemoraçom da dominga, se em ela veer festa 

de Doze Lições. Pero, em aquel sabado, nom seerám ditas aas Vesperas 

quando em o1512 outro dia |nom fazem da dominga|1513 – o qual sabado acontece 

ante do Avento quando ũu officio domingal tem duas domaas. Quando 

acontecer que ũu officio e ũas antiphãas ham de andar duas domaas e na 1520 

segunda domaa veer festa de Doze Lições, scilicet na segunda dominga, entom 

nom sejam repetidas as antiphãas desse officio, mais ambalas missas sejam do 

sancto. 
 

Das  festas1514  dos  sanctos  que  veerem  em  1525 

domingo ou na A[s]censom de Nosso Senhor ----------------------------------XLIII    

 
                                                             
1500 a acrescentado antes do verbo (p.m.) no A208. 
1501 Cf. nota 1373. 
1502 A278: -via- 
1503 a entrelinhado (p.m.) logo acima da posição em que deveria estar no A208. 
1504 L e N: Notandum tamen quod  
1505 A278: -via- 
1506 Matthaeus 13:27 
1507 A278: coli- 
1508 L e N: Colligite primum Zizania 
1509 Matthaeus 13:30  
1510 Ioannes 2:3 
1511 A278: en- 
1512 Artigo ausente no A278. 
1513 L e N: nihil agetur de Dominica 
1514 L e N: De festis (o nominativo é festum) 
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As festas1515 dos sanctos em que  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 29v]--- 1530 

nom lavramos, se veerem no octavo dia de Pascoa ou na Ascensom15161517 ou na 

Septuagesima ou em dominga em que |\h\aja de entrar|15181519 algũa \e\storia1520 que 

nom tever outra dominga em que entre, em outro dia sejam logo feytas – o primeiro que 

se seguir1521 depos a festa ou depos a dominga. Pero Purif(f)icatio beat\a\e 

Mari\a\e nunca seja leixada. E se essa \e\storya1522 ||\h\ouver duas domingas||1523 ou 1535 

mais e em essas domingas veerem festas precipuas1524, a \e\storya seja dita em 

aquela1525 festa que for de mẽor1526 actoridade1527 e a festa seja ||dita logo||1528 em outro 

dia seguinte.  

|Mais as festas de Doze Lições, que nom ham mais d’ũa1529 missa e nom as 

guardamos|1530, em tal1531 necessidade sejam leixadas e seja feyta commemoraçom 1540 

dela\s\ aas Vesperas e aos Laudes. E (a)a1532 missa da Prima seja dos sanctos e façam 

commemoraçom deles em esse dia aas Vesperas. (  )1533 E u |a sobredita|15341535 

necessidade nom \h\ouver as mẽor[e]s1536 festas, scilicet, de Doze Lições, que nom 

ham mais d’ũa1537 missa, |nom sejam leixadas|1538, mais no seu dia |sejam feytas|1539, 

                                                             
1515 L e N: festivitates (cf. notas 1112 e 1514).  
1516 A278: -ssom 
1517 Cp. Ascen- e Acen- (título). 
1518 L e N: incipienda est 
1519 Cf. nota 1351. 
1520 A278: -rya 
1521 A208: siguir / A278: segyr 
1522 Cp. -rya (aqui) e -ria (l. 1532) 
1523 Cp. a estrutura haver (equivalente a tẽer) + objeto direto com tẽer + objeto direto (l. 1533).  
1524 A278: principaaes / L e N: precipuas 
1525 Sem duplicação do l no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1526 A278: meor 
1527 A278: oucto- 
1528 A278: logo dita 
1529 A278: de hũa 
1530 L e N: Minores autem festivitates in quibus duodecim Lectiones habemus et operamur 
1531 A278: tall 
1532 Primeiro a borrado no A208 e riscado no A278. 
1533 Encontra-se nos textos latinos o seguinte trecho, cujo conteúdo se subraiu nos códices portugueses: 
Missa tamen matutinalis non erit de Sancto Ambrosio, si Dominica in Palmis vel octavo die Paschae 
evenerit, sed Collecta dicetur de eo. 
1534 A208 e A278: sobre a dita  
1535 L e N: supradicta 
1536 A278: meores 
1537 A278: de hũa 
1538 L e N: non omittantur nec differantur 
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ainda que algũa \e\storya \h\aja de entrar que tenha outra dominga em que seja cantada, 1545 

salvo se veer na dominga da Septuagesima.  

 

Das festas dos sanctos que veerem nos sabados --------------------------------XLIIII  

 

Nos sabados do Avento e da Septuagesima e da Quinquagesima e da 1550 

Quadragesima, se for festa, as Vesperas sejam da dominga e seja feyta commemoraçom 

do sancto. Se a festa da Purif(f)icaçom e da Anunciaçom1540 de Sancta1541 Maria, e a 

festa de Sam Bẽeto1542, e Dedicatio ec\c\lesi\a\e, e outra festa em que nom lavramos 

veerem no sabado |das octavas|1543 de Pascoa, \h\ajam suas Vesperas compridamente1544 

e façam commemoraçom da dominga. Em todolos outros sabados, toda[s] as festas 1555 

\h\ajam suas Vesperas compridamente, salvo se sobreveer |outra  

 
---[Fl. 30r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

festa que a embargue|1545. E quando acontecer que a festa de Sam Barnabe veer na 

vigilya de Pinticoste, seja leixada ataa quinta-feira seguinte1546. E se veer no sabado ante 1560 

da festa da Trĩidade, nas segundas Vesperas nom seja feyto del nenhũa cousa, salvo 

commemoraçom depois do Magnificat. |E sabede1547|1548 que a festa de Sam 

Mathia1549, que deve seer feyta sempre no segundo dia do Bissexto, se veer em algũu 

sabado afora o sabado |d’ante|1550 (  )1551 a Sexagesima em esse ãno que acontecer o 

Bissexto, em esse sabado1552 d’ante a Sexagesima seja feyta, o qual sabado é o primeiro 1565 

dia do Bissexto1553.  

 
                                                                                                                                                                                   
1539 L e N: celebrentur 
1540 A278: Annun- 
1541 L e N: beatae 
1542 A278: Been- 
1543 L e N: infra octavam 
1544 L e N: plenarie  
1545 L e N: aliae solemnitates quae eis debeant anteferri 
1546 A208: siguin- / A278: segin- 
1547 A278: Essabede 
1548 L e N: Et notandum 
1549 A208: Mathie 
1550 L e N: quod praecedit 
1551 Lacuna de cinco espaços no A278. 
1552 Nesta posição do A278 está escrito ãno, que foi riscado, sobrescrevendo-se sabado imediatamente 
acima de dante.  
1553 A278: bisex- 
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||Das vigílias||1554 ----------------------------------------------------------------------------XLV   

 

O Abbade, nas vigilyas da Assunçom e da Nacença de Sancta Maria, diga 1570 

missa com dous ministros solepniter em convento, com Pref(f)acio1555 Et te in 

veneratione. Quando a vigilya da Assunçom veer em domingo1556, scilicet a de 

Sancta Maria ou a vigilya de Nativitate beat\a\e Mari\a\e, a missa da Prima seerá da 

dominga e a mayor, da vigilya. E esta vigilya de Nativitate beat\a\e Mari\a\e é de 

Graça. Se a vigilya de Sam Joham Babtista1557 ou de Sam Pedro e de Sam Paulo e dos 1575 

outros Apostolos, e a de Sam Lourenço, e a ||de Omnium1558 Sanctorum||1559 veerem em 

domingo, a missa da Prima seerá da vigilya e a mayor, da dominga. Na vigilya de 

Todolos Sanctos1560, a primeira collecta seerá da vigilya, <scilicet>, Domine, Deus 

noster1561, e a segunda, ||da dominga, se for domingo||, e a terceira, de Sam Quintino. E 

se nom for domingo, a segunda, de Sam Quintino, |e a terceira, Ecclesi\a\e tu\a\e|1562,  1580 

<a> quarta, Deus a quo, <a> quinta, Omnipotens sempiterne1563 Deus qui vivorum. Se 

vigilya de Sam Mateus veer na quarta ou sesta feira ou sabado das Quatro Temporas, a 

missa da vigilya seja leixada e a missa da\s\ Quatro Tempora\s\ seja 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 30v]--- 1585 

dita, e a collecta da vigilya seja dita no segundo logar1564.  

 

Das octavas de Nosso Senhor e dos sanctos ---------------------------------------XLVI 

 

Per as octavas de Appariço1565 e da Acensom de Deus e Corpus Christi, e da 1590 

Assunçom de Sancta Maria, e outrossi da (sua) Nacença de Sancta Maria, cada dia 

seja dita missa da octava festivalmente com dous ministros, assi como nos dias ||do[s] 

                                                             
1554 L: De Vigiliis / N: De Vigiliis Sanctorum 
1555 A278: Prefaço 
1556 L e N: die dominica 
1557 A278: Bautista 
1558 A278: onium 
1559 Repare-se na construção redundante de + genitivo. 
1560 Repare-se na alternância com o latim Omnium Sanctorum (l. 1576). 
1561 L e N: Domine Deus noster multiplica 
1562 L e N: tertia, Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum 
1563 A208 e A278: sen- 
1564 A278: lu- 
1565 A278: Apa- 
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domingo[s]||1566
, salvo se veer algũu sancto que \h\aja missa propria ou algũa missa 

domingal que nom pode seer dita na sua dominga ou veer algũa festa de Doze Lições ou 

for passado presente ou a missa acustumada polos passados, que [h]am de dizer em cada 1595 

somana, ou veer aniversairo1567 solempne que ||\h\avemos a fazer||1568.  

E devedes de notar que quando Inventio Sanct\a\e Crucis veer na dominga infra 

da octava da Ascensom1569 de Deus, dito aos Laudes Benedicamus Domino, façam 

primeiramente commemoraçom dos Martires e, depois, da dominga, e, depois, da 

Ascensom1570 de Deus. A missa da Prima seerá dos Martires e a segunda collecta seerá 1600 

de Sancta Cruz e a terceira, da dominga, e a outra, da Ascensom1571. E a missa 

domingal, id est, (...)1572 |Exaudi, Domine|1573, seja leixada. (..................................)1574 

|Na dominga infra da Assunçom de Sancta Maria|1575, façam todo tambem de noite1576 

como de dia pola guisa que é ordinado e scripto nos Livros, e assi seja dito. Pero, se em 

esta dominga a festa de Sam Bernardo1577 veer, todo seja feyto da festa. E seja feyta 1605 

octava de Sam Bernardo com missa, lições e responsos, e as outras cousas assi como no 

dia. E a missa da dominga seja leixada pera a somana. Pero sabado, aas Vesperas, e no 

dia do domingo15781579, aos Laudes e aas Vesperas, depois  
 

---Fl. 31r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1610 

que fezerem commemoraçom da octava, façam commemoraçom |da dominga|1580.  

 E per todas as octavas das festas seja dita missa com Gloria in excelsis e com 

Pref(f)acio1581 da festa, com dous ministros, com solempnidade, se seer poder. E se 

                                                             
1566 Quanto ao acréscimo dos ss, cf. nos dias dos domingos nas ll. 549 e 550.  
1567 A278: -ssay- 
1568 Cf. nota 1351. 
1569 Cp. com Acensom (l. 1590). 
1570 A278: -ssom 
1571 A278: -ssom 
1572 Lacuna de três espaços devido a raspagem no A278. 
1573 L e N: Exaudi Domine vocem 
1574 O deslocamento do período Na dominga infra [...] para a linha seguinte ocorre tanto no A208 quanto 
no A278.  O N de Na apresenta, inclusive, algumas características de letra capitular, ou seja, dimensões 
maiores que as demais letras e cor diferenciada, no caso, o vermelho. O referido deslocamento não se 
observa nos textos latinos.  
1575 L e N: Dominica infra octavas Assumptionis et Nativitatis beatae Mariae et Ascensionis Domini  
1576 A278: noy- 
1577 Sobre a instituição desta festa lê-se em N: Missa in festivitate S. Bernardi dicenda a Summo Pontifice 
Innocentio III composita et a Capitulo Generali anni Domini 1102 toti Ordini imperata est.   
1578 A278: no dia domingo 
1579 L e N: die Dominico (cp. com die dominica na nota 1556 e 1580)  
1580 L e N: die Dominica 
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acontecer que a octava da Nacença veer em domingo em o qual \h\aja de entrar1582 a 

\e\storia, seja leixada a istorya1583 ataa o1584 outro domingo e seja feyta entom 1615 

commemoraçom da dominga. E a missa da Prima em aquel1585 dia seerá de Sam 

Mauricio1586. E, nas festas dos sanctos que veerem nas octavas de Sancta Maria, aa 

Terça e aa Completa sejam ditos os hyn(n)os de Sancta Maria, salvo na festa de Sancta 

Cruz e em dia de Sam Bernardo aa Terça. Mais o1587 officio de Nic(h)omedis Martyr 

por1588 as octavas de Sancta Maria seja leixado pera a outra festa. E nas octavas da 1620 

Ascensom de Nosso Senhor e da Epiphãia, e da Assumpçom1589 e Nacença de Sancta 

Maria, (  )1590 per as octavas, sejam ditos Pref(f)aços das festas e Gloria in excelsis com 

dous ministros.  

E quando esta dominga veer no dia da octava de Sam Lourenço, seja todo dito 

da dominga e, aos Laudes, façam primeiramente commemoraçom da octava  de 1625 

Sancta Maria  e, depois, de Sam Lourenço, e des i, de Sam Mammete. E a missa da 

Prima seerá da dominga e a segunda collecta seerá ||da octava||1591 e, depois, de Sam 

Lourenço e des i, de Sam Mammete. E a missa Mayor seerá da octava.  

|Pelas1592 octavas de Sam Joham Babtista|1593, o primeiro dia depos a sua festa 

digam no convento a missa del1594, salvo se for |passado presente|1595 ou ||\h\ouverem de 1630 

dizer||1596 algũa missa domingal que nom foy dita na sua dominga. E quando algũa 

destas cousas embargar, que a nom possam cantar, seja cantada |ao quarto dia depois 

||de essa||1597 

 

 1635 

                                                                                                                                                                                   
1581 A278: -faço 
1582 A278: -tra 
1583 A278: estoria 
1584 A278: ho 
1585 A278: aquell 
1586 A278: -ry- 
1587 A278: ho 
1588 No A278 per rasurado (p.m.) em por, que se pôs entrelinhado.  
1589 A278: Assum- 
1590 No A208 há um e nesta posição.  
1591 No A278, o a de da e o oc- de octava estão ofuscados provavelmente por alguma substância que ali caiu.   
1592 Cp. com per as (l. 1622) 
1593 L e N: Infra octavam Nativitatis sancti Ioannis Baptistae 
1594 L e N: de ipsa Nativitate Missa in Conventu canatur 
1595 L e N: praesens defunctus 
1596 Cp. com haver + a na l. 1596 (cf. nota 1351). 
1597 A278: de a sua (a sua rasurado por o.m. em essa) 



229 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fl. 31v--- 

Festa|1598, salvo se per ventura for embargada por cada ũa destas razões sobreditas1599. 

|E se o primeiro dia depois da festa essa missa de Sam Joham for dita|1600, ao quarto dia 

digam a missa dos finados no convento, salvo se em essa domaa, |ante o dia de Sam 

Joham|1601, foy dita ou, per ventura, |em esse quarto dia foy domingo|1602. A qual missa, 1640 

se foy dita em essa somana ante da festa, a missa de Sam Joham seja dita outra vez em 

esse quarto dia, salvo se per ventura em esse quarto dia for segunda-feira.  E se for 

segunda-feira, digam missa |polos passados|1603, a qual nom deve seer cantada, salvo se 

primeiramente ũa vez a missa da octava for dita.  

|Nas octavas de Sam Pedro e de Sam Paulo|1604, no quinto ou septimo dia depos 1645 

a sua festa, seja dita a missa dos Apostolos1605 per essa ordinaçom suso dita, salvo se a 

\e\storvar1606 ||algũa das cousas sobreditas||1607. Em nos outros dias, des Sam Joham 

Babtista1608 ataa o octavo dia dos Apostolos Sam Pedro e Sam Paulo, sejam cantadas as 

missas dos sanctos que som scriptos no calendairo1609. Outrossi no dia da 

commemoraçom de Sam Paulo, dito o Benedicamus1610 Domino aos Laudes, façam 1650 

primeiro commemoraçom de Sam Joham Babtista1611 e, depois, de Sam Pedro. E assi 

façam em esse meesmo dia a[a] missa. (C) |Pelas octavas de Sancto Stevam|1612, e |de 

Sam|1613 Joham Evangelista, e |dos Inocentes|1614, e de Sancto Andre1615 Apostolo, em 

cada ũu dia, aos Laudes e aas Vesperas e aa missa, façam commemoraçom deles e a 

missa seja dita deles no octavo dia. (C) Nas octavas de Sanct\a\e Agnetis Virginis e de 1655 

                                                             
1598 L e N: quarta die ab ipsa Nativitate 
1599 A208: sobre ditas 
1600 L e N: Si vero prima die post solemnitatem de ipsa Nativitate missa in conventu dicta fuerit  
1601 L e N: ante ipsa Nativitatem  
1602 L e N: ipsa quarta die, dies fuerit Dominicus (repare-se que em ipsa quarta die o substantivo dies no 
ablativo é feminino e que o mesmo substantivo em dies fuerit Dominicus foi empregado como masculino; 
entenda-se que dies, no latim, pode ocorrer nos dois gêneros) 
1603 L e N: pro defunctis 
1604 L e N: Infra vero octavas Apostolorum Petri et Pauli 
1605 I não está geminado no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1606 Cp. com embargar (l. 1637).  
1607 A278: algũa cousa das sobre ditas (cousa subpontilhado e cousas entrelinhado por o.m. logo acima 
de das e sobre). 
1608 Abreviado bbtpa (Babtispta?) no A278. 
1609 A278: kalendayro 
1610 A278: -mos 
1611 A278: Bautista 
1612 L e N: commemoratio de Sancto Stephano 
1613 L e N: <de> beato 
1614 L e N: <de> Sanctis Innocentibus 
1615 A278: Santandre 
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Sam Laurenço16161617 Martir nom façam outra cousa, salvo, no octavo dia, 

commemoraçom aas Vesperas e aos Laudes. E a missa que perteence1618 a cada ũu 

deles1619, em esse dia seja dita.  

(C) As commemorações dos <sanctos>, scilicet, Iohanis1620 et Pauli et Leonis 

Pap[a]e, e as dos outros sanctos que vee- 1660 

 
---[Fl. 32r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

rem polas octavas de Sam Joham Babtista1621, e |de Sam Pedro e de Sam Paulo|1622, e de 

Sancto Andre Apostolo, sempre devem fazer commemoraçom deles primeiramente 

depos as Vesperas regulares. E depois estas1623, façam as commemorações outras que 1665 

perteecem aas octavas sobreditas destes sanctos. Outrossi nom façam commemoraçom 

de Sam Cesarii e <Sam> Benigni16241625 aas Vesperas nem aos Laudes, salvo tam 

soomente aa missa da Prima.  

(C) Quando acontecer que nom \h\aja mais de tres antiphãas sobre os psalmos 

|aas Matinas|1626 e, em estas Matinas, veer o psalmo de Noli \a\emulari1627 ou 1670 

At[t]endite, popule meus1628, |que ham de seer departidos|1629, digam \e\stonce o terceiro 

psalmo e o quarto com a segunda antiphãa, e o quinto, scilicet, |Domine, ne in furore 

tuo|16301631 ou Deus, venerunt gentes1632, com a terceira antiphãa.   

                                                             
1616 A278: Lou- 
1617 Cp. Lau- (aqui) e Lou- (l. 1626). 
1618 A278: -tee- 
1619 I não está geminado no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1620 A278: -nes 
1621 A278: Bap- 
1622 L e N: Apostolorum Petri et Pauli 
1623 Não obstante a construção depois + Ø (aqui), prevalecem no Livro dos Usos depois + de e depois + 
que (cf. nota 96). 
1624 Repare-se na composição Sam (português) + Benigni (latim/genitivo). O mesmo em Sam Cesarii na 
mesma linha.  
1625 Repare-se na maneira como se inserem neste fólio os nomes dos santos que se comemoram pelo 
calendário litúrgico.  Nomes em latim (Sanctae Agnetis Virginis, Iohanis, Pauli, Leonis Papae) compõem 
o quadro onomástico mesclados, sem critério aparente, aos nomes em portugês (Sam Joham, Sam Pedro, 
Sam Paulo, Sancto Stevam, Sancto Andre, Sam Lourenço). Em dois casos concorrem o mesmo apelativo 
em latim e em português (Pauli – de Paulo / Iohanis – de Joham). Subentendem-se, pelo uso preferencial 
das formas latinas no genitivo, os sintagmas missa de, festa de, commemoraçom de, octavas de. Ocorrem, 
entretanto, pleonasticamente, genitivo + genitivo em octavas de Sanctae Agnetis e em commemorações 
dos sanctos Iohanis et Pauli et Leonis Papae.   
1626 L e N: in Vigiliis 
1627 Psamus 36 
1628 Psalmus 77 
1629 L e N: qui dividuntur in quarto loco 
1630 L e N: Domine ne 
1631 Psalmus 6 / Psalmus 37.  
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Da Purif(f)icaçom de Sancta Maria ------------------------------------------------XLVII 

 1675 

No dia da Purif(f)icaçom de Sancta Maria, depois que disserem a Terça, o 

Abbade bẽeza1633 as candeas, as qua(a)es o sancristam deve já teer ante postas ao 

graao ante o altar. E depois lance a augua beenta sobre elas. O cantor, depois que |der 

a candea|1634 ao Abbade, |comece a cantar esta antiphãa|1635: Lumen ad revelationem1636. 

E, acabado, diga Nunc dimi(c)t\t\is1637 per guisa que see ordinado nos livros. Antretanto, 1680 

|o sancristam|1638 com seu companheiro e outros que o prior mandar dem |as candeas|1639 

aos monges e aos noviços e |aos frades leigos|1640, e |aa companha|1641 e aos [h]ospedes, 

se i forem.  

[E]stonce façam1642 procissom pola claustra, aa qual o diacono traga a cruz e o 

sodiacono, a augua beenta. E assi como ordinamos da procissom de Ramos, assi façam 1685 

em esta procissom |em indo e em estando1643|1644. E quando sair1645 a procissom, comece 

o cantor esta antiphãa: Ave gratia plena. A qual fiinda, diga |Adorna thalamum|1646 e, 

depos esta, a outra antiphãa Responsum accepit Simeon. E façam tres stações, scilicet, a 

cada ũa antiphãa, sua 

 1690 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 32v]--- 

staçom. E quando entrarem aa egleja, comece1647 o Abbade esta antiphãa: |Hodie beata 

Virgo Maria|1648. E, depois que todos forem dentro, acabada a antiphãa, digam a missa 

solempnemente1649.  

                                                                                                                                                                                   
1632 Psalmus 78 
1633 A278: been- 
1634 L e N: candelam accensam obtulerit 
1635 L e N: imponat Antiphonam 
1636 Lucas 2:32 
1637 Lucas 2:29 
1638 L e N: secretarius 
1639 L e N: reliquas candelas 
1640 L e N: conversis laicis 
1641 L e N: familiae 
1642 A208: façom 
1643 Cp. com as formas prevalecentes do verbo estar sem o e protético. 
1644 L e N: in eundo et in stando  
1645 A278: sayr 
1646 L e N: Adorna Thalamum tuum 
1647 A278: -çe 
1648 L e N: Hodie beata Virgo. 
1649 A278: solepne- 
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|E, acabado o Evangelho|1650, |depois que o Abbade e o diacono ordinarem e 1695 

poserem o calez e a hostia1651 sobre o altar – e assi como é custume|1652    o Abbade dé 

sua candea ao sancristam e o diacono offereça a sua1653 candea ao Abbade e, depos 

el1654, o sodiacono. Depois venha o Abbade ao graao e todolos outros offereçam1655 as 

candeas, começando primeiramente os priores e beyjando1656 a mã(a)o do Abbade ou do 

sacerdote, se o Abbade i nom stever. |As qua(a)es candeas|1657 o sancristam com seu 1700 

parceiro recebam da mã(a)o do Abbade e apaguem-nas logo. Depois o Abbade torne-se 

ao altar e encense1658 e lave as mã(a)os. |E se esta festa veer em domingo|1659, |o Abbade 

bẽeza a augua|1660 ante da Terça assi como é custume, e depois da Terça façam 

procissom.  

E per as octavas desta festa, aos Laudes, scilicet, ao Benedictus, seja dita a 1705 

antiphãa Cum inducerente e, aa1661 Magnificat, <a> antiphãa Hodie beata Virgo. E ao 

sabado que veer primeiro depois da festa, e ante do octavo dia, e no octavo dia, se for 

sabado, seja dito [o] officio Suscepimus, Deus com sua collecta. Seja feyta ainda 

procissom ||na Assumpçom1662 de Sancta Maria e do Corpo de Deus||1663 e sejam 

cantadas antiphãas e stações feytas segum1664 é cont(h)eudo nos livros e nos quadernos. 1710 

Em nas cinquo procissões solempnes do ãno, dous monges devem (h)ir ante a cruz 

                                                             
1650 L e N: Igitur postquam Diaconus Evangelium legerit  
1651 A278: os- 
1652 L e N: et [postquam] Abbati munus Deo sacrandum obtulerit, ipseque Diaconus idem munus more 
solito super altare ordinaverit 
1653 A278: assua 
1654 A278: ell 
1655 Há geminação do f também no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1656 A278: bei- 
1657 L e N: Quas candelas 
1658 A278: -sse 
1659 L e N: Si vero die Dominica festum Purificationis sanctae Mariae evenerit 
1660 L e N: Abbas exorcismum faciat aquae 
1661 A208: ad 
1662 A278: Assun- 
1663 Se do Corpo de Deus está aqui, assim como de Sancta Maria, completando a transitividade do 
substantivo Assumpçom, parece-nos que se considerou, neste ponto do texto, equivocadamente, o fato de 
os termos Assumpçom (ou Assunçom) e Ascensom encerrarem proximidade semântica relativamente à 
idéia de “elevação”, o que explicaria o uso de um só dos vocábulos para as duas festas. Mas já era 
patente, o que nos confirma o próprio Livro dos Usos (cf., por exemplo, seções XLV e XLVI), a distinção 
entre Ascensom (de Deus, de Cristo, de Nosso Senhor) e Assumpçom (de Sancta Maria). Mas, por outro 
lado, poderíamos considerar que do Corpo de Deus está como complemento do substantivo procissom, 
que aparece anteriormente na mesma sentença e do qual na Assumpçom de Sancta Maria seria adjunto 
adverbial. O fato é que não se pode chancelar uma ou outra hipótese a partir dos elementos disponíveis, 
ainda mais se considerarmos que o período se encontra em um trecho que não consta dos textos latinos.   
1664 A278: segundo 
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vestidos em alvas, cada ũu com seu cirio, os qua(a)es1665, quando o Abbade disser missa 

solempniter1666, devem ministrar no altar mayor, vistidos16671668 em alvas. E per quantas 

vezes for dito em capitolo Festum beat\a\e Mari\a\e, scilicet da Assunçom1669, da 

Nacen- 1715 

 
---[Fl. 33r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ça e da Purif(f)icaçom e Anunciaçom, e na festa de ||Todos os||1670 Sanctos, com 

humildade todo o convento incline. 

 1720 

Das canticas1671 ---------------------------------------------------------------------------XLVIII 

 

As canticas |de Natal|1672, scilicet, Populus qui ambulabat in tenebris1673, em Dia 

de Natal e de Circunci(s)sio Domini, e no Dia |da Epiphãia1674|1675 e ||na sua octava 

|dessa Epiphãia|1676||1677, e em todolos domingos que veerem des Natal ataa a1678 octava 1725 

da Epiphãia1679, sejam ditas, salvo se veer em cada ũu destes domingos festa de Doze 

Lições d’algũu sancto. E outrossi sejam ditas in1680 Purif(f)icatione beat\a\e1681 

Mari\a\e. As canticas de Pascoa, scilicet, |Quis est iste qui venit|16821683, sejam ditas em 

                                                             
1665 A278: quaees 
1666A forma do advérbio em latim concorre no mesmo fólio com sua tradução em português, 
solempnemente (l. 1694). 
1667 A278: -ty- 
1668 Cp. vis-(aqui) e ves- (l. anterior).  
1669 Cp. Assun- (aqui) e Assump- (l. 1709). 
1670 A278: Todollos 
1671 Cf. nota 62.  
1672 L e N: de Nativitate Domini 
1673 Isaias 9:2 
1674 A208: -phãya 
1675 L e N: Teophaniae 
1676 L e N: ipsius Teophaniae 
1677 Parece-nos que a redundância que se produziu aqui teve por objetivo desfazer a ambigüidade 
provocada pelo pronome possessivo da 3ª pessoa sua relativamente ao número. Sem o reforço da 
expressão dessa seguida do substantivo que designa o evento principal (Epiphãia) motivador dos dias que 
se consagram a ele (octava) – numa relação hierárquica de dependência (daí, sua octava, sua octava 
dessa) – deparar-nos-iamos com três possibilidades para o evento motivador: Natal, Circuncisio Domini e 
Epiphãia, uma vez que sua pode se referir ou a cada ocasião particularmente ou a duas ou às três. 
1678 Artigo definido ausente no A278. 
1679 A208: -phãya 
1680 A278: em 
1681 L e N: Sanctae 
1682 L e N: Quis est iste qui venit de Edon 
1683 Isaias 63:1 
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todolos domingos que veerem des a Pascoa ataa Pinticoste, |salvo se for festa d’algũu 

sancto de Doze Lições|1684.  1730 

E outrossi sejam ditas no dia da Acensom |e na <sua> octava|1685 e no dia de 

Pinticoste. Em In Dedicatione1686 Ecclesi\a\e, as canticas seerám L\a\etatus sum1687 e 

Nisi Dominus1688 e Lauda I(h)erusalem16891690. Em no dia de Inventione e 

Exaltatione16911692 Sanct\a\e Crucis, dirám Domine, audivi1693; Gloria Patri; Pro 

iniquitate1694; Gloria Patri; |Egressus es|16951696. E estas meesmas dirám no dia de 1735 

Corona Domini e no dia de An\n\untiatione e Assumptione1697 e de Nativitate beat\a\e 

Mari\a\e. ||E outrossi |||na(s) dominga(s) infra(s e n)o||1698 dia octavo da Assumpçom|1699 

e de Nativitate beat\a\e Mari\a\e||1700 e Natali1701 unius Virginis, <dirám> Audite1702 me 

divini fructus1703. No dia de Sam Michael1704 Archangelo1705 dirám Domine, miserere 

nostri, e outrossi em todolos domingos, tirados aqueles que já dissemos. Em no dia de 1740 

Nativitate e Decol\l\atione Sancti Iohannis Baptist\a\e1706 e em Natali1707 unius 

martyris, |e Confessores|1708, dirám Beatus vir qui1709 in sapientia1710. |In Natali1711 

                                                             
1684 L e N: nisi aliud festum celebretur 
1685 L e N: et octavo die ipsius 
1686 A278: Didi- 
1687 Psalmi 121:1 
1688 Psalmi 126:1 
1689 A278: Ie- 
1690 Psalmi 147:1 
1691 A278: Exul- 
1692 Repare-se que no A278 usa-se erroneamente Ex[s]ultatio Sanctae Crucis (cf. nota 1306) ao invés de 
Exaltatio Sanctae Crucis (festa de Exaltação da Santa Cruz), o que se dá novamente aqui (cf. nota 
anterior). É evidente que as imagens acústicas semelhantes dos dois significantes, exaltatio (“exaltação”) 
e exsultatio (“exultação”), resultaram no uso equivocado de um pelo outro.  
1693 Habacuc 3:2 
1694 Habacuc 3:7 
1695 L e N: Egressus es in salutem 
1696 Habacuc 3:18 
1697 A278: Assun- 
1698 Elementos entre parênteses presentes no A208 e no A278 (cf. nota seguinte). 
1699 L e N: Dominica infra octavam Assumptionis 
1700 O trecho não se encontra no corpo do texto do A278, mas em nota retificadora à margem direita.  
1701 A208 e A278: -le  
1702 A278: Audicte  
1703 Ecclesiasticus 39:17 
1704 A278: Migel 
1705 A278: Archanjo 
1706 A208: Babtiste/A278: Bautista 
1707 A278: -le 
1708 L e N: et unius Confessoris 
1709 L: qui / N: cui 
1710 Ecclesiasticus 14:22 
1711 A278: -le 
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Apostolorum1712 e plurimorum Martyrum1713|1714, dirám |Vos, sancti Domini, 

vocabimini|1715. 

 1745 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 33v]--- 

Das festas em que lavramos -----------------------------------------------------------XLIX 

 

Os dias das festas de Doze Lições em que lavramos som estes1716: Sam 

Silvestre1717; a octava da Epiphania; Sam Fabiani e <Sam> Sebastiani1718; |Sancta 1750 

Agnetis|1719; |e Sancta Agatha|1720, e Cathedra Sancti Petri, e Sancto Antonii abbatis; 

e Sam Iuliani1721 episcopi, e Sam Pedro Martir; e Iohannis ante portam1722 latinam, 

octava da Acensom, e Iohannis et Pauli, e commemoratio Sancti1723 Pauli; octava de 

Sam Joham Babtista e |a octava de Sam Pedro e de Sam Paulo|1724; Inventio Sancti 

Stephani e Dominici Confessoris; octava da Assumpçom1725
 de Sancta Maria; 1755 

octava de Sam Bernardo e octava de Nativitate beat\a\e Mari\a\e; Lamberti episcopi 

et martyris1726, e Maurici[i] cum sociis suis; Remigii episcopi, e Sam Francisco, 

e Sancta Cecilya1727 virginis, e Sam Clemente Papa; Sancta Lucia virgem1728.  

 
                                                             
1712 A278: Appos- 
1713 A208 e A278: -ti- 
1714 L e N: In Natali Apostolorum et Evangelistarum et  plurimorum Martyrum 
1715 L e N: Vos sancti Domini 
1716 Repare-se no uso mesclado e indiscriminado de nomes em português (Silvestre, Pedro, Joham 
Babtista, Paulo, Bernardo, Francisco, Cecilya, Clemente) com outros em latim (Fabiani, Sebastiani, 
Agnetis, Antonii, Iuliani, Iohanis, Pauli, Stephani, Mauricii, Remigii). Alguns têm a forma do português 
idêntica à do nominativo latino (Agatha, Maria, Lucia), pelo que poderíamos enquadá-los num ou noutro 
idioma. No entanto, todos os outros nomes que tomam forma ao latim declinam-se no caso genitivo – 
uma vez que estão subentendidas as palavras festa, dia da festa, commemoraçom – o que não ocorre em 
Agatha, Maria e Lucia. Tenderíamos, portanto, a afirmar que estes três nomes estão aqui no rol dos 
demais em português. Outro aspecto desse uso compósito indiscriminado dos antropônimos é 
encontrarmos designativo em português + apelativo em latim. Com efeito, Sam Fabiani, Sancta Agnetis, 
Sancto Antonii, Sam Iuliani (cf. notas 1624 e 1625). 
1717 A278: -tri 
1718 A278: Sabastiany 
1719 L e N: Agnetis Virginis et Martyris 
1720 L e N: festum Sanctae Agathae Martyris 
1721 A208: -lya- 
1722 A278: -ta 
1723 A278: -te 
1724 L e N: Apostolorum Petri et Pauli 
1725 A278: Assun- 
1726 O trecho entre setas não consta dos textos latinos. Contudo, entre Cathedra Sancti Petri e Octava da 
Ascensom, os textos portugueses não trazem o correspondente a Thomae Confessoris, que se lê em L e N.  
1727 A278: -lia 
1728 A278: virginis 
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Em qua(a)es1729 tempos e  |per que modo|1730  1760 

||ham  de  dizer||1731 as horas1732 dos mortos --------------------------------------------- L 

 

O1733 Officio dos Passados cada dia seja feyto, salvo nas festas de Doze Lições, 

e no dia que é vago, |e nas octavas de Natal|1734, e tres dias ante Pascoa e toda a 

somana de Pascoa e de Pinticoste. |Des o começo de novembro atẽes1735 o começo da 1765 

Quareesma|1736, scilicet, a primeira segunda-feira da Quareesma, digam este 

Officio dos Passados nos dias privados no antrevalo1737 despos os Nocturnos1738
.  

]No qual officio, |tanto que|1739 o domaairo17401741 começar a antiphãa |stando 

contra o1742 outro /c/oro|1743, logo todos sejam em suas seedas e inclinem contra o altar e 

sejam. (  )1744 Aas17451746 outras antiphãas, alevantem os monges per ordem assi 1770 

como aa Vespera regular e inclinem como o domaairo. E acabados os psalmos, erga-se 

o domaairo contra o altar e diga o vessete1747. E incline e seja enquanto disserem o 

Pater noster e <a> Ave Maria. |E des i levante-se e incline e come- 

 
---[Fl. 34r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1775 

ce a liçom|1748. E em fim de cada ũu vesso e de cada ũa liçom, incline e, dito1749 o 

terceiro vesso, seja. E acabado o Laudate Dominum de c\a\elis1750, (  )1751, levantem-

                                                             
1729 A278: quaees 
1730 L e N: quo ordine 
1731 No índice, devem a dizer. 
1732 No índice, oras. 
1733 Artigo definido ausente no A278. 
1734 L e N: et uno die infra octavas Nativitatis Dominicae  
1735 Cf. notas 391. 
1736 L e N: A Kalendis igitur Novembris usque ad primam Dominicam Quadragesimae 
1737 A208: antre valo 
1738 A278: No- 
1739 L e N: dum 
1740 A278: -ay- 
1741 L e N: frater hebdomadarius 
1742 A278: ho 
1743 L e N: stando contra alterum chorum 
1744 L e N: et ipse hebdomadarius incepta antiphona, postquam inclinaverit versus altare, resideat  
1745 A278: As 
1746 Primeiro a riscado em vermelho no A208.  
1747 L e N: versiculum 
1748 L e N: Postea surgens et levans sedem et inclinans ad altare incipiat lectionem. 
1749 A278: dicto  
1750 Psalmus 148 
1751 L e N: dum fratres dixerint Requiem aeternam 
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se todos. E assi façam aa Vespera depos o Confitebor1752, dizendo Requiem \a\eternam. 

(  )1753 Dita a antiphãa depos o Laudate Dominum de c\a\elis, comece o domaairo1754 

|Ego sum resurrectio1755|17561757. E o Benedictus e a Magnificat seerám mais alto ditos 1780 

quantoquer que1758 os outros psalmos.  

|Percantada a antiphãa, fiquem os giolhos sobre as formas ou inclinem se tempo 

for|1759. E, dito o Pater noster e (Ave Maria)1760, comece |o domaairo da missa|1761 <o> 

De prof(f)undis1762, que se deve sempre a1763 dizer aos Laudes dos passados em todo o 

tempo. |O qual dito vesso por vesso|1764 e dito Requiem \a\eternam, diga o sacerdote A 1785 

porta inferi e Dominus vobiscum e as collectas como é custume. |E esto todo feyto, 

ergam-se e inclinem e sayam-se do coro|1765. Depos as Vesperas do dia, digam as 

Vesperas dos passados e o psalmo Lauda anima mea Dominum17661767 ante das 

collectas. (..)  

Des a primeira dominga da Quareesma atẽes Omnium Sanctorum, digam as 1790 

\h\oras1768 dos passados depos a Vespera do dia, scilicet, digam logo a Vespera desses 

passados e, logo depos ela, os seus Nocturnos1769. E acabado o terceiro responso, diga 

o1770 domaairo Audivi vocem de c\a\elo17711772 stando contra [o]1773 outro coro, e nom 

                                                             
1752 Psalmus 110 
1753 L e N: Quem versum, id est Requiem aeternam, semper dicat solus ille chorus cui competit. 
1754 A278: -ay- 
1755 A278: -çõ 
1756 L e N: Ego sum resurrectio et vita 
1757 Ioannes 11:25 
1758 L e N: aliquantulum 
1759 L e N: Ergo Antiphona cantata post Benedictus, prosternat se fratres super formas si tempus fuerit 
prosternendi. Sin autem, reclinent se super misericordias [...] (Em nota ao texto de N: Reclinent se super 
misericordias scilicet assidendo sedilibus suis, cucullarum manicis super genua decussatis.) 
1760 Riscado no A278. Não constam dos textos latinos 
1761 L e N: Hebdomadarius Sacerdos 
1762 Psalmi 129 
1763 Preposição ausente no A278. 
1764 L e N: Quo expleto 
1765 L e N: Quibus expletis, et Dominus vobiscum et Requiescant in pace, respondeant omnes Amen 
antequam surgant, et tunc surgentes et inclinantes ad altare, discedant. 
1766 Vocábulo em posição irregular no A278, com avanço para o final da linha seguinte logo abaixo de 
anima mea. 
1767 Psalmus 145 
1768 Cp. oras (aqui) e horas (no título desta seção, l. 1761). 
1769 A278: No- 
1770 A278: ho  
1771 L e N: Audivi vocem de caelo dicentem 
1772 Apocalypsis 18:4 
1773 A278: ho 
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incline ante nem depois que o disser. (  )1774 |E entom fiquem os giolhos ou stem 

inclinados como suso dissemos|1775. E dito o Pater noster e (Ave Maria)1776, comece o 1795 

domaairo1777 Lauda anima mea Dominum, scilicet, o sacerdote. Em outro dia dirám os 

Laudes desses passados |antre os Laudes e a Prima|1778.  

Este Officio dos Passados, tambem na caentura1779 como no inverno, pola guisa 

que o ordinamos, assi seja dito – |o qual Officio|1780, pola domaa, per esta ordem seja 

dito: aa segunda-feira, digam1781 os primeiros tres psalmos, id est, Verba mea1782 1800 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 34v]--- 

e os outros dous siguintes – salvo se já foram ditos ao domingo d’ante – e as primeiras 

tres lições, id est, Parce mihi, Domine1783 e as outras duas; aa1784 terça-feira, tres 

psalmos, id est, Dominus regit me1785 e os outros com as lições Responde mihi e as 1805 

outras. Quarta-feira, os tres pustumeiros psalmos, id est, |Expectans expectavi 

Dominum|17861787 e os outros com as lições Spiritus meus at\t\enuabitur1788 e as outras. 

E se for necessidade, assi sejam repetidos polos outros dias.  

E se festa de Doze Lições ocupar a segunda-feira, em no dia siguinte1789, se for 

vago, |dirám Verba mea|1790. E se depois que forem ditos os primeiros tres psalmos veer 1810 

outra festa de Doze Lições, nom seja mudada a ordem, mais o primeiro dia vago que se 

seguir1791 dirám os tres psalmos da meatade, scilicet, Dominus regit me e os outros, e 

em outro dia, os outros, id est, Expectans etc. No outro dia, sejam repetidos do começo.  

 

                                                             
1774 L e N: Et responso a conventu, Beati mortui qui in Domino moriuntur,  
1775 L e N: Et responso a conventu Beati mortui qui in Domino moriuntur, prosternantur aut resideant 
sicut superius dictum est.  
1776 Riscado no A278 e ausente em L e N (cf. nota 1760).  
1777 A278: -ay- 
1778 L e N: inter Matutinas, Laudes et Primam.  
1779 A208: quaentura / A278: queentura 
1780 L e N: Quod Officium 
1781 Vocábulo ausente no corpo do texto do A278, mas acrescentado (p.m) à margem direita. 
1782 Psalmus 5 
1783 Iob 7:16 
1784 A278: Na 
1785 Psalmus 22 
1786 L e N: Expectans expectavi 
1787 Psalmus 39 
1788 Iob 17:1 
1789 A278: -gin- 
1790 L e N: iidem primi Psalmi dicantur 
1791 A208: siguir/A278: seguyr          
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Como1792 digam as collectas1793 polos passados ---------------------------------/LI/1794 1815 

 

Em cada ũu dia que i \h\ouver horas de passados, digam tambem aas 

Vesperas como aos Laudes primeiramente |Deus cui1795 proprium est|1796, por nossos 

padres e madres e |irmã(a)os|1797 e irmãas e parentes, |e depois, Ominipotens sempiterne 

Deus|1798, e des i |Fidelium Deus|1799 |como quer que o custume diz que digam 1820 

Omnipotens sempiterne Deus e Fidelium1800 Deus (e nom mais)1801|1802
. No 

Trintairo18031804 que se faz depois do Cabidoo1805 Geeral, digam primeiro Deus 

veni\a\e1806 largitor e, depois, Omnipotens sempiterne Deus e Fidelium1807 Deus. E 

digam-se em cada ũu dia, |nas missas do convento|1808, ante da pustumeira collecta, 

salvo se i for presente passado. E esto per spaço de triinta dias, tirado os1809 dias de 1825 

Doze Lições. E se em outro tempo fazemos outro Tercenaryo18101811, digam |Deus 

cui1812 proprium est|1813. E se pre- 

 
---[Fl. 35r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

sente passado veer, digam |Inclina, Domine|1814 primeiro. Pero em cada ũa das festas 1830 

principa(a)es que fazemos polos passados, |se passado veer, no segundo logar1815 se dirá 

                                                             
1792 L e N: Quo ordine 
1793 No índice, colheitas. 
1794 Sem numeração original. Escrito LI (o.m.) com tinta preta. Há desgaste do fólio entre L e I. 
1795 A208: cuy 
1796 L e N: Omnipotens sempiterne Deus cui nunquam 
1797 L e N: [pro] fratribus Congregationis 
1798 L e N: deinde Fidelium Deus Omnium 
1799 L e N: Fidelium Deus omnium 
1800 A208: -lyum 
1801 Ausente no A278 e subpontilhado no A208, onde se indica uma nota à margem esquerda cuja leitura 
se encontra prejudicada por apagamento da tinta (cf. descrição do fólio no cap. 5 deste trabalho). 
1802 L e N: Quae duae dicantur assidue tam ad Vesperas quam ad Laudes sive ad vigiliam Vesperis 
conjunctam.  
1803 A278: Triintaairo 
1804 L e N: In Tricenario 
1805 A278: -bii- 
1806 A208 e A278: -nye 
1807 A208: -lyum 
1808 L e N: ad Missam pro defunctis in conventu 
1809 A208: as 
1810 Ou Tre- 
1811 L e N: Tricenarium 
1812 A208: cuy 
1813 L e N: Deus cui proprium 
1814 L e N: Inclina 
1815 A278: lu- 
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Inclina, Domine e nom mais, e a primeira <collecta, Deus cui proprium est,>  seerá 

desta festa|1816.   

Na1817 missa digam duas collectas, <scilicet>, |Omnipotens sempiterne Deus cui 

nunquam|1818 e Omnipotens sempiterne Deus qui vivorum. E se passado presente for, a 1835 

missa seerá sua1819, e dirám primeiro Inclina, Domine e Omnipotens sempiterne Deus 

qui vivorum, salvo se for solempne Tricenaryo1820, no qual meterám Deus veni\a\e1821 

largitor. Se por el nom podem |dizer <missa>|1822, dirám essa collecta. Se, per ventura, 

Bispo passado presente for, Deus qui inter apostolicos dirám tam soomente no dia da 

sua supultura1823.   1840 

Aa missa dos frades e familiairos passados da nossa Ordem, a qual se diz cada 

dia, seja dito Inclina, Domine. (  )1824 E se \h\avemos Tricenaryo1825, digam Deus 

cui1826 proprium est ou Deus veni\a\e largitor se for solempne Tricenario. Na missa do 

convento nunca \h\avemos Tricenario, salvo aquel solempne que se faz depois do 

Cabidoo1827 Geeral. Nas tres missas que se dizem por cada ũu passado da nossa Ordem, 1845 

seja dito Inclina, Domine singular1828, salvo se encomendarem no cabidoo que a 

diga[m] |em prular1829|1830.  

 

Dos officios principa(a)es dos passados ---------------------------------------------- LII   

 1850 

Nos quatro officios1831 principa(a)es que fazemos polos passados, scilicet, 

commemoraçom omnium fidelium defunctorum1832, e (no) commemoraçom |omnium 

                                                             
1816 L e N: Si praesens defunctus fuerit, in primo loco semper dicatur Inclina singulariter, exceptis 
praecipuis Officiis Defunctorum, in quibus post primam Collectam haec sola sequi debet.  
1817 A278: Aa 
1818 L e N: Omnipotens sempiterne Deus cui nunquam sine spe 
1819 Entrelinhado (p.m.) no A208 imediatamente acima do lugar em que deveria estar. 
1820 A278: Ter- (ou Tre-) 
1821 A278: -nye 
1822 L e N: Missa celebrari 
1823 A278: se- 
1824 L e N: Si defunctus praesens fuerit, dicatur pro eo secunda Omnipotens sempiterne Deus cui 
nunquam singulariter.  
1825 A278: -nayro 
1826 A278: cuy 
1827 A278: -bii- 
1828 L e N: singulariter 
1829 A278: purlar 
1830 L e N: pluraliter 
1831 f geminado também no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1832 A278: defun- 
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parentum nostrorum|1833, e outro que fazemos depois do Cabidoo1834 Geeral solempne 

por todos os monges e noviços e conversos e familyares18351836 da Ordem que se 

finarom |em esse ãno d’ante traspassado|1837, e outro que se faz tertio1838 idus Ianuarii, o 1855 

qual é polos Bispos e Abbades,  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 35v]--- 

|todos estes \h\avemos de fazer com so(p)lempnidade1839 cantados e stando levantados, 

aas Vesperas e aas Matinas e aos Laudes|1840.  1860 

E depois que o domaairo disser o vesso d’ante as lições, |inclinem to(to)dos e 

digam Pater noster|1841 (e Ave Maria)1842. E tanto que o domaairo começar a liçom 

asseentem-se todos e sejam ataa a repitiçom ( )1843 terceira de |Libera me, Domine|1844, o 

qual responso |deve começar o cantor stando|1845. O qual começado, incline logo e, 

depos o terceiro1846 vesso, incline outra vez. A estes officios e aas missas deles, devem 1865 

star todolos monges conventua(a)es, salvo se \h\ouverem grande necessidade.  

Ao Officio de commemoratio18471848 |omnium fidelium1849|1850 e a[a] missa del 

nom seja dita mais d’ũa1851 collecta, scilicet, Fidelium Deus, salvo se for passado 

presente. Outrossi, em commemoraçom parentum nostrorum digam Deus cui proprium 

est1852 e nom mais. No ãniversairo1853 ||Episcoporum et Abbatum||1854, Praesta, Domine, 1870 

                                                             
1833 L e N: parentum nostrorum, fratrum et sororum omniumque consanguineorum et benefactorum 
nostrorum 
1834 A278:-bii- 
1835 A278: -lia- 
1836 Cp. familyares (aqui) com familiairos (l. 1841). 
1837 L e N: praeterito anno 
1838 L e N: quarto 
1839 O p entre parênteses está riscado.  
1840 L e N: solemne facimus officium cum Vesperis, Vigiliis et Laudibus, et Psalmi stando cantantur et 
aliquanto morosius, tam ad Vesperas quam ad Vigilias et ad Laudes 
1841 L e N: resideant super misericordias dicentes Pater Noster sub silentio  
1842 Com borrão no A278 que se estende a domaairo na linha superior. Não consta dos textos latinos (cf. 
notas 1760 e 1776).  
1843 Nesta posição do A278 há um p, que está riscado. 
1844 L e N: Libera me Domine de morte  
1845 L e N: debet cantor stando incipere 
1846 A278: -cey- 
1847 A278: -çõ 
1848 Cp. com commemoraçom (l. 1852) 
1849 A208 -lyum 
1850 L e N: omnium defunctorum 
1851 A278: de hũa 
1852 Vocábulo ausente no A278. 
1853 A278: anniverssariũ 
1854 Cp. com Bispos e Abbades (l. 1856). 
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quaesumus e nom mais. No Tricenario1855 depos o Cabidoo Geeral, |Deus 

veni\a\e1856 largitor|1857, salvo se em cada ũu deles veer passado como suso 

dissemos. ||N.p.m.: No aniversario1858 das pessoas de nossa Ordem, seja dita 

Omnipotens sempiterne Deus cui. ||1859 No ãniversario18601861 Episcoporum et 

Abbatum, quem por el\es\ missa privada nom1862 quiser cantar, diga a collecta.  1875 

A estas sobreditas missas, seja cantado o responso Si ambulem e o 

tractus18631864 |Absolve, Domine|1865. E os que cantarem as missas privadas dirám 

o responso Requiem \a\eternam e o tracto1866 De prof(f)undis1867. Se cada ũu 

destes quatro dias veer em segunda-feira ou em outro dia de Doze Lições, logo 

em esse domingo ou dia de Doze Lições, |depos a Vespera do dia|1868, digam a 1880 

Vespera dos passados.  

Item em cada ũu mês seja feyto em cada ũu moesteyro de nossa Ordem 

ũu ãniversario1869 por aqueles que som em (nos)1870 nossos livros intitulados. E 

deste ãniversairo1871 cada ũu monge1872 

 1885 

---[Fl. 36r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

diga missa em esse dia ou no outro quam mais aginha poder dizer, salvo os que 

forem domaairos. E a esto meesmo som obligados nos ãniversairos1873 precipuos 

                                                             
1855 A278: Ter- (ou Tre-)  
1856 A278: -nye 
1857 L e N: Deus veniae largitor, secunda, Praesta Domine quaesumus, pro Rege Francorum ad officia et 
ad Missam dicantur (em nota ao texto de N: Pro Rege scilicet Philippo Francorum Augusto, cujus hic 
memoria antiquis Vsibus addita est jussu Capituli Generalis anno 1223.) 
1858 A278: anni- 
1859 Inserido normalmente no texto do A278. Não consta em L e N. 
1860 A278: anniverssario 
1861 Cp. -ario (aqui e linha anterior) e -airo (l. 1870). 
1862 Entrelinhado (p.m.) no A208.  
1863 A278: trau- 
1864 L e N: responsorium 
1865 L e N: Absolve 
1866 Cp. tracto (aqui) e tractus (l. 1877). 
1867 Psalmus 129 
1868 L e N: post Vesperas regulares 
1869 A278: anniverssario 
1870 Presente no A208 e no A278.  
1871 A278: anniverssayro 
1872 A278: -je 
1873 A278: anniverssayros 
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e nos dos Abbades proprios. E em todos os ãniversairos1874 solempnes e privados, 

ainda que a ultima staçom seja feyta ante o coro, os monges entrem no coro com 1890 

commemoraçom de Sancta Maria. 

 

Como deve o sacerdote e os ministros  

fazer  aas  missas  festiva(a)es ---------------------------------------------------------- LIII 

 1895 

No dia de Doze Lições, vesta-se o sacerdote e o diacono e o sodiacono pera a 

missa e ajudem-nos a vestir1875 e desvestir18761877 os que forom domaairos da domaa 

traspassada18781879. Os qua(a)es1880 vestidos1881, o diacono e o sodiacono ||vam1882 

aguisar||1883 o altar |ficando os giolhos ante o graao do altar|1884. E ponham o Livro1885 

na destra1886 parte do altar e o Evangeliorum18871888 |em seu logar|1889. E outrossi |os 1900 

tersorios1890 em na seestra parte so a pala sobre que po(o)em a outra bẽeta. Quatro palas, 

af(f)ora ||o sudairo||1891, devem poer sobre o altar. Des i apparelhem |o logar1892 em que 

ministram|1893, u devem poer o calez e o corporal e o1894 offertoiro1895 (  )1896, poendo 

o cal[e]z sobre o corporal e o offertoiro em cima do calez. E guisem as seedas – em 

que seem o sacerdote e os ministros – e a picina. |Todos tres stem ao hyn(n)o da 1905 

                                                             
1874 A278: anniverssayros 
1875 A208: vis- 
1876 A208: desvis- 
1877 Inserido em nota à margem direita do A208. Não há correspondente nos textos latinos. 
1878 A278: tres- 
1879 L e N: praeterita 
1880 A278: quaees 
1881 A208: vis- 
1882 A278: vaã (cf. cap. 8.2 deste trabalho) 
1883 Ou seria vam a guisar? (abaixo, ll. 1909 e 1915, o verbo é guisar, conjugado respectivamente guisem 
e guise) 
1884 L e N: petentes veniam ad gradum altaris 
1885 L e N: Missale 
1886 A278: dees- 
1887 A208: -lyorum / A278: Avan- 
1888 L e N: Textum (Em nota, à margem, lê-se em N: Per Textum intellige librum Evangeliorum) 
1889 L e N: super analogium 
1890 A278: -sso- 
1891 A278: ossudayro 
1892 A278: lu- 
1893 L e N: ministerium quod est iuxta altare in quo ministratur 
1894 A278: ho 
1895 A278: -torio 
1896 No A278, nesta posição, lê-se em cima do calez, que está subpontilhado e riscado. Repetiu-se 
equivocadamente o trecho que aparece na sequência (l. 1904).      
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Terça|1897 e sejam aos psalmos em seu logar. E acabada a Terça, saya-se ũu dos que 

ajudarom a vestir1898 e tanga o signo. E acenda duas candeas e ponha-as cada ũa a 

sua1899 parte do altar |e a asconsa1900 com outra, se for mester pera veer|1901.  E o outro 

vaa com o sacerdote e guise-lhe o manto e deyte-lhe a augua aas mã(a)os. Entom tome o 

diacono a stol(l)a e receba a augua aas mã(a)os – el e o1902 sodiacono – daquel ministro. 1910 

E o sacerdote e o diacono alimpem<-nas> 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 36v]--- 

a seu tersoryo1903 e o1904 sodiacono, a outro.  

E tangido o signo1905, guisem-se ali u se vestem e sayam-se. E stem ordinados na 1915 

primeira staçom d’ante o altar ao primeiro graao, teendo os rostros contra o1906 

entramento do coro, assi que ste ||o sodiacono||1907 primeiro e o diacono, empós el1908, e 

o sacerdote, pustumeiro. E assi stem ataa Gloria Patri. E como moverem, inclinem ante 

esse altar. E depois que chegarem ao1909 outro graao d’ante o altar, inclinem. E ponha-se  

o dia[co]no1910 aa de(e)stra parte e o sodiacono a[a] seestra, e o sacerdote passe per 1920 

antre eles e eles inclinem a el. Entom façam oraçom (......)1911, stando inclinados o 

sacerdote no meo do altar e o diacono, trás el, e o sodiacono, trás o diacono. Des i 

levante-se o sacerdote e beyge1912 o altar e signe-se depois. E o diacono signe-se e 

incline1913 e vaa beyjar19141915 o altar na ||seestra parte||1916. E depois incline1917 e deça 

                                                             
1897 L e N: Ad Tertiam ambo maneant in Presbyterio cum Sacerdote 
1898 A208: vis- 
1899 A278: assua  
1900 A278: -ssa 
1901 L e N: et absconsam cum lumine super altare si necesse fuerit praeparet.  
1902 A278: ho 
1903 A278: -sso- 
1904 A278: ho 
1905 A278: sino 
1906 A278: ho 
1907 A278: ossodiacono  
1908 A278: ell 
1909 o entrelinhado (p.m.) no A208  
1910 -co- entrelinhado (p.m.) no A208.  
1911 Lacuna de seis espaços produzida por raspagem de palavra (provavelmente oraçom, pelo que há de 
vestígios remanescentes).   
1912 A278: bei- 
1913 A278: en- 
1914 A278: bei- 
1915 Cp. beyjar (aqui) e beige (linha anterior). 
1916 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de seestra parte, a tradução ou o 
equivalente semântico parte esquerda. 
1917 A278: en- 
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a fazer confissom, stando o sacerdote na meatade e o diacono aa de(e)stra1918 parte e o 1925 

sodiacono a[a] seestra1919.  

E quando o sacerdote fezer confissom, os ministros chamem a el padre e el 

chame a eles irmã(a)os, ainda que el seja junyor, a qual cousa em outra guisa nom seja 

feyta. A qual confissom dita, levantem-se1920 e1921 ||o sacerdote||1922 vaa-s(s)e ao Livro 

que sobre a de(e)stra parte do altar see. |A qual confissom|1923, se em esse \h\ora nom 1930 

poderem acabar, digam-na |depois que |\h\ouverem vagar|1924. O diacono, se \h\ouver 

spaço ante que o sacerdote diga Dominus vobiscum, ponha o corporal sobre o altar e 

lave o calez. E ponha a \h\ostia1925 sobre a pátena e o vinho no calez.  E o sodiacono 

ajude-o.  

E ora seja o diacono ou <o> sodiacono o que ministra1926, primeiramente deyte o 1935 

vinho no calez, e de- 

 
---[Fl. 37r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

pois, |quando vir que o sacerdote há vagar|1927, offereça-lhe1928 a ámbula com a augua, e 

el lance a augua no calez. E depois, posta a pátena sobre o calez, cobra-a com o1929 1940 

offertorio. E depois deça-s(s)e1930 e ste ||a so||1931 o graao do altar aa destra1932 parte. E 

se o sacerdote disser Gloria in excelsis Deo ou Dominus vobiscum |enquanto eles stam 

ministrando, leixem a ministrar e venham star atrás el|1933. E depois que a1934 disser, 

brevemente |tornem a ministrar|1935. E quando disser Dominus vobiscum, tome-lhe o 

diacono per a meatade do fundo do manto e des i, com reverença, ponha-se af(f)undo do 1945 

                                                             
1918 Cp. dees- (aqui e na l. 1920) e des- (l. 1900). 
1919 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de seestra, a tradução ou o equivalente 
semântico esquerda. 
1920 A278: levantesse 
1921 e entrelinhado no A208. 
1922 A278: ossacer-  
1923 L e N: Quam confessionem 
1924 L e N: postea cum eis vacuum fuerit.  
1925 L e N: panem 
1926 A278: me- 
1927 L e N: quando eum viderit magis expeditum. 
1928 A278: ofe- 
1929 A278: ho 
1930 Aqui o A208 também duplica o s do pronome (ver cap. 8.2 deste trabalho). 
1931 A278: asso  
1932 A278: dees- 
1933 L e N: dum Diaconus ministraverit, [...] intermittens ministrare eat post Sacerdotem 
1934 Refere-se à Gloria in excelsis.  
1935 L e N: [Diaconus] revertatur ministrare. 
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graao, inclinado, e o sodiacono, atrás el1936. E depos a primeira collecta, se i mais 

\h\ouver, tornem a ministrar, se mester for.  

E des que ministrarem, tornem-se u ante stavam, pero nom inclinando1937, salvo 

aa primeira collecta. E se mais collecta i nom \h\ouver, |o sodiacono deça a so o graao a 

leer a Pistola|1938 e incline1939 ante que a comece e depois que a acabar. E se per ventura 1950 

errar em ela, torne o Livro |em seu logar|1940 e torne ||a satisfazer||1941 ali u stava 

dizendo-a. E ponha as mã(a)os em terra sobre a alva, pero nom fique giolhos |em 

nenhũu tempo|1942. Entanto19431944, seja o sacerdote em seu logar e lea se quiser polo 

Missal ante que comecem o Evangelho. E outrossi pode seer o diacono per lecença do 

sacerdote e leer polo texto. E o sodiacono, depois que disser a Pístola, pode seer ou (h)ir 1955 

cantar ao coro se mester for. E se o sacerdote nom quiser seer e o diacono quiser 

proveer o Evangelho, proveja-o |stando em sa1945 stante|1946.  

E quando \h\ouver de começar o Evangelho, levante-se. E o sacerdote vaa pera a 

destra1947 parte do altar. E o diacono ponha |o Livro em seu lo- 

 1960 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 37v]--- 

gar|1948 e torne-se humildosamente ao Abbade ou ao sacerdote, se o Abbade i nom 

stever, e peça a beençom ||so si||19491950 dizendo Domine, iube benedicere. E seja-lhe 

dada esta beençom: Dominus sit in corde et in ore tuo ut digne an[n]unties Evangelium 

Christi. Quando disser Sequentia Sancti Evangelii, signe-se, e os outros signem-se a\a\ 1965 

Gloria tibi, Domine. Entom torne-se1951 o sacerdote pera o que diz o Evangelho e, 

                                                             
1936 A278: ell 
1937 A278: en- 
1938 L e N: subdiaconus descendat legere Epistulam ante gradum Presbyterii contra medium altaris, versa 
faciem ad ipsum altare 
1939 A278: en- 
1940 L e N: super formam 
1941 A278: assatis-  
1942 L e N: tam festis diebus quam privatis. 
1943 A208: en tanto 
1944 L e N: Interim 
1945 A278: sua 
1946 L e N: super analogium 
1947 A278: dees- 
1948 L e N: textum super analogium 
1949 A208: so sy / A278: sossy 
1950 L e N: sub silentio 
1951 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de torne-se, a tradução ou o equivalente 
semântico vire-se. 
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depois que o acabar, torne-se1952 pera o Ouryente19531954 e satisfaça, se pola ventura 

errou, pola guisa que o fez o sodiacono, |des i incline|1955. Entom |leve o Livro|1956 ao 

sacerdote e |mostre-lhe|1957 o começo do Evangelho. E o sacerdote beyje1958 esse 

começo. E depois er beyje1959 o dito começo o diacono e des i |ponha o Livro em seu 1970 

logar|1960.  

Acabado o Evangelho, torne-se1961 o sacerdote pera o altar e diga Dominus 

vobiscum ou Credo in unum1962 Deum ante que beyje1963 o Livro. Enquanto 

disserem o Credo, ste o sacerdote em aquel logar1964 ataa que seja acabado e diga 

Dominus vobiscum e Oremus. Depois, tome o Livro e ponha-o no cabo do altar seestro.  1975 

Des i o diacono, depos o Evangelho, despregue o corporal, o qual corporal deve 

a \h\aver tres plicaduras |em ancho1965|1966 e quatro em longo, e \e\stenda-o em seu logar 

do altar. E depois do Oremus, cubertas as mã(a)os do offertorio1967, teendo a seestra1968 

mã(a)o no pee do calez e a de(e)stra1969 sobre a pátena, offereça o calez ao sacerdote e 

beyge-lhe ũa vez (anbala)1970 a mã(a)o. E o sacerdote leve-o e ponha-o a par do corporal 1980 

na destra19711972 parte e o diacono ponha-o no corporal e cobra-o como deve seer. |E se 

                                                             
1952 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de torne-se, a tradução ou o equivalente 
semântico vire-se. 
1953 A278: -rien- 
1954 Cf. nota 839. 
1955 L e N: Deinde inclinet se versus orientem. 
1956 L e N: ferat librum apertum 
1957 L e N: ostendens ei digito 
1958 A208: -ge 
1959 A208: -ge 
1960 L e N: [librum] clausum super analogium sub pallam reponat. 
1961 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de torne-se, a tradução ou o equivalente 
semântico vire-se. 
1962 Vocábulo ausente no A278. 
1963 A208: -ge 
1964 A278: lu- 
1965 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de ancho, a tradução ou o equivalente 
semântico largo. 
1966 L e N: in latum 
1967 Cp. com -toiro (l. 1903). 
1968 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de seestra, a tradução ou o equivalente 
semântico esquerda. 
1969 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de deestra, a tradução ou o equivalente 
semântico dereyta ou direyta. 
1970 Riscado duplamente em vermelho. 
1971 A278: dees- 
1972 Cp. com deestra duas linhas acima. 
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quiser sagrar muitas1973 hostias1974|1975, seja ũa como apartada das outras assunadas. 

Entonce1976 ponha a pátena e o offer- 

 
---[Fl. 38r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1985 

toryo |sobre o altar aa destra parte|1977.  

Enquanto fezerem esto o sacerdote e o diacono, tome |ũu dos serventes1978 a que 

esto perteece|1979 o turibulo1980 – ou seja sacerdote ou diacono – e vaa ante o Abbade ou 

ante o sacerdote, se o Abbade i nom for, e o sodiacono leve o encenso. E depois que 

deytar1981 o encenso no turibulo1982, aquel que o tever offereça-o ao sacerdote e beyge-1990 

lhe a mã(a)o. E o sacerdote tome-o e encense per esta guisa: encense revolvendo o 

turibolo arredor do calez per ũa vez, e per outra, encense a parte de(e)stra |do altar|1983, e 

<per> outra, a seestra1984. E quando esto fezer, tenha-lhe o diacono a mã(a)o so o braço 

no manto, |em guisa que o nom torve o manto|1985. Esto feyto dé o turibulo ao diacono. 

Depois, tome o sodiacono a ámbula e deyte-lhe a augua aas mã(a)os sobre ũu bacio. E, 1995 

lavadas e alimpadas as mã(a)os, inclinado ante o altar, faça a1986 oraçom.  

O diacono encense primeiramente duas vezes a1987 de(e)stra1988 parte desse altar, 

de fora. Depois, levante a mã(a)o e encense per duas vezes a de(e)stra1989 parte da cruz. 

E, depois, passe arredor1990 do altar aa seestra1991 parte e encense  e, outrossi, a cruz. 

                                                             
1973 A278: muy- 
1974 Cp. hos- (aqui) e os- (l. 1933).  
1975 L e N: Quod si plures hostiae fuerint  
1976 Cp. com entom (l. 1968). 
1977 L e N: super ministerium 
1978 Segundo e rasurado em i e o conjunto ntes riscado, havendo-se entrelinhado (o.m.) -dores 
imediatamente acima do que se riscou. A alteração coloca servidores como tradução ou equivalente 
semântico para serventes. 
1979 L e N: unus ministrorum cuius Officium est 
1980 A278: -bollo 
1981 A278: dei- 
1982 Não houve duplicação do l no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1983 L e N: altaris desuper 
1984 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de seestra, a tradução ou o equivalente 
semântico esquerda. 
1985 L e N: ut expeditius possit agere 
1986 Entrelinhado no A208. 
1987 A278: aa  
1988 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de deestra, a tradução ou o equivalente 
semântico dereyta ou direyta. 
1989 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de deestra, a tradução ou o equivalente 
semântico dereyta ou direyta. 
1990 L e N: per retro  
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Depois dé o turibulo1992 ao sodiacono e ponha-o onde so(o)e. E el torne-se aa 2000 

de(e)stra1993 parte ||do altar||1994 a so o graao. E quando o sacerdote disser |Orate, 

fratres|1995, que se tornar1996 pera o coro, |tome-o el per fundo per meatade do 

manto|1997, inclinado, e depois torne a seu logar e i ste ataa que o sacerdote diga Per 

omnia s\a\ecula s\a\eculorum. Depois que o sacerdote disser Orate, fratres |em mea 

voz|1998 que possa seer ouvido1999, torne-se pera o altar, pera aquela parte que se 2005 

tornou2000 pera o coro e, depois, vaa-se ao Livro que é na parte seestra    

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 38v]--- 

do altar e diga |so si|2001 Oremus aa primeira Secreta e aa2002 segunda, se ũa ou duas se 

seguirem2003. E entanto2004 aquel que offereceo2005 o turibulo2006 ao sacerdote dé |a 2010 

augua aas mã(a)os|2007 ao(s) diacono e sodiacono. O sacerdote ||per nenhũa guisa nom 

desjunte||2008 os dedos com que há de tractar2009 o Corpo de Deus, depois que os lavar, 

salvo quando fezer as cruzes sobre a hostia2010 e o calez ou quando se signar. E depois 

que acabar as Secretas, tire-(s)se2011 pera a meatade do altar e diga Per omnia s\a\ecula 

s\a\eculorum, mais nom levante as mã(a)os ataa Sursum2012 corda.  2015 

                                                                                                                                                                                   
1991 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de seestra, a tradução ou o equivalente 
semântico esquerda. 
1992 Não houve duplicação do l no A278 (cf. cap. 8.2 deste trabalho). 
1993 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de deestra, a tradução ou o equivalente 
semântico dereyta ou direyta. 
1994 do altar ausente no A278.  
1995 L e N: Orate frates pro me  
1996 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de tornar, a tradução ou o equivalente 
semântico virar. 
1997 L e N: trahat ei deorsum medium casula 
1998 L e N: mediocriter 
1999 A278: -vy- 
2000 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de tornou, a tradução ou o equivalente 
semântico virou. 
2001 L e N: sub silentio 
2002 A278: a  
2003 A208: si- 
2004 L e N: Interim 
2005 A278: -ceu 
2006 A278: -bollo 
2007 L e N: aquam ad lavandum manus 
2008 Quanto à negação dupla com propósito reforçativo, cf. SAID ALI (1964, p. 199) e HUBER (1986, p. 260).  
2009 A278: trau- 
2010 A278: os- 
2011 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de vire-se, a tradução ou o equivalente 
semântico va-se. 
2012 A278: Sur sum 
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O diacono, como ouvir2013 Per omnia s\a\ecula s\a\eculorum, incline2014 ao altar 

e venha star |atrás o sacerdote|2015 ataa o Pater noster. Em essa ora venha o sodiacono e 

tome a pátena cuberta do offertorio e |ste atrás o diacono|2016, inclinado pera o altar. 

Depois levante-se e ponha |o braço seestro|2017 so2018 o braço dereyto2019 pera mais 

levemente teer a pátena levantada. E quando disserem Sanctus, signe-se com essa 2020 

pátena. O diacono signe-ae tambem e ste inclinado quando disser2020 Sanctus2021 

brevemente so vos2022. E acabado o Pref(f)aço, o sacerdote incline ante o altar e diga |so 

si|2023 Sanctus2024 e signe-se. E comece |Te igitur|2025 ataa que diga Vti ac\c\epta habeas. 

|E \e\stonce se alevante e diga pola guisa que see2026 no Livro|2027. E quando chegar ali u 

diz Qui pridie quam pateretur, tome a hostia e alevante-a2028 ante o calez poucotinho2029 2025 

(   )2030 antre aqueles dedos que som guardados pera esto e beenza-a2031. Se mais hostias 

forem, nom ponha aquela que tem, mais todas beenza. E tenha-a com ambas as mã(a)os 

ataa que diga Hoc est enim corpus meum. E  

 
---[Fl. 39r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2030 

[e]stonce levante o Corpus Christi2032 e depois ponha-o em seu logar. E quando 

disser Simili modo2033, tome o calez e tenha o corporal com o calez descuberto antre 

                                                             
2013 A278: -vyr  
2014 A278: en- 
2015 L e N: habens faciem ad sacerdotem 
2016 L e N: veniat post Diaconum 
2017 L e N: sinistram manum 
2018 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de so, a tradução ou o equivalente 
semântico abaxo. 
2019 Prevalece, entretanto, a forma deestro(a). 
2020 A278: disserem  
2021 L e N: Sanctus, Sanctus, Sanctus 
2022 L e N: sub silentio 
2023 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de so si, a tradução ou o equivalente 
semântico entre si. 
2024 L e N: Sanctus, Sanctus, Sanctus 
2025 L e N: Te igitur clementissime Pater 
2026 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de see, a tradução ou o equivalente 
semântico está. 
2027 L e N: et tunc se erigat percurrens Canonem sicut habetur in libro. 
2028 A278: levan- 
2029 L e N: paulo altius 
2030 Lê-se, nesta posição, per tal guisa que a possa el veer, que está subpontilhado e riscado em vermelho. 
O trecho não tem correspondente nos textos latinos.  
2031 Pronome entrelinhado no A278.  
2032 A referência à elevação da hóstia pelo sacerdote não se encontra no corpo dos textos de L e N. Em 
nota, porém, lê-se à margem esquerda de N: In Capitulo Generale anno 1210 et anno 1232 jussi sunt 
Sacerdotes hostiam post consecrationem elevare et omnes adstantes Veniam Petere seu genuflectere [...]. 
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ambalas mã(a)os. E assi o levante poucotinho2034 |ataa que ||seja tempo de||2035 fazer o 

signal|2036 e \e\stonce o ponha e faça o signal da cruz sobre el. E, depois que o fezer, 

levante-o e \e\stonce diga In mei memoriam facietis e \e\stonce o leixe. E quando 2035 

começar Sup\p\lices te rogamus2037 omnipotens Deus, encurve-se ante o altar ataa que 

diga Ex hac altaris participatione, e \e\stonce se levante |e beyge o altar|2038 ante o 

calez. E quando disser Omni benedi\c\tione, signe-se, scilicet, depois que fezer o signal 

da cruz sobre o Corpo e sobre o Sangue. E quando disser Nobis quoque peccatoribus, 

tunda os pectos2039 per ũa vez manso20402041.  2040 

O diacono, quando vir que el diz Sanctif(f)icas e faz o signal da cruz, soba ao 

altar |aa de(e)stra parte|2042 e, primeiramente, beyge o altar. E \e\stonce chegue-se ao 

sacerdote e ponha a mã(a)o seestra so o braço dereyto ||que o nom \e\storve a 

alva||2043. |E tome com a mã(a)o dereyta per ũu cabo dos corpora(a)es e ajude a 

descubrir o calez, e o sacerdote, com a mã(a)o seestra, da outra parte.|2044 E quando o 2045 

sacerdote fezer as cruzes com a hostia e disser |Per ipsum et cum ipso|2045 |ponha o 

dyacono2046 tres dedos da mã(a)o destra2047 no pee do calez pera o ajudar a teer|2048, 

teendo a mã(a)o seestra sob20492050 o braço dereyto2051, em guisa que a manga da alva 

nom tanga aos corpora(a)es. E o sacerdote faça tres cruzes sobre o calez: a primeira, 

quando disser Per ipsum, e a segunda, quando disser et cum ipso, e a terceira, et in 2050 

[i]pso. E quando disser Est tibi Deo, entom2052 faça a quarta ante a boca desse calez. 

E quan- 

                                                                                                                                                                                   
2033 L e N: Simili modo postquam coenatum est  
2034 L e N: paululum 
2035 Entrelinhado (p.m.) no A208 com sinal a indicar a posição em que o trecho deveria estar. 
2036 L e N: usque ad signum faciendum  
2037 A278: -mos 
2038 L e N: osculans labium altaris 
2039 A278: pei- 
2040 A278: -sso 
2041 L e N: leviter 
2042 L e N: ad dexteram Sacerdotis 
2043 Cp. com que o nom torve o manto (l. 1994).  
2044 L e N: Et [...] componat se honeste ad discooperiendum Calicem a dextera parte, dextera manu, 
Sacerdote tamen incipiente a sinistra parte, sinistra manu. 
2045 L e N: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso 
2046 A278: dia- 
2047 A278: dees- 
2048 L e N: supponat digitos dexterae suae digitis Sacerdotis ad tenendum Calicem 
2049 A278: so 
2050 Cp. com so (ll. 2019 e 2022) 
2051 Cp. dereyto (aqui) e destro(a) (l. anterior). 
2052 Cp. com estonce (ll. 2034, 2035 e 2037). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 39v]---  

do disser Omnis honor et gloria, tenha o Corpo de Deus com ambas as mã(a)os sobre o 

calez. E quando começar Per omnia s\a\ecula s\a\eculorum, ergam ambos2053 o calez 2055 

pouco e, depois que disser Oremus, pousem-no2054 e cobram-no ambos. E entom o 

diacono incline ante a ara e torne-se a seu logar. E quando o sacerdote disser Panem 

nostrum quotidianum2055, vaa o sadiacono e offereça2056 a pátena descuberta ao diacono 

e beije-lhe2057 a mã(a)o, |e des i mova-se pera a de(e)stra2058 parte|2059. E o diacono 

offereça2060 essa pátena ao sacerdote depois do sed libera nos a malo e beije-lhe20612062 a 2060 

mã(a)o. Des i dé [o]2063 offertorio ao sodiacono que o alimpe e ponha em seu logar.  

Entom stem ambos per ordem ali u stavam aas collectas. E o sacerdote ponha a 

pátena |em seu logar|2064. |E se o convento \h\ouver de comungar|2065, ponha-a sobre o 

corporal e, dito Libera nos quaesumus, Domine, ante que diga Per eundem Dominum, 

ponha o Corpus2066 Christi sobre a pátena e af(f)aste-a |per pouco|2067 aa destra parte do 2065 

calez. E quando disser Per <eundem> Dominum, parta o2068 Corpo de Deus2069 em tres 

partes sobre o calez. E quando disser Per omnia s\a\ecula s\a\eculorum, faça a\a\ Pax 

Domini, dentro no calez sobre a hostia, ũa cruz, e a outra, ao sit semper, e a terceira, ao 

vobisum. |E depois que disser|2070 Agnus Dei e lançar aquela parte da hostia que tem na 

mã(a)o dereyta – com que fez as cruzes – dentro no calez dizendo H\a\ec 2070 

sacrosancta2071 commixtio2072 todo so voz, [torne a boca e]2073 dé a Paz ao diacono,  

                                                             
2053 L e N: ipse et Diaconus 
2054 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de pousem-no, a tradução ou o equivalente 
semântico ponhão-no. 
2055 A208 e A278: co- 
2056 A278: ofe- 
2057 A208: -ge  
2058 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de deestra, a tradução ou o equivalente 
semântico dereyta ou direyta. 
2059 L e N: Postea seceda paululum versus parietem in dextera parte 
2060 A278: ofe- 
2061 A208: -ge 
2062 Pronome em posição irregular no A278, avançando para a margem direita. 
2063 A278: ho  
2064 L e N: sub corporali 
2065 L e N: Quod si talis Missa fuerit in qua conventus vadit ad pacem, 
2066 A278: Corpos 
2067 L e N: parumper 
2068 A278: ho 
2069 Cp. com Corpus Christi (l. anterior). 
2070 L e N: E postquam ter dixerit  
2071 A208: sacro sancta 
2072 A208 e A278: -mis- 
2073 Raspado no A208 e normalmente inserido ao texto no A278. 
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[scilicet, beige-o na boca]2074, e o diacono ao sodiacono, humildando-se ũu ao outro. E o 

sodiacono ao outro, |se o i [h]ouver pera comungar indo2075 ao graao|2076.  

O sacerdote, depois que der a Paz ao diacono, ponha sobre  

 2075 

---[Fl. 40r]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a pátena a parte da [h]ostia que ham de comungar os ministros e, depois, diga esta 

oraçom2077: Domine I(h)esu Christe. |A qual dita|2078, logo chegue com ambalas mã(a)os 

o calez com a \h\ostia assi e comungue sobre o calez e depois o sangue. E depois ponha 

o calez descuberto sobre o corporal e torne-se da parte dereyta ao cabo do altar e ponha 2080 

a pátena i com as \h\ostias. E o diacono abra o vaso. E tome o sacerdote a \h\ostia del2079 

e ponha-a na pátena com as outras e depois tome das outras ũa ou mais, se for 

necesidade, e ponha-a dentro no vaso. Esto seja feyto tam solamente nos domingos e na 

C\o\ena Domini. O vaso seja sobre o altar ataa depois da2080 missa. Esto feyto2081, o 

sacerdote comungue2082 (e) o diacono e o sodiacono da terça parte da [h]ostia. E das 2085 

outras comunguem2083 os outros. |E guarde em toda guisa|2084 que nom fique parte algũa 

do Corpus Christi. O diacono, quando for aa comunhom, nom beyje2085 a mã(a)o ao 

sacerdote, mais levante a alva da parte deanteira2086 e fique os giolhos junto com o altar. 

E, erguida2087 a cabeça so a mã(a)o do sacerdote ou do Abbade, abra 

convinhavelmente2088 a boca e receba o Corpus Christi e, tomado, levante-se e incline. 2090 

Semelhavelmente faça o sodiacono.  

                                                             
2074 Raspado no A208, mas com vestígios que permitem leitura parcial do trecho. Normalmente inserido 
ao texto no A278. 
2075 A278: hin- 
2076 L e N: si pacem quaesierit eundo ad gradum 
2077 A278: ho- 
2078 L e N: Qua dicta 
2079 A278: dell 
2080 Alc 208 e A278: de 
2081 A278: fecto 
2082 A208: cumungue / A278: comunge 
2083 A208: cumunguem / A278: comungem 
2084 L e N: Provideat autem quantum potuerit 
2085 A208: -ge 
2086 A278: -tey- 
2087 A278: ergi- 
2088 L e N: convenienter 
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Depois que o sodiacono2089 comungar2090, tome ||a pipa2091||2092, se for 

necessaria, e vaa aa seestra parte ||per trás||2093 o altar e, se nom for necessaria, 

sig(u)a2094 o diacono, o qual diacono venha ante o calez e incline. E, ao signal do 

sacerdote, tome o calez e comungue2095 do sangue2096 assi como o sacerdote, per essa 2095 

meesma parte. E nom lhe ponha mã(a)o ataa que nom seja lavada com 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 40v]--- 

vinho. E se \h\ouverem de comungar ũu ou dous depos el, |ministre(m)-lhe\s\|2097 o 

sangue2098 per essa meesma parte do calez per que el comungou, |assi que|2099 el tenha o 2100 

calez com a mã(a)o dereyta e |soponha a mã(a)o seestra so o calez|2100. E o diacono ou o  

sodiacono tenha com a mã(a)o dereyta o calez e os que \h\ouverem de comungar tenham 

a mã(a)o seestra no pee do calez, tornando aa sua boca assi como comprir pera 

comungar. E se per ventura forem mais pera comungar, o diacono, |depois que 

comungar|2101, ponha o2102 calez sobre a parte seestra do altar teendo-o2103, e o 2105 

sodiacono stando ajudando-o2104 per esta guisa: que tenha a mã(a)o derecta2105  

\e\stendida |junto com a boca|2106 do calez, de fora, e, com a seestra, tenha o pee do 

calez. E o diacono tenha ambalas mã(a)os2107 no calez, a pipa posta já antes polo 

sodiacono, o qual sodiacono tome o sangue com a pipa ante que se aparelhe, pera teer o 

calez pola guisa que dissemos.  2110 

                                                             
2089 A278: diacono (no entanto, no lugar havia originalmente sodiacono, cuja sílaba inicial se raspou, 
produzindo lacuna de dois espaços)  
2090 A208: cu- (faremos daqui para frente a alteração de cu- , que sempre ocorre no A208, para co- , sem 
relatá-la em nota)  
2091 L e N: fistulam 
2092 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de a pipa, que está riscado, a tradução ou 
o equivalente semântico o vaso. 
2093 Entrelinhado (o.m.) em letra cursiva, imediatamente acima de per trás, a tradução ou o equivalente 
semântico de trás. 
2094 Cf. nota 943. 
2095 A208: cumungue/A278: comunge 
2096 A278: -ge 
2097 L e N: ministret eis 
2098 A278: -ge 
2099 L e N: ita ut 
2100 L e N: sinistram mento illorum supponat 
2101 L e N: percepto sanguine 
2102 A278: ho 
2103 Pronome ausente no A278. 
2104 Pronome ausente no A278. 
2105 A278: derey- 
2106 L e N: iuxta labium 
2107 A278: maaos 
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Enquanto2108 os fraires2109 tomam2110 o sangue, |lancem o vinho no calez quando 

fezer mester|2111, o qual o sodiacono já deve teer posto em na galheta2112 junto com o 

altar. E se algũa cousa ficar desse sangue, beba-o polo calez depois que der a [pipa]2113 

ao sodiacono. A qual pipa, ante que a dé, o melhor que el poder, |achegue dũa parte e da 

outra em guisa que nom fique i sangue|2114. E dé o calez ao sacerdote e nom lhe beije2115 2115 

a mã(a)o. O sodiacono tenha a pipa contra a sua face. Tornado, vaa per trás o altar 

ministrar o vinho no calez. E o sacerdote, ante que tome o calez, se sobejarem [h]ostias 

enteiras2116 dos que comungarom   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 41r]--- 2120 

ponha-as no vaso. |O qual, recebudo o calez, tome o vinho sobre os dedos e sacuda-os 

no calez|2117, e ponha-o sobre o altar. E lave os dedos com a augua sobre a piscina, os 

qua(a)es2118 alimpados ao pano i posto pera esta cousa, torne-se ao altar e tome o vinho 

que leixou no calez e beva-o. E tomado, lave outra vez o calez com vinho e tome-o, e, 

[e]stonce, ponha-o sobre o altar a\a\ beira da pátena. |Semelhavilmente2119, assi seja 2125 

posto aas missas privadas e nom seja posta a boca pera fundo|2120. E daqui em 

deante2121, o sodiacono, teendo a pipa na mã(a)o, ste junto do altar teendo a face2122 

contra a pátena ataa fim da collecta.  

Antretanto, o diacono colha os corpora(a)es sobre o altar e, depois da 

comunhom, ponha o livro Missal |sobre o cabo da parte de(e)stra do altar|2123. E quando 2130 

o sacerdote disser Dominus vobiscum, tome-o pola ponta do manto stando abaixado. E 

                                                             
2108 A208: Em quanto  
2109 A278: fray- 
2110 A278: tomarem 
2111 L e N: infundatur vinum in Calicem a Diacono cum opus fuerit 
2112 L e N: ampulla 
2113 Palavra ilegível no A208. Parece-nos que se raspou o vocábulo originalmente transcrito pelo copista 
para inserção de outro que não nos foi possível depreender. Pipa seria o vocábulo original pelo que se 
deduz do A278 e do substantivo pipa na função de sujeito do período seguinte, antecedido por artigo + 
pronome relativo – construção que se emprega ali, adjetivamente, equivalendo a esta. 
2114 L e N: ab utraque parte sugendo a sanguini Domini evacuet 
2115 A208: -ge 
2116 A278: -tey- 
2117 L e N: qui recepto calice respergat digtos suos in ipso calice 
2118 A278: quaees 
2119 A278: -vel- 
2120 L e N: Similiter nec ad privatas Missas reclinetur 
2121 A278: di- 
2122 A278: -çe 
2123 L e N: ad dextrum cornu altaris 
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depois que começar a collecta, ste inclinado ataa Per omnia s\a\ecula s\a\eculorum. 

\E\stonce, levante-se e, dito o Benedicamus Domino ou Ite, missa est, incline2124. 

Depois, vaa-se ao altar e tome o calez e a pátena e ponha-o |sobre o logar u servem os 

ministros|2125. E se algũa cousa ficou do Corpus Christi sobre a pátena, tome-o com a 2135 

lingua2126. E depois lave a pipa com vinho – e depois (pois)2127, a pátena – o qual beva.  

E depois |deite outro vinho no calez|2128 – e lave-o muy bem – e |beva-o|2129. E a[a] 

terceira2130 vez, deite2131 outra vez o vinho no calez e lave-o – o qual beva o sodiacono. 

E se for necessidade2132 lance-lho outra vez. Os qua(a)es, lavados e 

 2140 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fl. 41v]--- 

alimpados ao pano a que o sacerdote ante alimpou os seus dedos, guarde todo, e os 

corpora(a)es com o/(s)/2133 calez.  

Acabada a missa, o sacerdote encurve-se ante a meatade do altar e faça oraçom 

soo, sem o diacono, a qual feita, levante-se e beije2134 o altar e signe-se. E se for 2145 

domingo, dé a beençom ao lector da mesa assi como é cont(h)eudo no livro2135. |E2136 

des i incline e vaa se desvestir2137 e leve o manto \e\stendido e as mã(a)os so ele.|2138 E 

se os ministros teverem já todo ministrado, venham-se ante el2139 assi como forom ante 

el ao começo. E |des que se2140 desvestir2141 o sacerdote|2142, venha |ante o graao|2143 u 

                                                             
2124 A278: en- 
2125 L e N: super ministerium 
2126 A278: -goa 
2127 Duplamente riscado em vermelho. 
2128 L e N: infundat alium vinum circumliniens ipsum calicem intus 
2129 L e N: quod percipiat subdiaconus 
2130 A278: -cey- 
2131 A278: dey- 
2132 A208: -cy- 
2133 Há vestígios do s, que parece ter sido raspado. 
2134 A208: -ge  
2135 Regra de São Bento, cap. 38. 
2136 E entrelinhado no A278.  
2137 A208: -vis- 
2138 L e N: Deinde inclinans recedat casula demissa, quam ante Missam tulit in brachiis sublevatam ad 
altare. 
2139 A278: ell 
2140 A278: sse 
2141 A208: -vis- 
2142 L e N: exutus sacerdotalibus indumentis 
2143 L e N: ad gradum (Em nota ao texto de N: Ad gradum scilicet Presbyterii) 
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dizem a Pístola e |satisfaça e incline assi como aos dias das2144 festas|2145; e se for dia 2150 

privado, fique os giolhos e logo se vaa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2144 s entrelinhado no A278.  
2145 L e N: petat veniam sicut in festis diebus 



258 

 

 

 

10 PROBABILIDADES E INFERÊNCIAS QUANTO A VÍNCULOS 

GENEALÓGICOS ENTRE O A208 E O A278 ATRAVÉS DE UMA ANÁLISE 

DE CASOS  

 

Como já havíamos antecipado na introdução deste trabalho, os códices A208 e 

A278 constituem os únicos testemunhos identificáveis do Livro dos Usos da Ordem de 

Cister. Na condição de transmissores exclusivos dos preceitos que padronizavam a 

liturgia cisterciense no século XV português, representam a chamada tradição direta da 

obra. Foi através do cotejo das páginas manuscritas dos dois testemunhos que pudemos 

depreender e confirmar algumas das hipóteses formuladas na fase inicial de nossa 

pesquisa. Naquele momento já tínhamos à disposição alguns dados importantes sobre os 

textos, tais como o local e o ano de composição e os nomes de algumas das mãos que 

participaram das transcrições.  

Mais tarde, descobrimos que o Livro dos Usos era, na verdade, a tradução de 

uma das obras medulares da Ordem de Cister, o Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis em 

latim. Sinalizamos para a possibilidade de o escriba do A208, Frei Estevão Anes 

Lourido, ter sido também o tradutor da obra latina, mas não encontramos corroboração 

ao longo de nossa pesquisa, o que não obsta, em absoluto, que tenhamos formado uma 

opinião a esse respeito. Para efeitos de comparação, explicitamos algo do processo 

tradutório nas transcrições que fizemos – em várias notas ao texto editado – de trechos 

do texto latino que se nos afiguravam alterados, adaptados, semanticamente reduzidos 

ou amplificados na tradução para o português arcaico.  

Uma vez que a tradição do Livro dos Usos da Ordem de Cister se constituía tão 

somente de dois manuscritos e que esses manuscritos haviam sido produzidos em 

épocas diferentes, mas em um único local – o scriptorium do mosteiro cisterciense de 

Santa Maria de Alcobaça – achamos por bem selecionar, em meio às diversas 

probabilidades concernentes às relações genéticas entre os textos, apenas as que 

levavam em consideração os aspectos material, temporal e espacial de transmissão da 

obra por meio dos dois testemunhos escritos.   

Se frei Estevão Anes Lourido, autor do manuscrito mais antigo, foi mesmo o 

tradutor para o português do Liber Vsuum Cisterciensis Ordinis, estaríamos, na verdade, 

diante do original da tradução (A208) e de uma cópia desse original (A278). Não sendo 
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esse o caso, conjecturaríamos que houve um texto (normalmente um apógrafo e 

dificilmente o próprio original) que serviu de modelo de cópia para os dois manuscritos, 

texto esse que teria se perdido, pelo que tudo indica, sem deixar vestígios. Reduzida a 

tradição a dois manuscritos como é o caso, não faria sentido falarmos em arquétipo ou 

subarquétipo.   

Por outro lado, se esse escrito de vital import nc ia     base para as futuras 

cópias que iriam transmitir e difundir em língua portuguesa o conteúdo regrante do 

Liber Vsuum – tivesse de fato existido, o que significaria que fora manuseado por 

Frei Estevão quando da composição do manuscrito A208 e, vinte e nove anos 

depois, pelo copista anônimo que produziu o A278, por que não haveria então 

indícios, evidências suas entre os manuscritos originários do scriptorium do 

mosteiro de Alcobaça? Por que não estaria em meio às obras que faziam parte do 

acervo da livraria desse mosteiro? Teria sido intencionalmente destruído em algum 

momento? Neste caso, por que não compartilhou da sorte de ser preservado assim 

como o A208 e o A278, que seriam suas cópias? Quem sabe pertencesse a outra 

abadia cisterciense, que momentaneamente o teria cedido à de Alcobaça – como soía 

ocorrer entre mosteiros que abrigavam scriptoria – para a feitura das cópias que 

conhecemos, sendo devolvido, em seguida, a seu local de origem.  

Acreditamos não haver respostas para a maioria dessas indagações em função 

da escassez completa de elementos corroborantes. Em razão disso, tendemos a 

considerar que o suposto arquétipo ou subarquétipo (ou outro apógrafo qualquer), do 

qual teriam se originado os dois códices alcobacenses, jamais existiu. Na realidade, 

nosso trabalho decorreu daquilo que verdadeiramente tínhamos de palpável, de 

factível, que eram os dois códices. Qualquer parecer, qualquer conclusão deveria 

advir essencialmente do estudo e do cotejo de seus fólios com vistas à edição que 

nos propúnhamos realizar. No entanto, ainda que em teoria, era conveniente que 

suspeitássemos da existência de um manuscrito que pudesse ter dado origem aos 

dois testemunhos.    

Seguindo esse princípio e tomando por base os estudos dos autores que 

citamos no capítulo três deste trabalho, passamos a compreender que duas 

possibilidades se nos apresentavam como as mais plausíveis no que se referia às 
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relações genéticas entre os dois manuscritos alcobacenses: ou proviriam ambos de 

um ascendente comum, o que nos faria retornar à hipótese de haver um manuscrito 

intermediário entre o original e as cópias (primeiro estema abaixo), ou o manuscrito 

mais recente seria cópia do mais antigo (segundo estema abaixo).    

 
          

   λ                   A208 

   

  
        A208      A278          A278 

   

 

Os dois manuscritos, como veremos, compartilham uma série de erros que os 

aproximam sobremaneira, o que em princípio poderia sugerir que estivessem 

reproduzindo os erros que seus amanuenses encontraram em um λ hipotético. Em 

contrapartida, se nunca existiu um apógrafo que pudesse ter sido a fonte dos erros de 

seus descendentes diretos, deduziríamos que os dois únicos manuscritos conhecidos 

de uma obra, produzidos em épocas distintas não tão distantes uma da outra e num 

mesmo espaço físico, necessariamente deveriam comportar entre si uma relação 

bastante aproximada de parentesco, em que o testemunho mais antigo seria, na 

verdade, o ascendente direto do menos antigo. Assim como a primeira hipótese, essa 

também explicaria o compartilhamento de erros entre os dois testemunhos, com a 

diferença de que os erros encontrados no A278, que basicamente são os mesmos que 

identificamos no A208, teriam sido transmitidos por este e não por um ascendente 

dos dois.    

A seguir, descrevemos e comentamos dezesseis situações que demonstram 

haver, no mínimo, uma incontestável vinculação genealógica entre os textos dos 

dois códices alcobacenses. Com base nessa análise fica evidente que determinados 

erros encontrados no A278 não foram cometidos independentemente por seu 

amanuense, já que os encontramos idênticos no A208, manuscrito mais antigo.     
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1) (A208: fl. 1v /A278: fl. 3v)  

 
No índice do A278 ocorre o mesmo equívoco relativo à numeração de alguns 

capítulos que se verifica no índice do A208: com efeito, os capítulos IX e X e os 

capítulos XVII e XVIII, em vez de virem numa sequência vertical como se dá com os 

demais títulos, aparecem lado a lado da seguinte forma (ver texto editado):  

 

“Da Vigilia Epiphania e [De] Domine ne in ira tua e Benedicam Dominum------------IX e X” 

(na verdade, Da Vigilia \da\ Epiphania é o IX e Domine ne in ira tua, o X) 

 

“Do Dia de Ramos e Como se devem começar as Paixões ----------------------- XVII e XVIII” 
(na verdade, Do Dia de Ramos é o XVII e Como se devem começar as Paixões, o XVIII)  

 

O que fica evidente é que Fr. Estevão Anes Lourido escrevera o título IX, e em 

seguida, erroneamente, o XI. Apercebendo-se do equívoco ou alertado por um revisor, 

foi obrigado a utilizar o espaço que havia disponível ao lado do título IX para apor o X, 

que havia saltado. Verificou-se o mesmo lapso concernentemente aos títulos XVII e 

XVIII. 

Outro ponto a se observar é a ausência da preposição entre Vigilia e Epiphania 

no capítulo IX, elemento que a nosso ver foi omitido por engano, uma vez que no título 

que encabeça o texto do capítulo a preposição ocorre normalmente. A ausência da 

preposição ocorre também no A278.  

Por fim, no título XXI dos índices dos dois manuscritos, grafa-se unicamente Da 

quinta-feira, enquanto que nos respectivos textos o título sofre acréscimo do adjunto 

adnominal de Lava Pees.    

 

2) (A208: fl. 3r / A278: fl. 4v)  

 
Há no índice dos dois códices portugueses os seguintes capítulos:  

 
“Como façam em todo depois das Vesperas -------------------------------------------------LXXIX” 

 
“Como bever depos Vesperas --------------------------------------------------------------------LXXX” 
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Verifica-se que o escriba do A208 utilizou no capítulo LXXIX a locução 

prepositiva depois + de antes de Vesperas e, no capítulo LXXX, a variante depos + Ø 

antes do mesmo substantivo. Neste último caso, a ausência da preposição parece indicar 

que se reproduz a sintaxe da forma originária do latim tardio depost. Configura-se-nos, 

com efeito, ser aleatória a utilização de depois de e depos (seguidos de substantivo ou 

verbo) ou mera questão de estilo, orientando a preferência do amanuense por esta ou 

aquela construção. É sugestivo que ocorram do mesmo modo também no A278.  

Ainda no que concerne ao índice, o título LXXXIII nos dois manuscritos é 

Como façam no tempo da caentura, enquanto que nos respectivos textos o título sofre 

acréscimo do sintagma adverbial das vigylias ataa depos Vesperas.    

 

3) (A208: fl. 5r / A278: fl. 6v)  

 
Ao final do primeiro capítulo, Do Avento, lê-se no A208: “E aquela antiphãa 

Nolite timere, que sempre deve seer dita aos Benedictus no quinto dia d’ante, se esse 

quinto dia for domingo, [...] fique.” (ver texto editado, l. 235). 

Falta um complemento para o adjunto adverbial no quinto dia d’ante (d’ante = 

antes de). Esse equívoco é originalmente repetido pelo copista do A278. Entretanto, 

havendo o amanuense percebido o engano (certamente depois de já haver escrito toda a 

linha correspondente), insere no espaço entre linhas, numa posição a meio caminho 

entre d’ante e se, o substantivo Natal, o qual parece ser, de fato, pelo que traz os textos 

latinos (quinta diem ante diem Nativitatis) o complemento faltante.  

 

4) (A208: fl. 5v / A278: fl. 7v)  

 
No capítulo III, Da vigília de Natal, dentre as leituras que se prescrevem, cita-se, 

no A208, a \h\omelia Origenes (ver texto editado, l. 281). Está escrito dessa forma 

também no A278. O que descobrimos no cotejo com os textos latinos é que Origines 

não é a denominação da homilia, mas sim, a de seu autor. Em L e N, lemos Homelia 

Origenis (Homilia de Origines), estando este ultimo vocábulo no caso genitivo (o 

nominativo é Origenes). Portanto, o conjunto grafado no A208 carece da preposição de, 

que indicaria a lavra da composição. Não a ter grafado se nos afigura um lapso que 

incautamente foi reproduzido pelo escriba do A278.  
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5) (A208: fl. 14v / A278: fl. 14r)   

 
 Ao final do capítulo XIII, Do Dia de Ciinsa, lê-se no A208 “[...] a quarta-feira 

despos a dominga primeira da Quareesma[...]” (ver texto editado, ll. 721, 722) e, no 

A278, “[...] a quarta-feira despos a primeira dominga da Quoreesma”. Parece-nos que a 

inversão dominga primeira para primeira dominga é de natureza basicamente estilística 

e não poderia constituir argumento contra a íntima vinculação entre os testemunhos. A 

ordem no A278 é a mesma do texto latino (feria quarta post primam Dominicam 

Quadragesimae).  

 

6) (A208: fl. 15r / A278: fl. 14v) 

 
 Tanto no A208 quanto no A278, verifica-se uma preposição antecedendo o 

substantivo aguardamento no título que encabeça o texto do capítulo XV, Da primeira 

dominga da Quareesma e do aguardamento desse tempo (ver texto editado, l. 751). 

Todavia, nos índices de ambos os códices, o título desse mesmo capítulo não traz 

grafada a referida preposição.    

 

7) (A208: fl. 16r / A278: fl. 15r) 

 
 O numeral que ocorre antes de domaa no título XVI, Das duas domaas ante da 

Pascoa, foi grafado nos índices do A208 e do A278, mas não no mesmo título que 

encabeça o texto do respectivo capítulo em ambos os códices (ver texto editado, l. 798). 

 

8) (A208: fls.16v e 17r / A278: fls 15v e 17r) 

 
No capítulo XVII, Do Dia de Ramos, cita-se por duas vezes no A208 a antífona 

Occurrunt turbae, que deveria ser entoada em uma ocasião específica. Na primeira 

ocorrência, o verbo foi grafado sem a geminação do c (ver texto editado, l. 824). Na 

segunda, o verbo que devia estar conjugado na terceira pessoa do singular do presente 

do indicativo foi grafado equivocadamente Ocurrent (l. 829, nota), forma cuja 

desinência é a do futuro do indicativo. Além do que, mais uma vez não se fez a devida 
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geminação do c. Esses mesmos pormenores que verificamos no A208 relativamente 

ao verbo se repetem no A278.  

 

9) (A208: fl. 18v / A278: 17v) 

 
 No A208, a preposição ataa, utilizada para indicar limite de tempo ou de 

espaço, ocorre com as variantes atees e atẽes. No entanto, ataa foi largamente mais 

utilizada, sugerindo que o emprego das demais devia se dar com o intuito de 

diversificar a escrita em alguns momentos. No capítulo XXI, Da Quinta-feira de 

Lava Pees, as variantes ataa e atẽe ocorrem muito próximas uma da outra. Assim, 

podemos ler “Des aqui nom tangam os signos na egleja ataa vespera de Pascoa [...]” 

(ver texto editado, l. 941) e “Des esta hora seja dita a bẽeçom da mesa [...] e o vesso 

do cabidoo atẽe vespera de Pascoa.” (l. 943). Verificam-se as duas formas, nas 

mesmas posições, também no A278.   

 Evocando o que dissemos acima, no item 2, sobre os usos de depois de e 

depos, deparamos com o seguinte exemplo do capítulo XXI: “E depois da Vespera e 

depos comer, os monges [...] adug(u)am a augua queente aa claustra [...]” (l. 944). 

Fica patente aqui, que o uso de uma ou outra forma parece não depender mesmo de 

critérios muito definidos, a não ser, talvez, do estilo do escriba. No trecho citado, o 

A278 reproduz as mesmas formas.    

 

10) (A208: 19r / A278: 18r) 

 
Ainda no capítulo XXI, a forma servente(s) e sua variante sergente(s) 

ocorrem, em ambos os manuscritos, de forma idêntica e nas mesmas posições: 

“Entom o Abbade o os outros que ham de lavar [...] tragam sergentes que lhes 

ministrem a augua [...]” (ver texto editado, l. 956); “Feyto o mandado, o Abbade 

lave no cabidoo os seus sergentes e os outros cada ũu lave o seu, e os serventes er 

lavem eles.” (l. 959). 
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11) (A208: 25v / A278: 24r) 

 
O amanuense do A208, Frei Estevão Anes Lourido, equivocadamente deixa 

de grafar o substantivo domingo no seguinte trecho do capítulo XXXIIII (Das festas 

em que nom lavramos e que veerem em domingo): “[...] aquel officio nom seja 

repetido no segundo aa missa da Prima” (ver texto editado, l. 1312), em que aquel 

officio refere-se ao ofício do domingo (officio domingal). Portanto, devia-se inserir 

aquele substantivo após o numeral ordinal para completar o sentido do período. No 

texto latino, [...] illud officium secunda non repetitur Dominica ad Missam 

matutinalem. No A278 reproduz-se o mesmo equívoco.   

 

12) (A208: 26v / A278: 24v) 

 
No A208, capítulo XXXVII (Como digam as missas nos dias privados), há uma 

nota que chama a atenção do leitor para certo assunto que não fora abordado ali, mas 

informando que seria encontrado mais à frente, no fólio CIII, que é dos últimos desse 

códice: “O que aqui falece dos sábados, busca-o infra aas CIII follas” (ver texto editado, 

l. 1370). É provável que o numeral tenha sido adicionado na posição em que se encontra 

somente após o escriba ter alcançado aquele ponto específico do texto (fólio CIII). O 

amanuense do A278, notando de antemão que não seria possível haver correspondência 

espacial exata entre as paginas do manuscrito que escrevia e as páginas daquele que 

utilizava como modelo de cópia – o que significava que não havia como prever 

precisamente em que fólio do manuscrito que compunha cairia o tema que fora omitido 

no capítulo XXXVII – utiliza-se de um simples artifício de palavras: “[...] e o que aqui 

falece dos sabados vay-te aa fim do livro” (ver nota 1366). 

 

13) (A208: fl. 29v / A278: 27v) 

 
Lê-se no A208 (capítulo XLIII, Das festas dos sanctos que veerem em domingo 

ou na Ascensom de Nosso Senhor): “E se [...] em essas domingas veerem festas 

precipuas, a \e\storya seja dita em aquela festa que for de mẽor actoridade e a festa seja 

dita logo em outro dia seguinte.” (ver texto editado, ll. 1535-1538). Em dois pontos se 
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distingue o mesmo trecho no A278: no lugar do adjetivo precipuas está o sinônimo 

principaes e há uma inversão no sintagma seja dita logo, que se escreve seja logo dita .  

Ainda que o escriba do A278 tenha tomado por modelo de cópia o códice A208, 

seria de se imaginar que em alguns momentos ele pudesse ter agido com certa liberdade, 

vindo a introduzir em seu texto inovações que considerasse pertinentes. É o que sugere 

principaes no lugar de precipuas. Talvez este último vocábulo já soasse, à época, um 

tanto quanto ultrapassado ou de difícil compreensão. No entanto, o que Frei Estevão 

Lourido fez no A208 foi simplesmente transpor para seu texto o termo latino original, 

que tem a mesma forma e sentido que em português (et illae Dominicae festivitates 

fortasse praecipuas habuerit [...]).  

Não obstante o copista do A278 haver optado, no referido trecho, por principaes 

em vez de precipuas, no capítulo LII (Dos officios principaes dos passados), não 

titubeou em adotar, como fez o A208, o adjetivo precípuos: “E esto meesmo som 

obligados nos ãniversairos precipuos e nos dos Abbades próprios.” (l. 1886).  

Quanto à inversão, acreditamos que seja do mesmo tipo da que se descreve no 

item 5.  

 

14) (A208: fl. 30r / A278: 28r e 28v) 

 
No texto do A208, todas as referências que se fazem ao período e às 

comemorações das Quatro Têmporas apresentam este sintagma designativo sempre no 

plural: “Em qual domaa façam as Quatro Temporas no mês de setembro (ver texto 

editado, l. 69); “[...] o jejũu das Quatro Temporas se em cada ũu anno deve fazer [...]” 

(ll. 225, 226); “Nom é custume que aos dias privados fora da Quareesma digam tractus, 

salvo nos sabados das Quatro Temporas” (ll. 667, 668); “Esta ordinaçom seja t(h)euda 

na festa de Sam Mauricio quando veer nas Quatro Temporas de setembro” (ll. 740, 

741); “Estas lições começarám os mais anciã(a)os, e as outras das Quatro Temporas, 

os juniores [...]” (ll. 1081, 1082), etc. Encontramos, porém, uma única vez e no mesmo 

período do capítulo XLV, Das Vigilias, o aludido sintagma grafado tanto no plural 

quanto no singular: “Se vigilya de Sam Mateus veer na quarta ou sesta-feira ou sabado 

das Quatro Temporas, a missa da vigilya seja leixada e a missa da Quatro Tempora 

seja dita [...]” (l. 1580). Essa particularidade se repete no A278.  
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15) (A208: 31v / A278: 29v) 

 
No A208 deixa-se de grafar por descuido o substantivo sanctos no seguinte 

período: “As commemorações dos, scilicet, Iohanis et Pauli et Leonis Pap[a]e, e as dos 

outros sanctos [...] sempre devem fazer commemoraçom deles primeiramente depos as 

Vesperas regulares.” (ver texto editado, ll. 1659-1665). Falta após a preposição dos o 

termo que com ela formará a expressão modificadora do substantivo commemorações. 

Depreende-se sanctos pelo elenco de nomes que se segue após scilicet (= ou seja, a 

saber) e pela sequencia e as [commemorações] dos outros sanctos, em que fica óbvia a 

relação commemorações de uns <sanctos> [...] commemorações de outros sanctos. O 

texto latino ratifica o que dissemos: Sanctorum commemorationes, scilicet, Ioannis et 

Pauli, et Leonis Papae, necnon et caeterorum Sanctorum, etc. Esse equívoco passa 

despercebido ao copista do A278, que reproduz o erro.  

 

16) (A208: 35r / A278: 33r)  

 

Lê-se no A208: “Nos quatro officios principa(a)es que fazemos polos passados, 

scilicet, commemoraçom omnium fidelium defunctorum e no commemoraçom omnium 

parentum nostrorum [...] todos estes \h\avemos de fazer com so(p)lempnidade [...].” 

(ver texto editado, ll. 1851-1859). Se a forma no que antecede a segunda ocorrência de 

commemoraçom tratar-se da preposição em com artigo masculino, poderíamos supor 

que fora distraidamente grafada no lugar de na, que seria a forma adequada antes do 

substantivo feminino. Não sendo esse o caso, consideraríamos aquela sequencia de 

letras como fruto de desatenção do escriba, que inconscientemente poderia ter 

reproduzido parte de algum vocábulo que vagasse por sua mente no momento em que 

escrevia o trecho citado.  Ainda que não seja possível confirmar esta ou aquela hipótese 

através de elementos concretos, o que importa saber é que o escriba do A278 

transcreveu inadvertidamente no – preposição ou não – sem se dar conta disso. 

 

Se nos ativermos tão somente ao A278, o manuscrito mais recente, 

perceberemos que as anomalias que se podem ali verificar, como algumas omissões, 

acréscimos, saltos de igual para igual, repetições, etc., se nos configurarão como 
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acidentais, como resultado da desatenção de seu amanuense e não nos dirão muito a 

respeito das relações genealógicas entre os dois manuscritos. São enganos a que estava 

sujeito qualquer copista, pois decorrentes da própria atividade scriptoria, do próprio ato 

de copiar, que dependia de determinadas condições corporais, mentais e espaciais para 

se concretizar na página manuscrita (ver capítulo 3 deste trabalho). A seguir 

descreveremos algumas dessas eventualidades que ocorrem exclusivamente no texto do 

A278.    

 

 Ausência do adjunto adverbial no cabidoo no título LXVII do índice, Como 

quaes dias devem arder tres lâmpadas na egleja e fazer sermon no cabidoo. O adjunto 

se justifica pelo contexto e porque o traz o texto latino.  

 Em três ocasiões, duas no capítulo II (Como sejam repartidos os responsos nos 

dias privados, aas vigilyas no tempo do inverno) e uma no capítulo III (Da vigilya de 

Natal), o amanuense traduz por convem a saber o advérbio latino scilicet (= ou seja, isto 

é, a saber) – inserido inúmeras vezes em meio ao texto português quando se quer 

enumerar ou citar festividades, orações, cânticos, leituras, etc., ou esclarecer algum 

ponto anterior (ver texto editado, notas 176, 179 e 209). Em todas as demais ocorrências 

manteve-se no A278 a forma do latim.  

 Grafa-se um termo em vez de outro no seguinte trecho do capítulo XLIIII (Das 

festas dos sanctos que veerem nos sabados): “[...] a festa de Sam Mathia [...], se veer 

em algũu sabado afora o sabado d’ante a Sexagesima em esse ãno que acontecer o 

Bissexto, em esse ãno d’ante a Sexagesima seja feyta [...].” A segunda ocorrência de 

ãno é equivocada e em seu lugar deveria ter sido grafado o substantivo sabado (ver 

texto editado, linha 1563). Nos movimentos de ida ao texto que lhe servia de modelo e 

volta ao texto que estava escrevendo, o copista se deixou enganar pelo adjunto adverbial 

em esse ãno que ocorre anteriormente, no qual a preposição e o pronome que antecedem 

o substantivo são os mesmos de em esse sabado, o que induziu a repetição. O fenômeno 

ocorrido nesse trecho não deixa de ser uma espécie de ditografia.  

 Leia-se o seguinte excerto do capítulo XLVIII, Das canticas: “E estas meesmas 

[canticas] dirám no dia de Corona Domini e no dia de Annuntiatione e Assumptione e de 

Nativitate beatae Mariae. E outrossi na dominga infra o dia octavo da Assumpçom e de 

Nativitate beatae Mariae” (ll. 1735-1738). Todo o segundo período que vai de E 
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outrossim até Mariae não consta no texto do A278. A retificação foi feita em nota 

provavelmente por um revisor. A omissão ocorreu por homeoteleuto, ou seja, o copista 

se deixou enganar pelo sintagma de Nativitate beatae Mariae presente no texto que ele 

copiava e que aparecia mais de uma vez em um intervalo de espaço relativamente curto, 

de forma que ao invés de recomeçar a leitura a partir do sintagma ao final do primeiro 

período do excerto, recomeçou a partir da segunda ocorrência deste no segundo período, 

fato que provocou a omissão de todo o trecho compreendido entre os dois sintagmas 

idênticos.   

 Houve repetição indevida de um sintagma no seguinte trecho do capítulo LIII, 

Como deve o sacerdote e os ministros fazer aas missas festiva(a)es: “Des i apparelhem 

o logar em que ministram, u devem poer o calez e o corporal e o offertoiro em cima do 

calez, poendo o calez sobre o corporal e o offertoiro em cima do calez.” (ver texto 

editado, ll. 1902-1904) A primeira ocorrência de em cima do calez não devia estar 

naquela posição. Certamente o copista quando grafava a sequencia de termos que forma 

o objeto direto de poer (o calez e o corporal e o offertoiro) desviara inadvertidamente 

sua atenção para a linha seguinte em que os mesmos termos reaparecem, com funções 

diferentes, mas na mesma ordem, o que confundiu nosso copista, que simplesmente 

reproduziu o sintagma adverbial que vinha após offertoiro. Essa repetição não deixa de 

ser uma espécie de ditografia.  

 

Uma vez que não há em nenhuma biblioteca, coleção ou arquivo pesquisado 

notícias de outros testemunhos a transmitir o Livro dos Usos da Ordem de Cister, somos 

da opinião de que a tradição da obra deve ter efetivamente começado e terminado no 

scriptorium do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e que, além do mais, sempre fora 

limitada a somente dois testemunhos, o A208 e o A278, cuja relação o segundo estema 

acima ilustra. Desse ponto de vista inevitavelmente derivará a ideia de que o manuscrito 

A208 é, na realidade, o texto original – e não um apógrafo – e que seu escriba, frei 

Estevão Anes Lourido, é o autor desse texto, o criador da obra intitulada Livro dos Usos 

da Ordem de Cister.  

Mas não se trata o Livro dos Usos de uma tradução? Seu conteúdo já não estava 

definido, fixado na língua de partida? Sem dúvida que sim e nos parece óbvio que o 

essencial do texto original latino tivesse que ser obrigatoriamente preservado na 
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tradução para o português. Contudo, como se viu em inúmeras notas ao texto editado 

que trazem transcritas passagens do texto de partida, o tradutor interferiu decisivamente 

em muitos pontos do conteúdo, provavelmente com vistas a adequá-lo à realidade da 

Ordem de Cister em terras portuguesas do século XV. É nesse sentido que podemos 

vislumbrar o tradutor não só como uma ponte de conteúdos entre duas línguas, mas 

também como autor, como agente na fixação do texto na língua de chegada, como 

criador do todo expressivo que deve se constituir da seleção que faz das melhores 

palavras, das melhores construções, das informações mais precisas de acordo com a 

linguagem de seu tempo e com seu próprio cabedal linguístico e cultural.   
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ANEXO A – Letras capitulares ou iniciais 

     

1) A208: 
                        

 
  C em Comecem 

       

                    
        T em Todolos                  E em  Ena             S em Semper 

  

                   

                         
                  D em Des     Q em Quarta         P em Per 



                                         

        A       A        A 
 

 

                            
          D      D       D 

 
 
 

                                        
          E        I 

 

 

                              
    N          N           N            N 

 

          



 

                                   

O                O 

 
 

 

                             

    Q               S 

 

 

 

            

T      T 

 

 

 



2) A278: 

 

 

 C em comecem 

 

 

                           

T em Todollos           E em Em na          S em Semper 

 

 

             

   D em Des     Q em Quarta               P em Per 

 



                         

          A         A         A 

 
 

                    
       D      D          I 

 
 

                            
 N        N           N           N 

 
 
 

                       
        O              O     Q 

 

 

                  
    S    T             T 

 



ANEXO B – TAVOAS (A208 e A278) 

1) Tavoa ou calendário litúrgico que se explica nos fólios 9v e 10r do A208 e que 

ocupa, nesse códice, os fólios 10v e 11r. 

 

 
                  10v 

 
 



 
 
 
 

 
               11r 
 
 
 
 
 



2) Calendário litúrgico (tavoa) que se encontra no A278 e que corresponde àquele 

que se vê acima. 

 
 

 
     2r 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
   2v 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                  3r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C – FÓLIOS ENCONTRADOS UNICAMENTE NO A278 
 

1) Fólios que contém iconografias e indicações relativas ao ano de 1444 que o 

relacionam com o calendário litúrgico acima.   
 

 
       1r 



 

 

 

 

 
                                  1v 

 

 

 

 

 

 



2) Fólio que contém aspectos do calendário litúrgico relativos às comemorações 

que se deviam realizar mês a mês.  

 
 

 
                5v 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO D – NUMERAÇÃO ROMANA QUE SE APÕE NO A278 A CADA 
CADERNO DE OITO FÓLIOS  

 

                                               
                          13v             21v                             29v 
 

                                                            
                              37v                        45v                              53v 
 

                                        
                                     61v                                 69v 
 

                              
              77v                             85v 
 

                                     
                        93v 

 
 
 



ANEXO E – MÃOS QUE SE EVIDENCIAM NOS MANUSCRITOS 
ALCOBACENSES 

 

A208: 
 
1)    

          Frei Álvaro Gouvea  

            
                                                                                                                                                         1r 
 

 

2) 

       Frei Estevão Anes Lourido e Frei João  

 
                                                                                                                                          10r 

 
 



3) 

 Frei Estevão Anes Lourido e um copista não identificado 

            
                                                                                                                                         44v 
 
 
 
A278: 
 
 

 
                                      83v 

 



ANEXO F – FRONTISPÍCIO DO LIBER VSVVM SACRI CISTERCIENSIS 

ORDINIS (1643) 
 
 

 

 
  

   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSSÁRIO 
 

Este glossário é do tipo seletivo, ou seja, comporta apenas vocábulos que em 
princípio seriam passíveis de suscitar maiores dificuldades na interpretação do 
conteúdo. Reconhecemos haver outros termos que poderiam ser arranjados e 
esclarecidos nesta seção, mas optamos por diferir sua apresentação para algum 
desdobramento futuro de nosso trabalho. Consideramos, por conseguinte, que o 
glossário do Livro dos Usos da Ordem de Cister encontra-se ainda em elaboração. 
Valemo-nos, para as informações etimológicas, de Machado (1959), Nunes (1960), Ali 
(1964), Nascentes (1966), Huber (1986), Cunha (2010) e Dicionário Houaiss (2013); 
para as histórico-litúrugicas, de Reus (1944), Riguetti (1955) e Berardino (2002). 
 
 
absconder v. (< lat. abscondĕre) Esconder, ocultar. (abscondida) 
 
aduzer v. (< lat. adducĕre) Trazer, conduzir. (adugam) 
 
affeitar v. (< lat. affectare, “dedicar-se”,  com troca de prefixo) Enfeitar, ornar. (affeite) 
 
afundo adv. (prep. a + fundo, do lat. fundus) Abaixo, por baixo. (afundo do Aureo 
Numero, afundo do graao) 
 
aginha adv. (< lat. *agina) Depressa, rapidamente.  
 
aguardar v. (pref. a  + guardar, do lat. med. guardare, deriv. do germânico *wardon, 
“estar em guarda”) Guardar, proteger, escoltar (aguarde)  
 
aguiam  s.m. (< lat. Aquilone-, “Aquilão”) Aquilão ou vento norte, norte, região boreal.   
 
aguisar  v. (pref. a + guisa (< germ. *wisa, “modo, maneira”) +  des. ar) Dispor, preparar.  
 
al (normalmente pron. ind., significando, “outra coisa”, mas aqui, s.m.)  (< lat. ale < 
alid, por aliud) Mais, resto.  
 
alá adv. (< lat. ad + illac) Naquele lugar, ali; para lá.  
 
alva s.f. (< lat. alba, fem. de albus, a, um) Basicamente uma vestimenta ou túnica de 
linho branco, que se ajusta nas mangas e se prende à cintura por uma faixa. É também 
chamada de túnica talar, uma vez que deriva da tunica talaris et manicata dos romanos, 
e, como esta, cobre o corpo do sacerdote até os pés ou tornozelos (tali). Com exceção de 
alguns ajustes nas dimensões laterais, sua forma não se alterou muito desde a Idade 
Média. Desde os inícios da cristandade esteve associada à idéia de pureza e de 
incorruptibilidade.   
 



ámbula s.f. (talvez, do lat. ampŭlla, “vaso pequeno em que se guardavam os óleos para 
o banho”) Recipiente onde se guardam os santos óleos ou as hóstias.  
 
ancho adj. (< lat. amplu-) Largo, espaçoso (em ancho, “de largura”) 
 
ante prep. (< lat. ante) Diante de; antes de (ante o abade, ante a Vespera, ante o altar) 
 
antiphãa ou antifaa s.f. (< lat. antiphona, deriv. do grego antiphoné ou antiphónos, 
“que responde, que acompanha”) Atualmente compreenderia o canto ou a recitação de 
um ou mais versos de um salmo ou de versículos das Sagradas Escrituras antes ou 
depois de cada salmo e do Magnificat. Na antiga liturgia, em Roma, cantavam-se 
unicamente os salmos. Posteriormente, estabeleceu-se a prática de, após a leitura do 
salmo, que se seguia à da epístola, o povo cantar um refrão retirado do próprio salmo. O 
canto antifonal ou antifônico, foi introduzido no século IV em Roma e em Milão. No 
princípio, significava canto em octava, ou seja, um canto destinado primeiramente às 
vozes de homens. Depois, o canto antifônico passou a significar um canto alternado 
entre dois coros: o primeiro, formado pelo clero, que conhecia o saltério, cantava cada 
um dos versículos do salmo sobre uma linha melódica corrente; o segundo, formado 
pelo povo, que não conhecia os salmos, limitava-se a responder, em cada versículo ou 
grupo de versículos, com uma breve frase salmódica, que se chamava antífona. Houve 
variações desse formato ao longo dos séculos.  
 
antre prep. (a par de entre e ontre, todas do lat. inter). Entre. 
 
antrevalo s.m. (< lat. intervallu-) (quanto a antre-, cf. voc. preced.). Intervalo.  
 
antreviir v. (< lat. intervenire) Intervir; sobrevir, acontecer, suceder.  (antreveer) 
 
appariço s.f. (< lat. apparitio, -onis, “função, cargo”). Aparição. 
 
aplazer v. (pref. a + plazer, do lat. placere). Aprazer, agradar.   (aplazia) 
 
ara s.f. (< lat. ara). Altar. Pode também ser a pedra sobre o altar na qual se colocam as 
relíquias dos santos.  
 
arrevezes ou a revezes (= revés) adv. (prep. a + revezes, do lat. reversu, “revirado”, 
que sofreu apócope). Ora um ora outro, alternadamente.   
 
assũar v. (< lat. *assubunare). Juntar, reunir.  
 
ata(a) prep. (< ar. hatta). Até.   
 
atẽe ou atẽes prep. (possivelmente de ad + *tenes, der. do lat. tenus). Até.   
 



atrigar v. (pref. a + trigar, de origem obscura). Apressar.  
 
Aureo Numero 
 
Avento s. m. (< lat. adventu-). Advento (de Cristo).   
 
avondar v. (< lat. abundare, “correr em grandes ondas, transbordar”). Bastar, ser bastante.   
 
bagoo s. m. (< lat. baculu-). Báculo, espécie de cajado utilizado por dignitários da Igreja 
(principalmente, bispos e abades). Imitando a forma dos cajados utilizados pelos 
pastores de ovelhas, simboliza o papel desses prelados de promover a reunião e 
manutenção, como pastores a serviço de Deus, do rebanho de fiéis. As primeiras 
representações do báculo remontariam ao século VIII.  
 
bever v. (< lat. bibĕre) Beber, engolir. (beva) 
 
ca conj. (< lat. quia). Porque, visto que, porquanto.  
 
cabidoo s.m. (< lat. capitulu-, “capítulo”). Capítulo ou cabido: assembléia de uma 
corporação eclesiástica, seja do cabido de uma catedral ou colegiada, seja dos 
conventuais de um mosteiro. O nome viria, provavelmente, do costume de se ler ali um 
capítulo da regra constitutiva da respectiva corporação ou das Escrituras. O Capítulo 
Geral é a reunião dos superiores de uma ordem sob a presidência do superior-geral.  
 
cabo s.m. (De acordo com uns, do lat. capu(m) por caput¸”cabeça”; para outros, do lat. 
capŭlu-, “cabo, punho (da espada)”; ou, ainda, do lat. tard. capŭlu-, “corda para laçar, 
prender ou guiar o cavalo”, der. do v. capĕre “pegar, apanhar, agarrar”) Extremidade;  
ponta; princípio, começo; lado; fim. (de cabo, “de novo, novamente”) 
 
cada pron. ind. (< lat. tardio cata, empregado em locuções adverbiais de sentido 
distributivo, der. do gr. katá, “segundo, conforme”) Cada  (cada que, “cada vez que; 
sempre que”).   
 
caentar v. (< lat. vulg. *calentare, de calens, tis, “quente”). Aquecer, esquentar.  
 
caentura ou quaentura s.f. (ver vocábulo anterior). 
 
calefetoryo (<lat. ecles. calefactorium, deriv. de calefacĕre, aquecer, esquentar). O 
calefatorium, na verdade, era um recinto no interior do mosteiro, geralmente próximo à 
cozinha, onde os monges podiam se aquecer durante os invernos rigorosos. Havia 
normas rígidas quanto ao tempo de permanência dos monges no local a fim de que não 
se desviassem das demais obrigações do dia. O calefatorium, a cozinha e a enfermaria 
eram os únicos lugares do mosteiro em que era permitido o fogo.  
 



capitolo (ver acima cabidoo) 
 
celareiro (possivelmente do lat. cellarariu- ou de *cellariariu-, ambos der. de cella, 
“lugar onde se guarda alguma coisa”, e, daí, “celeiro, despensa”). Despenseiro; o monge 
encarregado da administração material do mosteiro (celelário ou ecónomo).  
 
cima (< lat. cyma ou cuma, “pimpolho, renovo, grelo da couve e de outras plantas”, der. 
do gr. Kûma, “onda, vaga; qualquer produção, germe animal ou vegetal; cimácio”; no 
lat. vulg. adquire as acepções de “extremidade, parte mais alta” ). Fim, parte final. Estas 
acepções não deixam de representar a ideia básica de extremidade de algo, se se entende 
que chegar ao termo de uma oração, de um canto, de uma leitura possa representar o 
ponto culminante de seu(s) significado(s) e propósitos de elevação. (aa cima, na cima, 
“no final”/ ataa cima de, “até o fim de”). 
 
cinto adj. (< lat. cinctu-, p.p. de cingĕre, “cingir, envolver”) Cingido, envolvido. 
 
claustra s.f. (na verdade, o plural do latim claustrum é claustra, que se utiliza no Livro 
dosUsos, entretanto, como palavra feminina no singular, como ocorre com cantica). 
Claustro.    
 
colaçom s.f. (lat. collatione, “reunião, ajuntamento”). Refeição. Esta acepção proviria 
do fato de que os monges, após a colação ou reunião da noite para as orações e o 
sermão, dirigiam-se ao refeitório do mosteiro para a última refeição do dia. Os 
beneditinos a tomavam depois da leitura das Collationes.  
 
colheita s. f. (é forma divergente e popular de coleta, do lat. collecta, e substantivação 
do feminino do p. p. arcaico colheito, que provém do p. p. masc. do lat. collectus, a, um,  
do v. colligĕre, “recolher, colher, juntar, reunir”; o lh seria influência do lh do v. colher, 
após palatalização do –li- de colligĕre ). Coleta (ver abaixo collecta). 
 
collecta s.f. (quanto à informação etimológica, ver o verbete colheita). Atualmente é a 
primeira oração que o bispo ou o sacerdote recita sozinho depois do Intróito da missa. 
Pode designar também as curtas orações que se realizam nas missas antes da leitura da 
Epístola. Em qualquer caso, uma coleta é basicamente um peditório. Nos primórdios, o 
termo collecta, na liturgia romana, referia-se tão somente à assembleia. Com o tempo 
passou a indicar a oração da assembleia e, depois, a oração que iniciava a missa. 
Originalmente, pelo que se observa dos antigos sacramentários, rezava-se em cada 
missa somente uma coleta. São Bento parece ter introduzido a primeira forma dessa 
oração quando prescreveu em sua Regra, no capítulo II, que o abade desse uma benção 
ao término dos Noturnos e antes de começar os Laudes.  
 
como conj. (< lat. vulg. quomo, forma apocopada do lat. cláss. quomŏdo). Como, da 
mesma forma que; quando; porque (como quer que loc. conj. “ainda que, embora, por 
mais que”).  



 
companha s.f. (< lat. vulg. *companĭa, cuja raiz é o lat. pane, “pão”, daí, 
acrescentando-se a ideia de “reunião” expressa pelo pref. com-, referir-se-ia 
originalmente a um grupo de pessoas que comem conjuntamente o pão). Multidão, 
turba, povo.  
 
compeçar v. (< lat. *cominitiare, de cum- + initiare, “iniciar”; não encontramos 
explicação para o p alienígena) Começar (compecem). 
 
Completa s.f. (substantivação do feminino do adj. lat. completus, a, um) Completa: a 
última Hora Canônica.  

Ofício divino significa etimologicamente um dever cumprido para com Deus. 
Em linguagem eclesiástica, significa certas orações que devem ser recitadas em horas 
fixas do dia ou da noite pelos sacerdotes, religiosos ou clérigos. Compreende a recitação 
de certas orações do Breviário e não inclui a missa e outras cerimônias litúrgicas.  

Na Igreja, a oração das Horas é atestada quer na vida cotidiana, quer na 
organização das comunidades monásticas. Seus testemunhos remontam ao século III. 
Tertuliano fala das orações da manhã e da tarde e também da oração da terça, sexta e 
noa. No mesmo período, Hipólito de Roma prescreve o horário da oração cotidiana: 
oração pela manhã, que se impõe a todos os fiéis, oração da terça, de sexta e de noa, 
postas em relação com a crucificação e morte de Cristo, oração da tarde, antes do 
repouso, e, enfim, a oração durante a noite, associada a uma espécie de repouso noturno 
de todo o cosmo. O monaquismo nascente, procurando realizar o ideal cristão do modo 
mais perfeito possível, retoma e ocasionalmente amplia este horário de oração. São 
Basílio adota para a prece conventual um cursus cotidiano mais desenvolvido, que conta 
oito ofícios em vez de cinco: após a oração da aurora, os monges se encontram para a 
terça, sexta e noa; ao fim do dia celebram uma sinaxe de ação de graças; antes do sono, 
recitam o salmo 90; à meia noite eles se levantam para uma oração em comum; 
levantam-se de novo, antes da aurora, para uma última oração noturna.  

No Ocidente, São Bento dá um exemplo de equilíbrio. O Ofício coral tem, no 
monaquismo beneditino, apenas um lugar limitado. Este comporta, cada dia, além das 
vigílias noturnas, as sete Horas desde então tradicionais: Laudes, Prima, Terça, Sexta e 
Noa, Vésperas e Completas (Regula 16). Cada um destes ofícios consiste em três ou 
quatro salmos, uma breve leitura bíblica ou patrística. A oração litúrgica exerce um 
papel essencial na vida e na coesão da comunidade; nutre e expressa a vida espiritual do 
monge; deixa-lhe, porém, o tempo e o desejo de uma oração individual. Vê-se, assim, a 
contribuição do papel do monaquismo na constituição da liturgia da Horas. Ele reforçou 
e organizou elementos tradicionais, inspirados seja pelo ritmo solar do dia e da noite, 
seja pelo ritmo humano do trabalho e do repouso. Esta oração das Horas, cujo caráter e 
amplidão correspondiam ao tipo de vida monástica, será em seguida proposta ou 
imposta, sem as mudanças que seriam necessárias, ao clero que servia às igrejas.  

As vigílias se dividiam naturalmente em três partes: o começo das vigílias, ou 
Ofício do entardecer, as vigílias propriamente ditas, e o final da vigília, ou Ofício 
matutino. Quando as vigílias eram, todavia, o único Oficio e só raramente se 



celebravam, continuavam durante grande parte da noite. Assim, o Oficio da tarde, o da 
meia-noite, o da manhã, chamado primeiramente Matinas e, depois, Laudes, foram 
originalmente um único Oficio. O serviço do entardecer (Vésperas) e o da manhã 
(Matinas ou Laudes) foram gradualmente separados das vigílias. Durante o dia, a Terça, 
Sexta e Nona, horas usuais de orações privadas, tanto entre os judeus como entre os 
primeiros cristãos, se converteram logo nas horas do Ofício, assim como as Vésperas ou 
os Laudes. As Completas aparecem como uma repetição das Vésperas no século IV.  

A Prima é a única hora da qual se conhecem com mais precisão a origem e o 
período de surgimento, ou seja, fins do século IV. O nome Prima (prima hora) 
corresponde, assim como os de Terça, Sexta e Nona, aos ofícios curtos que se recitam 
em diferentes horas do dia, a saber: Prima até as 6:00 da manhã; Tertia, até as 9:00 da 
manhã; Sexta, até o meio-dia; Nona, até as 3:00 da tarde.  Nos primórdios, a Prima se 
chamava matutina (hora); mas logo, para distingui-la das horas noturnas de Matinas e 
Laudes (estas, posteriormente inseridas entre os ofícios matutinos) e para incluí-la nas 
horas do dia, foi chamada de Prima. Aparece pela primeira vez com este nome na Regra 
de São Bento.  

Durante o século V, o Ofício Divino já se compunha, como hoje, de um Ofício 
noturno, ou seja, as Vigílias (depois, Matinas) e os sete ofícios do dia: Laudes, Prima, 
Terça, Sexta, Nona, Vésperas e Completas.  
 
comprido adj. (p. p. do arc. comprir, do lat. complere, “encher; completar, preencher”) 
Cheio, completo (compridamente)  
 
conto s. f. (< lat. compŭtu-) Cômputo, número (minguar do conto) 
 
contra prep. (< lat. contra) Defronte de, em frente a; para, em direção a; em sentido 
contrário (de contra u) 
 
convinhável ou convinhavil  adj. (supõe um verbo *convinhar, cuja base é o latim 
convenire, “vir juntamente; ser conveniente”; teria ocorrido então a formação arbitrária 
de radical com vogal temática convinha-, a que teria se adicionado o suf. –vel.) 
Conveniente, que convém, adequado. (convinhavilmente) 
 
corporal s.m. (< lat. corporalis, “relativo ao corpo, corporal”) Corporal: é um pano 
quadrado de linho branco, que na atualidade é um pouco menor que a largura do altar, 
sobre o qual se colocam a Sagrada Hóstia e o cálice durante a celebração da missa. É 
bem provável que nos primeiros séculos se empregasse um pano de linho de tamanho 
grande que servia igualmente como mantel e corporal e que era dobrado para trás para 
cobrir o cálice. Na época carolíngia, entretanto, já se havia estabelecido uma clara 
distinção. Em relação às dimensões do corporal, foram introduzidas modificações 
quando os fiéis deixaram de levar pães para o altar, pois já não havia necessidade de um 
lenço amplo que se dobrasse sobre eles e os cobrisse. Foi no século XI ou XII que a 
prática de dobrar o corporal sobre o cálice deu lugar ao uso de um segundo corporal 
dobrado para cobrir o cálice quando necessário.  

http://ec.aciprensa.com/wiki/Tercia
http://ec.aciprensa.com/wiki/Sexta
http://ec.aciprensa.com/wiki/Nona
http://ec.aciprensa.com/wiki/Cristianismo


Segundo as normas litúrgicas atuais (1908), o corporal não pode estar adornado 
com bordados e deve ser confeccionado com puro linho branco, ainda que houvesse na 
Idade Média muitos casos que contrariavam esse preceito. Não deve ser deixado 
estendido sobre o altar: quando não for usado, deve-se dobrá-lo e colocá-lo em uma 
bolsa de corporais. Hoje em dia o corporal se dobra duas vezes na largura e duas vezes 
no comprimento, de modo que forme um pequeno quadrado. Antigamente, quando era 
maior e se usava também para cobrir o cálice, era dobrado em quatro na largura e em 
quatro no comprimento. Algumas das ordens religiosas mais antigas ainda observam 
essa prática. Quando está em uso somente pode ser manipulado pelo clero ou pelos 
sacristães que hajam recebido uma permissão especial para isso.  
 
cortinha s.f. (< lat. tard. cortina, der. do lat. cohors, -tis, “recinto”) Cortina. 
Antigamente, na maioria das basílicas, catedrais e igrejas se erigia sobre o altar-mor 
uma grande estrutura em forma de cúpula ou domo, que se assentava sobre quatro 
colunas e era chamada de cibório (ou dossel).  Entre elas corriam barras de metal, com 
anéis dos quais pendiam cortinas que corriam ao redor do altar em certas partes de 
missa. Eram chamadas tetravela altaris e eram feitas de linho, seda, tela de ouro e 
outros materiais. Quando o dossel do altar caiu em desuso, uma cortina era suspensa na 
parte posterior do altar e outras duas, em cada um dos lados. Estas eram dependuradas 
de varas na parede ou no retábulo, ou se apoiavam em quatro pilares erigidos a cada 
lado do altar.  
 
cugula s.f. (< lat. tard. cucŭlla, por alteração de gênero do lat. cucullus, “capuz, capa”) 
Cogula: manto amplo e de mangas largas que os monges usavam para os ofícios solenes 
no coro.  
 
de prep. (< lat. de, “a partir de, de cima de; logo depois de; de acordo com; a respeito 
de; do meio de; feito de; por causa de; contra”) No Livro dos Usos, a preposição 
expressa a maioria dos sentidos que se verificam no português atual, inclusive o de 
designar o agente da passiva (como em Ela está queimada de sol) (no Livro dos Usos 
ocorre em casos como A Prof(f)ecia de Isayas seja liida ante da Pístola d’algũu a que o 
cantor encomendar e em Aa Vespera seja ũa antiphãa dita do confessor sobre os 
psalmos).   
 
deante adv. (do lat. de (prep.) + lat. tard. inante (prep.), “perante”)  Na parte anterior; 
em frente de; primeiramente; à frente; em frente (loc. adv. em deante, ao deante)  
 
departir v. (através do fr. départir, de de (prep.) + lat. partire). Dividir, repartir.   
 
des prep. (das prep. do lat. de e ex, as quais foram relacionadas sintaticamente no lat. 
vulg. como de ex, significando “de dentro de” ). Desde (lugar e tempo). (des i, “desde 
então; depois; em seguida.” / des que loc. conj., “depois que; desde que”). 
 



desordinado adj. (p. p. de desordinar, do lat. dis- + v. ordinare, “pôr em ordem, 
ordenar”) Desordeiro; desordenado; dissoluto.  
 
desvairado adj. (p. p. de desvairar = desvariar, com metátese do i; do lat. dis- + 
variare, “variar, matizar”). Variado, sortido.   
 
d(h)i (contração da prep. de com o adv. i, do lat. ibi, “aí, nesse lugar”, para uns, ou do 
lat. hic, “aqui, neste lugar”, para outros). Daí.   
 
diagoo s.m. (< lat. ecl. diacŏnu-, der. do gr. diákonos). Diácono.    
 
domaa s.f. (< lat. hebdomăda, der. do gr. hebdomás, ádos). Espaço de sete dias, semana.  
 
domaairo s.m. (< lat. tard. hebdomadarĭu-, de hebdomăda – ver verbete anterior) 
Monge que nos mosteiros e nos cabidos é escalado pelo período de uma semana para 
cumprir determinadas tarefas, que podem ser relativas à rotina (domaairo do refeitorio, 
domaairo da enfermaria, domaairo do dormitório, etc) ou aos ofícios litúrgicos 
(domaairo da missa, domaairo de ajudar depois da missa, domaairo de leer aa mesa, 
etc.).  
 
Doze Lições (festa de)  
 
empero (ver abaixo pero) 
 
empós adv. (de em (< lat. in) + pós (< lat. post)) Depois, após.  
 
Endoenças s.f. (<lat. indulgentĭa, “bondade, benevolência, favor, graça, isenção de um 
tributo, perdão de uma pena”; ant. pl. vulg. de indulgências; usado no lat. ecl. (dies) 
indulgentiae “dias de indulgência”) Corresponde à quinta-feira da Semana Santa, em 
que eram concedidas “indulgências eclesiásticas”. Esse dia é consagrado principalmente 
para celebrar a instituição da santíssima eucaristia (feria quinta Coena Domini). A 
liturgia da Quinta-feira Santa une à lembrança da instituição eucarística os lutuosos 
episódios que pouco depois principiaram a Paixão de Cristo.  
 
ensembra adv. (< lat. vulg. insĭmul – de in (prep.) e simul (adv.) “simultaneamente, ao 
mesmo tempo” –  + a). Juntamente, em conjunto.  
 
entanto adv. (da prep. lat. in ,“em”, + adv. lat. tantum, “tanto, de tal modo”). Nesse 
meio tempo, nesse ínterim.  
 
entender v. (< lat. intendĕre, “estender para (sent. físico e moral); estender-se, dirigir-se 
para”) Aplicar-se, dedicar-se; estar vigilante.  
 
entonce adv. (< lat. in (prep.) + tunc (adv.) “então, naquele momento” + e). Então.   



 
entramente ou entremente adv. (resultante do cruzamento de entre- + port. arc. 
dementre (< *domentre), do lat. dum inter ou interim  “durante o tempo intermediário”; 
a perda do r de dementre se deu por analogia com os advérbios em –mente). 
Entrementes, nesse espaço de tempo, nesse ínterim.  
 
Epacta (Epauta, pacta) s.f. (< lat. epactae (dies), “(dias) intercalares do mês lunar para 
igualar o mês solar”, do gr. epaktaí (hemérai), “dias intercalares”) 
 
Epiphania s.f. (< lat. epiphanía,“aparição”, der. do gr. epipháneia “aparição, 
manifestação”). Epifania. No Oriente, Epifania era a festa do nascimento de Jesus 
Cristo, mas só depois do ano 300, e do seu batismo. Depois foi acrescentado o milagre 
de Caná. No Ocidente também se comemorava neste dia o nascimento do Redentor, ao 
menos em um ou outro lugar, não em Roma. As palavras do prefácio e do 
communicantes da Epifania: in substantia nostrae mortalitatis apparuit ou corporalis 
apparuit, não provam que em Roma a epifania era a festa do nascimento de Jesus 
Cristo, nem pela suposta antiguidade, por serem relativamente recentes, nem pela 
prioridade da composição, por serem em parte tomadas da festa do Natal e suporem a 
existência desta festa. Mas, desde que o dia 25 de dezembro foi admitido como dia fixo 
do Natal, o objeto principal da Epifania é a adoração do Menino Deus pelos magos e a 
vocação dos pagãos à Igreja. O dia da festa é a data de 6 de janeiro, tanto no Oriente 
como no Ocidente. Tem o seu fundamento na tradição dos basilidianos, seita gnóstica 
do princípio do II século. A vigília aparece pelos fins do século VII, a oitava no século 
VIII.  
 
er ou ar adv. (origem incerta: talvez o prefixo re- latino, que entra na composição de 
muitos verbos, ou de ad re(m); de qualquer maneira funciona mais como partícula de 
reforço). Também.   
 
esguardar v. (prov. de es + lat. med. *guardare, der. do germ. *wardon, “estar em 
guarda”; cp. com o fr. ant. esgarder, derivado do mesmo étimo germ.) Observar; 
aguardar; respeitar. (esguarde) 
 
estirar v. (de es- + tirar, de origem obscura). Esticar, estender. (estirássemos) 
 
estonce adv. (< lat. ex (prep.) + tunc (adv.) “então, naquele momento” + e). Então (ver 
acima entonce). 
 
feria s.f. (< lat. feria, “dia de festa, dia de repouso, dia feriado”; a Igreja designava 
alguns dias da semana em que havia festividades e comemorações de acordo com o 
calendário litúrgico por secunda feria, tertia feria, quarta feria, quinta feria e sexta 
feria, formas que posteriormente só o português adotaria; feria do latim passou a feira 
no português por metátese; a utilização de feria por feira no Livro dos Usos, parece-nos 
caso de latinismo). 



 
ficamento s.m. (rad. fica-, de ficar < lat. vulg. *figicare, e suf. –mento). No Livro dos 
Usos, deve-se subentender, para o substantivo, o complemento de giolhos (joelhos), 
caracterizando o ato de ajoelhar-se (ver abaixo ficar).      
 
ficar v. (< lat. vulg. *figicare, de figĕre, “cravar, fincar, fixar”) ficar giolhos (ver 
abaixo giolho), “ajoelhar-se, ficar de joelhos” .  
 
fĩimento s.m. (rad. fĩi-, de fĩir (< lat. finire, “delimitar; acabar, terminar”) e suf. –mento) 
Parte final, término, fim.  
 
galheta s. f. (prov. do esp. galleta “vasilha pequena com um cano retorcido para verter 
o líquido nela contido”, este de orig. obsc.; alguns a relacionam ao lat. galĕa, “capacete, 
elmo”) Cada um dos dois pequenos vasos que contêm o vinho e a água usados na 
celebração da missa. As galhetas são mencionadas pela primeira vez no séc. V nos 
Statuta Ecclesiae Antiqua. Lá se prescreve que o subdiácono receba urna galheta com 
água e o acólito uma galheta vazia para levar o vinho para a missa: "Urceolum vacuum 
ad suggerendum vinum in eucharistiam sanguinis Christi". Esta fórmula, só 
acrescentando, além do vinho, “et aquam", é ainda utilizada, embora o bispo entregue 
ao novo acólito uma galheta só. Como se explica essa dissonância? O acólito mais tarde 
foi encarregado de levar também a água para o altar, e por isso a forma foi mudada em 
vinum et aquam. A rubrica, porém, não foi mudada e prescreve ainda hoje entregar uma 
só galheta ao ordenando. As galhetas devem ser de vidro.  
 
giolho s.m.(< lat. vulg. genucŭlu-, por genicŭlu-, dimin. do lat. cláss. genu, “joelho”) 
Joelho.   
 
govio s.m. (< lat. gaudĭu-). Gozo, alegria.  
 
graao s.m.(talvez do fr. arc. graal (s. XIII), “prato largo e raso”, der. do lat. med. 
gradale, “vaso em que se colocam os alimentos de forma gradual”) Graal (Cálice 
sagrado).  
 
guisa s.f. (< lat. vulg. *guisa, der. do germ. *wisa) Modo, maneira (toda guisa, em guisa 
que, em tal guisa, pola guisa que, em outra guisa) 
 
guisar v. (< lat. vulg. *guisa (ver guisa) + suf. ar) Arrumar, preparar (guise) 
 
haver v. (< lat. habere) Haver, ter (ham, hajam)  
 
humildar v. (< lat. tard. humilitare, “abaixar, abater, bater por terra”) Humilhar 
(humildando-se) 
 



humildoso adj. (do rad. humild-, de origem incerta, e o suf. -oso) Humilde 
(humildosamente) 
 
i adv. (do lat. ibi, “ali, lá, aí” ou do lat. hic, “aqui, neste lugar”). Ali, aí, lá; então. 
 
Kalendas s.f. (< lat. calendas ou kalendas). O primeiro dia de cada mês no antigo 
calendário romano (sexto kalendas de fevereiro) 
 
Laudes s.f. (< lat. laudes, nom. pl. de laus,laudis, “louvor, elogio, panegírico”) Laudes: 
hora canônica do Ofício Divino, que se observa durante a aurora, após as Matinas (Ver 
verbete Completa) 
 
leedoiro ou leedouro adj. (a terminação -doiro, que se liga a leer, do lat. legĕre, “ler”,  
parece-nos expressar aqui a noção do particípio futuro latino em (t)urus, a, um; de 
forma que sancto leedoiro seria o santo que há de ser lido, ou seja, que terá leituras 
próprias durante sua comemoração)  
 
Letera Domingal 
 
leixar v. (< lat. laxare¸ “afrouxar; separar-se de, largar, soltar”). Deixar. 
 
longo adj. (< lat. longu-) (em longo, “de comprimento”) 
 
mandado s.m. (< lat. mandatu-). Ordem, mandado. Também recebia o nome de 
mandado a ocasião em que se lavavam os pés aos monges a exemplo de Jesus Cristo na 
Santa Ceia.  
 
manípulo s.m.(< lat. manipulu-, “punhado, feixe; estandarte; insígnia militar”) O 
manipulo era o lenço de uso comum. Com o tempo se tornou o lenço de cerimônia, 
levado na mão e empregado pelos cônsules e pretores romanos para dar o sinal do 
princípio das carreiras no circo e para transmitir ordens. Para dirigir as assembleias 
litúrgicas, também o pontífice romano o usou, de sorte que foi um distintivo dele e de 
clérigos, a quem ele o concedeu. Pouco a pouco se tornou uma faixa. É hoje uma faixa 
de um metro de comprimento e 5-10 cm de largura, as extremidades pendentes mais 
largas. Põe-se sobre o braço esquerdo, sendo segurado por fitas ou pela estreiteza da 
abertura para o braço. Só no século XVIII se fizeram os manípulos disformes com as 
extremidades em forma de pá. É prescrita uma cruz no meio. 
 
Matinas s.f. (< lat. matutina, fem. do lat. matutínus,a,um “relativo a manhã, matutino, 
matinal”, redução de matutina diurna, “hora matinal”; haplologia, prov. por infl. do fr. 
matin) Matinas: primeira hora do Ofício Divino noturno, geralmente entre meia-noite e 
o nascer do sol (ver verbete Completa) 
 
medés pron. (< lat. *medesse, de met (partícula de reforço) + ipse (pron. demonstr.)) Mesmo. 



 
mes conj. (< lat. magis, “mais” (adv.)) Mas.  
 
misto s.m. (< lat. mixtus, part. pas. de miscere “misturar, juntar, reunir; confundir; 
preparar; produzir”) Refeição de pão e vinho que faziam os frades beneditinos e 
cistercienses antes de irem para o coro.  
 
Noa s.f. (< nona, redução de nona hora, “a nona hora do dia”, isto é, em torno das 14h; 
do fem. de nonus, a, um, ord. de nove-, ”nove”) Noa ou Nona, uma das horas canônicas, 
entre a Sexta e as Vésperas, correspondendo normalmente às três da tarde (ver verbete 
Completa). 
 
Noturnos s.m. (<lat. nocturnus, a, um; redução de “oficios noturnos”) A primitiva 
oração noturna (vigiliae) recebeu na Idade Média a denominação de Officium 
nocturnale ou Nocturnorum. A maior importância da Vigília em contraste com as 
demais horas do ofício era colocada em relevo na liturgia monástica medieval por uma 
preparação particular, que variava de acordo com a regra monástica (ver verbete 
Completa).  
 
officio s.m. (< lat. officĭu-, contração de opificĭu-, de opus, “trabalho, obra”  e facĕre, 
“fazer”) Refere-se, no Livro dos Usos, ao denominado Ofício Divino, ou seja, a 
determinadas orações que devem ser recitadas e observadas pelos monges em horas 
fixas do dia e da noite. “Horas Canônicas”, “Breviario”, “Ofício diurno e noturno” e 
"Ofício eclesiástico” são alguns sinônimos de Oficio Divino, que tem como principais 
elementos constitutivos 1) os salmos com suas antífonas; 2) as leitura com seus 
responsórios; 3) as coletas e preces.  
 
Octava(s) ou ouctava(s) s.m. (< lat. octava, fem. do num. ordinal declinável octavus, a, 
um, “oitavo”). Oitava(s): espaço de oito dias que a Igreja Católica consagra à celebração 
duma festa religiosa solene, a contar da data dessa festa, em especial o último desses 
dias.   

No início, as festividades cristãs não comportavam oitavas. As festividades mais 
antigas eram a do domingo, no sétimo dia, e as de Páscoa e Pentecostes, as quais se 
fundiam em uma única festividade de cinquenta dias. Parece que por volta do século IV, 
começando a arrefecer o sentido primitivo da festividade dos cinquenta dias do tempo 
pascal, introduziram-se oitavas à Páscoa e ao Pentecostes. Além disso, o domingo que 
caía no oitavo dia após a Páscoa e o Pentecostes constituía uma espécie de fechamento 
natural dos sete dias de festas depois dessas duas maiores. A partir do século IV a 
celebração das oitavas é mencionada mais frequentemente. Aparece nas Constituições 
Apostólicas, nos sermões dos Padres da Igreja e nos Concílios.  

O domingo seguinte à Páscoa (domingo in albis) e o oitavo dia de Natal 
(Circuncisão) já eram considerados dias de festa há muito tempo, de forma que se 
começaram a atribuir oitavas a boa parte das festas católicas solenes a partir do 
momento em que a Páscoa, o Pentecostes e o Natal tiveram as suas. Desde o século VIII 
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já há noticias das oitavas da Epifania e do século IX em diante se intensificam as 
celebrações das oitavas dos santos, dentre eles, São Pedro e São Paulo. Por influxo 
franciscano, no século XIII varios outros santos, dentre os quais, São Francisco, Santa 
Clara, Santo Antonio de Padua, São Bernardino, etc., passaram a ter suas próprias 
oitavas.  

Assim, podem ser divididas as oitavas em duas categorías: as do Senhor (Páscoa, 
Pentecostes, Natal, Epifania e Corpus Christi)  e as dos santos.  

(No Livro dos Usos octava(s) de Natal, de Páscoa, de Pinticoste, de Nosso 
Senhor, dos sanctos, de Appariço, da Epiphãia, da Assunçom de Sancta Maria, da 
Acensom de Deus, de Sancti Spiritus, de Sam Joham Babtista, de Sam Pedro e de Sam 
Paulo, de Sancta Maria, da Nacença de Sancta Maria, de Sam Bernardo, de Sam 
Lourenço, de Sancto Stevam, de Sanct\a\e Agnetis Virginis, de Nativitate beat\a\e 
Mari\a\e). 
 
pala s.f.(< lat. palla, “veste que usavam as matronas romanas; veste que usavam os 
atores ou músicos em cena; cortina, tapeçaria”; provavelmente influenciado pelo lat. 
tardio palliare, “dissimular, esconder, cobrir”). Pano com que o sacerdote cobre os 
utensílios do altar; objeto rígido ou cartão forrado ou encapado com tecido para cobrir o 
cálice que traz o vinho (nesta acepção a pala deve ser, atualmente, confeccionada ou de 
várias camadas de linho bem engomadas, para ficar tesa, ou de duas peças de linho 
cosidas em forma de bolsa, tendo no meio um cartão, ou de um cartão coberto, em 
baixo, de linho, e em cima, de seda de qualquer cor, nunca porém, preta; também pode 
ter bordados).  
 
Parasceve s.f. (< lat. ecles. parasceve, der. do gr. paraskeué, “preparativo”). Era o dia 
de cada semana em que os judeus deviam se preparar para o sábado, considerado dia de 
descanso. De acordo com os testemunhos dos Evangelistas Marcos e Lucas, Jesus foi 
morto na Parasceve judaica. Com efeito, em Marcus, 15:42, lê-se que aquele dia “[...] 
erat Parasceve, quod est ante sabbatum [...]”, e em Lucas, 23:54, “Et dies erat 
parasceves, et sabbatum illucescebat”. Portanto, dia de Parasceve é, no Livro dos Usos, 
o mesmo que Sexta-feira Santa. 
 
passado s.m. (part. pass. de passar – ver abaixo) Morto, defunto, cadáver, finado. 
(passado presente, presente passado, finado presente)  
 
passar v. (< lat. *passare atestado pelas línguas român.: it. passare, fr. passer, provç. 
pasar, cat. esp. port. passar; der. do lat. passus,us, “afastamento das pernas”, daí, passo, 
passada) Morrer.   
 
pátena s.f. (< lat. patĭna ou patĕna, “tigela; prato para peixe; tacho; manjedoura”).  Na 
época de Cristo a pátena, normalmente de formato circular como o prato moderno, era o 
utensílio onde se colocavam o pão e as viandas para as refeições. Por sua vez, era no 
cálice que se depositava a bebida. Adotado pela liturgia católica, passou a ser o vaso 
sagrado em forma de prato que servia para cobrir o cálice e receber a hóstia. 



Primitivamente, pelos indícios existentes, tanto o cálice como a patena devem ter sido 
de vidro. Posteriormente, foram fabricados com materiais mais sólidos e preciosos, 
como o ouro e a prata. Na Idade Média, as pátenas conservaram o formato circular 
antigo; em seu fundo, costumava-se gravar a cruz ou a figura do Cordeiro, ou uma mão 
aureolada, símbolo da divindade, ou a efígie de Cristo, ou uma inscrição.    
 
pera prep. (da prep. lat. per, “através de; durante”, e a prep. lat. ad, “a, para, até”) Para.   
 
pero conj. (< lat. tard. per hoc, “por isso, portanto”) Mas, porém.  
 
Pinticoste ou Penticoste s.m. (< lat. pentecoste, -es, der. do gr. pentekosté, -és, 
“quinquagésimo”) Primordialmente o termo Pentecostes indicava os cinquenta dias 
depois da Páscoa, terminando, no século IV, por indicar tão somente o último dia deste 
período, constituindo seu solene encerramento. Portanto, Pentecostes é a festa realizada 
no quinquagésimo dia após a Páscoa para comemoração da descida do Espírito Santo 
sobre os Apóstolos e a igreja reunida no cenáculo, da primeira pregação do evangelho e 
da fundação da Igreja.  
 
pipa s.f. (< lat.vulg. *pippa, “flautinha”, der. de pipare “piar”). Era uma espécie de tubo 
ou canudo (cannula, fistla, calamus) pelo qual tanto os sacerdotes (diácono e 
subdiácono) quanto os fiéis podiam, com maior comodidade, sorver do cálice uma 
porção do vinho consagrado. Há notícias de sua utilização já no século VIII, 
principalmente em Roma.   
 
Pístola s.f. (< lat. epistŏla, der. do gr. epistolé, “carta”). Epístola. 
 
plicadura s.f. (lat. plicatura, “dobra”) Dobra. 
 
poer v. (< lat. ponĕre) Pôr (poerem) 
 
polo contr. da prep. por com a forma antiga do art.def. ou pron. lo, tendo-se assimilado 
o -r de por ao l de lo (por + lo > pollo > polo). Pelo 
 
porem conj. (< lat. proinde, “por consequência, por conseguinte, assim”, através do arc.  
porende, “por isso”, que sofreu apócope). Por isso; porém, no entanto.  
 
porende conj. (< lat. proinde, “por consequência, por conseguinte, assim”) Por isso.  
 
poucotinho diminutivo irregular de pouco (contemporaneamente, talvez com maior 
frequência em Portugal, verifica-se o uso das formas poucotinho e poucochinho)  
 
Prima s.f. (< lat. prima, fem. de primus, a, um, “primeiro”; redução de prima hora) 
Prima, a primeira das horas canônicas diurnas do ofício divino, depois das laudes, 
cantada às seis da manhã (ver verbete Completa).  



 
propriedade s.f. (< lat. proprietate-, “propriedade”) No Livro dos Usos, o santo que 
tem propriedade é aquele que tem ofício ou missa própria.  
 
prular adj. (< lat. pluralis) Plural. 
 
pustumeiro adj. (< lat. postumus, “último”, + suf. -arius) Último  (aa pustumeira, “por 
último”) 
 
quanto adj. e adv. (< lat. quantus, a, um) (já quanto, “um pouco, um tanto” / 
quantoquer, “um tanto, algo”).  
 
Quadragesima s.f. (< lat. quadragesima, redução de quadragesima pars, quadragesima 
dies) Quaresma.  

No ano eclesiástico, faz-se há séculos uma preparação ascético-litúrgica para a 
Páscoa, preparação esta que compreende três etapas: a primeira corresponde aos três 
domingos da Septuagésima, Sexagésima e Quinquagésima; a segunda vai do início da 
Quaresma até o Domingo de Ramos; a terceira corresponde à Semana Santa. Tanto a 
Igreja latina quanto a grega costumam antepor à Quaresma um período de três semanas, 
as quais, em função da ordem temporal denominam-se Septuagésima, Sexagésima e 
Quinquagésima. A Quinquagésima deve ter sido introduzida em Roma no século VI e a 
Sexagésima – indicando o começo de um jejum particular dos monges e, depois de um 
período penitencial, também dos fiéis – um pouco mais tarde. A Septuagésima foi a 
última a ser acrescentada ao ciclo dos domingos que precedem a Páscoa. Em Roma, ao 
final do século VI, as três semanas que precediam a Quaresma já eram celebradas.  

Na Igreja, em princípios do século IV, por inspiração, tanto dos quarenta dias de 
jejum de Moisés e Elias quanto do período de tempo idêntico que Jesus jejuou no 
deserto, começa a ser observado um período sagrado de quarenta dias, chamado, por 
esta razão, de Quaresma, como preparação apara a Páscoa, entendida em seu conceito 
primitivo, ou seja, não como aniversário da ressurreição de Cristo, mas como os dois 
dias (Sexta-feira e Sábado Santo) comemorativos de sua imolação na cruz para resgate 
do mundo. Examinados os testemunhos patrísticos mais antigos, compreende-se que a 
quarentena sagrada não foi considerada em sua origem como uma extensão do jejum 
primitivo da  exta-feira  anta e do  ábado  anto     constituindo a preparação para a 
festa da Ressurreição (Pascha resurrectionis) – mas, sim, como uma quarentena de 
penitência que precedia à Sexta-feira Santa (Pascha crucifixionis). Designava-se com o 
nome de Páscoa unicamente a comemoração anual da paixão e morte do Redentor.  

Foi somente no século V com a inclusão do sepultamento e da ressurreição, que 
se formou o chamado Tríduo Pascal (crucificação, sepultamento, ressurreição). O 
Tríduo era, portanto, uma festa única que compreendia a morte (Sexta-feira Santa), a 
sepultura (Sábado Santo) e a ressurreição de Cristo (domingo). Foi precisamente como 
preparação deste paschale mysterium que se instituiu a Quaresma, que devia terminar na 
Quinta-feira Santa. Com efeito, se se contam a partir deste termo quarenta dias para trás, 



chega-se ao sexto domingo antes da Páscoa, ou seja, o atual primeiro domingo da 
Quaresma (Caput ieiunii ou Quadragesimae).  
 
Quatro Temporas (< lat. Quattuor Tempora) São a quarta-feira, a sexta-feira e o 
sábado das quatro semanas seguintes em que se deve fazer jejum: a primeira da 
Quaresma, a primeira de Pentecostes, a terceira de setembro e a terceira de dezembro. 
De acordo com alguns autores, as Quatro Têmporas são vestígio da antiga semana cristã 
com três dias de jejum, para outros, foram instituídas para santificar o início das quatro 
estações do ano. O profeta Zacarias (8:19) assinala quatro épocas de jejum para Israel. 
Foi em Roma que primeiro se celebravam as três têmporas de verão, outono e inverno, 
instituídas pelo Papa Calisto (século III). O número três se explica por certas festas 
pagãs que ocorriam três vezes por ano: feriae sementinae (inverno), feriae messis 
(verão) e feriae vindemiales (outono). São Leão Magno foi quem mencionou pela 
primeira vez as quatro têmporas relacionando-as com as quatro estações do ano. 
Deviam ser santificadas pelo jejum. O papa Gelásio (séc. V) acrescentou as ordenações 
sacerdotais que ainda hoje se fazem nas Quatro Têmporas. De Roma, as têmporas se 
propagaram para todas as igrejas de rito romano, sendo sua época fixada 
definitivamente por Urbano II (1095). A liturgia das Têmporas tem na quarta-feira duas 
epístolas. A razão histórica é o antigo costume romano e de outras liturgias de ler duas 
lições antes do Evangelho.  
 
que conj. (< lat. quid, neutro sing. do pron. interrogativo quis, quae, quid) Que (a que 
alimpou, “com que limpou” / a que se aquente, “para que se aqueça”)  
 
Quinquagesima s.f. (ver verbete Quadragesima) 
 
rasura s.f. (< lat. rasura, “raspadura, corte de cabelo, o ato de barbear”) Tonsura.  
 
refectureiro s.m. (de refectorio < lat. ecles. refectoriu- + suf. -eiro) Refeitoreiro.   
 
renembrança s.f. (pref. re- + nembrar  (< lat. memorare) + suf. ança) Lembrança. 
 
responso s.m. (lat. responsu-, “resposta”) Série de versetos, geralmente tirados das 
Sagradas Escrituras, e que se rezam ou cantam alternadamente nos ofícios da Igreja 
depois dos capítulos ou das lições, por uma ou mais vozes, de uma parte, e pelo coro, 
como representante da assistência, de outra parte. Sua forma pode ir desde os 
brevíssimos responsos aleluiáticos até os grandes responsos-graduais.  
 
sagrar v.(< lat. sacrare). Consagrar.  
 
satisfazer v. (< lat. satisfacĕre) Retificar falha ou erro cometido; cumprir uma 
obrigação espiritual; pedir perdão por erro cometido. (satisfaça) 
 



Secreta s.f. (< lat. secreta, redução de oratio secreta, “oração particular, reservada, 
oculta”) Na liturgia romana, é a oração que o sacerdote diz em voz baixa ao final do 
ofertório. Diz-se em voz baixa para não se confundir com o canto do ofertório 
executado no mesmo instante pelo coro.  O nome secreta significava que, no princípio, 
era a única oração que se dizia dessa forma.  A recitação silenciosa do Canon, às vezes 
chamada de Secreta não deve ter começado, para uns, antes do século VI ou VII, para 
outros, não antes do X. Na verdade, todas as orações que presentemente constituem o 
ofertório são adições posteriores e só começaram a ser adotadas em Roma no século 
XIV. Até então o a ato do ofertório era realizado em silêncio e a oração correspondente 
que se lhe seguia correspondia à secreta atual.   
 
se(e)da s.f. (< lat. sede-) Assento, cadeira. 
 
seestra s. f. (< lat. sinistra, redução de sinistra manus, “mão esquerda”) Esquerda.  
 
seestro adj. (< lat. sinistru-) Esquerdo.   
 
seer v. (< lat. sedere, “estar sentado, assentar”, fundido com formas do lat. esse, “ser”; o 
lat. sedere, da ideia original de “estar sentado”, passou à de “estar” e, daí, à de “ser”) 
Assentar, estar sentado; ser; estar. (seja, sejam, see, seem, seerá, seerám, seente, sever, 
for, forem) 
 
si pron. (< lat. *sihi por sibi, por analogia com mi < mihi, em que deve ter havido a  
contração dos dois i ) Si (so si, “em silêncio, introspectivamente”) 
 
signar v. (< lat. signare, “marcar com um sinal, assinalar, caracterizar”) Fazer o sinal da 
cruz; benzer com esse sinal (signe-se, signem-se, signada) 
 
signo s.m. (< lat. signu-, “sinal, marca, distintivo, indício; selo, sinete; sinal, presságio”) Sino. 
 
Sexagesima (ver verbete Quadragesima) 
 
Septuagesima (ver verbete Quadragesima) 
 
Sexta s.f. (< lat. sexta, fem. de sextus, a, um; redução de sexta hora) Sexta: na liturgia 
católica, hora canônica do ofício divino que se reza aproximadamente ao meio-dia (ver 
verbete Completa).  
 
senhos adj. plur. (< lat. singŭlos, ac. pl. de singŭli, adj. numeral distributivo pl, “um a 
um, cada um, um por um, um a cada um”) Os mesmos sentidos do latim.  
 
sergente  (por influxo do fr. sergent (< lat. serviente-), “que serve, que está a serviço”, 
part. ac. de servire, “servir”) Servente, servidor.  
 



so prep. (< lat. sub) Sob, embaixo de.  (a so ?) 
 
soo adj. (< lat. solu-/sola “só, solitário”; a f. fem. soa (< lat. sola) ocorria, com 
frequência, desde o séc. XIII; a partir do séc. XVI, foi substituída pela forma masc., que 
passou a ser usada para os dois gêneros) Só, sozinho.  
 
soer v. (< lat. solere, “costumar, ter costume, estar acostumado, estar habituado”) Os 
mesmos sentidos do latim. (soe, soem) 
 
soprior s.m. (de so (< lat. sub) + prior (< lat. priore), “primeiro entre dois”) Subprior.  
 
stada s.f. (< lat. status,-us, “maneira de estar de pé, postura, atitude, posição”, tendo 
ocorrido alteração do gênero masc. para o fem.) Posição.   
 
stante s.f. (substantivação do part. lat. stante, “que está de pé”, do v. stare) Espécie de 
púlpito. 
 
star v. (< lat. stare, “estar de pé, estar ereto”) Estar, ficar; estar de pé, ficar de pé, 
levantar-se (stando, ste, stem, stever, steverem) 
 
stola s. f. (< lat. stola, “vestido comprido de mulher”, der. do gr. stolé, “vestido; 
armamento”). Estola. Está entre as insígnias católicas mais antigas. Originalmente a 
estola era uma veste branca que se estendia até os pés, usada pelos patriarcas antes da 
Lei de Moisés. Os pontífices a colocavam quando ofereciam sacrifícios a Deus. Depois, 
com o uso da alva, a estola se tornou um colar pendente do pescoço e ombros. O 
diácono o utiliza, assim como o manípulo, a tiracolo. Já bispos e presbíteros a fazem 
cingir a nuca deixando as extremidades descer pela frente; se estiverem com a alva, 
vestem a estola cruzada no peito.  

O termo estola se espalhou principalmente por volta do séc. IX, ao passo que seu 
nome original é orarium, provavelmente porque fosse uma espécie de proteção da boca 
contra o vento. Simboliza a mortificação da carne, bem como a paixão e morte de Cristo 
quando colocada como cruz sobre o peito. Também significa o julgo da lei de Deus, o 
julgo de Cristo, o Evangelho. Por ordenação dos concílios bracarense e toledano quarto, 
o diácono leva a estola sobre um ombro e o sacerdote sobre os dois, uma vez que o 
sacerdote oficia e o diácono ministra, necessitando este estar como o ombro direito livre 
para auxiliar com mais presteza aquele.  

Atualmente prescreve-se o uso da estola durante a missa, para a confecção e 
administração dos sacramentos e sacramentais e sempre que o sacerdote tenha contato 
direto com a sagrada eucaristia. Na Idade Média, entretanto, seu uso era menos restrito.  
 
strado adj. (< lat. stratu-, “roupa de cama, coberta, cobertor”, do supino do v. lat. sternĕre, 
“estender; deitar por terra; cobrir de”) Estendido pelo chão; espalhado, alastrado. 
 



suso adv. (< lat. susu- por sursu-, “de baixo para cima, para o alto; no alto”) Acima, em 
cima.   
 
tal pron. e adj. (< lat. talis) Tal, este, aquele, um certo (por tal que, “de forma que”; 
“afim de que”) 
 
tanger v. (< lat. tangĕre, “tocar; tocar em; tocar batendo”) Tanger, tocar (o sino). 
(tangerám, tanga, tangam, tangido, tangerem) 
 
tanto adv. (< lat. tantu-, “tão grande”) Tanto (tanto que, “logo que”) 
 
tavoa s.f. (< lat. tabula) Tábua; espécie de matraca; quadro (tanger tavoa) 
 
tẽer v. (< lat. tenere, “segurar, ter; possuir, obter; manter, reter; conservar; abrigar, 
sujeitar”) Os mesmos sentidos do latim (teer por bem, “achar melhor, achar por bem”). 
(teenr, teer, tever, teverem, teendo, teudos)  
 
temperar v. (< lat. temperare) Organizar, preparar. (temperado) 
 
Terça s.f. (< lat. tertia, “a terça parte, o terceiro lugar”) Terça, hora canônica que se 
segue à Prima, correspondendo às 9 horas da manhã (ver verbete Completa).  
 
termho (h com valor de i) s.m. (< lat. terminu-) Termo, fim. 
 
tersorio s.m. (< lat. ecles. tersoriu-, do lat. tersu-, “ação de limpar, limpeza”, + oriu-). 
Pano, esponja (para limpar).  
 
todo pron. ind. (< lat. totu-) Todo, inteiro (de todo, “totalmente, completamente” / de 
todo em todo, “em todos os detalhes; em tudo”) 
 
torvar v. (< lat. turbare, “por em desordem; turvar”) Prejudicar, impedir, estorvar.  
 
toste adv. (parece que se ligar a um emprego figurado do lat. tostus, part. pass. de 
terrere, “secar; tostar, queimar, consumir”, designando antes a rapidez das ações 
expressas pelo v.) Depressa, breve(mente), ligeira(mente).  
 
tracto (tractus) s.m. (< lat. tractu-, “ação de puxar, arrastar; prolongamento; movimento 
lento e progressivo, lentidão”, do supino do v. lat. trahĕre¸ “arrastar, puxar, prolongar, 
encolher”) Trato: texto que se segue ao Gradual, durante a missa, e se estende até o 
momento da leitura do Evangelho. Substitui a Aleluia nos tempos penitenciais, nos 
domingos desde o da Septuagésima até o da Páscoa, e ainda em Missas de Defuntos (ou 
de Requiem), ocasiões em que a alegria da Aleleuia não seria apropriada. Consta de 
dois ou mais versículos de um salmo, que nos primeiros séculos do cristianismo, eram 
cantados imediatamente após o Gradual. Inicialmente presente em todas as missas do 



ano, foi, após a introdução da Aleleuia por São Gregório Magno, conservado apenas nos 
dias referidos. Nos primórdios era cantado exclusivamente por um solista, sem 
participação nenhuma da assembleia. O solista começava o salmo e o cantava até o final 
(tractim), enquanto era ouvido pelos presentes, que ficavam em silêncio.  
 
traspassar v. (< fr. ant. trespasser (hoje, trépasser), comp. do pref. tres (< lat. trans) + 
v. passer (< lat. vulg. *passare)) Passar além de, transpor, atravessar (traspassado, 
d’ante traspassado) 
 
través s.m. (< lat. transversu-, “posto atravessado, oblíquo”, apocopado pelo emprego 
proclítico na locução adverbial a través de) Direção oblíqua, viés (em través de, “na 
direção oblíqua de”). 
 
tricenario (ou tercenario) s.m. (< lat. tricenariu-, “de trinta, que contém o número 
trinta”) 
 
trintairo = tricenario 
 
*tunder v. (< lat. tundĕre, “bater, bater repetidas vezes”) A mesma acepção do latim 
(tunda) 
 
u adv. (do lat. ubi, “no lugar em que, onde”, ou do lat. huc, “para aqui; a este lugar, a tal 
ponto”) Onde.  
 
vagar s.m. (< lat. vacare, “estar vazio; estar livre; ter tempo para, estar desocupado) 
Tempo livre, folga 
 
veir v. (< lat. venire) Vir (veer/veerem).  
 
venia s.f. (< lat. venia, “favor, graça; desculpa, perdão”) Perdão (pedir venia, tomar venia) 
 
Vesperas s.f. (< lat. vespera, “a tarde”) Vésperas: na liturgia católica, a parte do ofício 
divino que tem lugar à tarde, entre 15 e 18 horas (ver verbete Completa).  
 
vesso s.m. (< lat. versu-, com assimilação do r) Verso.  
 
vitatorio s.m. (< lat.tard. invitatorìu-, “relativo a convite, que convida”, do rad. de 
invitatum, supino de invitare “convidar” (para jantar, banquete, pousar); encorajar') 
Invitatório: Convite dirigido aos fiéis para que tomem parte no Ofício Divino.  

O salmo 94 (95), “Venite, exultemus Domino” é dos mais usados desde o 
princípio para esse propósito.  No Ofício Beneditino o salmo 94 (95) é recitado 
diariamente no começo dos noturnos no Ofício da noite, com a intercalação de 
antífonas, repetidas duas vezes antes do salmo e uma vez depois do “Gloria Patri”. A 
liturgia romana dos primórdios não conheceu o invitatório antes do séc. IX, ao menos 



com tanta regularidade como na liturgia beneditina. O seu uso no Ofício dos Defuntos 
foi inovação posterior, uma vez que o Concílio de Aquisgrana (816) reconhece o salmo 
invitatório “Venite”, mas o proíbe na Oficio dos Defuntos. Este mesmo Canon, quando 
preceitua a maneira de recitar o invitatório, emprega as mesmas palavras da Regra de 
São Bento quanto a esse tema, demonstrando que o uso do salmo 94 (95) estava 
estreitamente relacionado ao ofício monástico. O Ordines Romani informam que nos 
grandes festivais se celebravam dois ofícios noturnos: um, sem o invitatório, que era 
recitado pelos sacerdotes da capela papal, e o outro, com invitatório, assistido pelos 
fiéis.  

Muito provavelmente a origem do invitatório se encontra na chamada com que 
se despertavam os monges: “Venite, adoremus Domino”, que logo se converteu na 
antífona ou estribilho do salmo “Venite, exultemus Domino” devido à semelhança dos 
termos. A versão deste salmo usada no Breviário é do antigo saltério romano e difere 
em algumas passagens daquela que se encontra na Vulgata.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


