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Compreender a materialidade do manuscrito medieval  
no contexto de produção e uso.  

– Um olhar sobre a Biografia do manuscrito Medieval –

1. A contribuição da análise estratigráfica no estudo dos manuscritos1

O códice medieval constitui um documento único de estratificação de toda uma 
cultura material do Livro (lato sensu). Por um lado, representa a prevalência de um 
formato em relação aos que lhe precederam, por outro, retém sucessivamente a novi-
dade técnica, artística e científica das intervenções de conservação ou restauro. Esses 
estratos temporais, mais ou menos discretos, resultaram de uma acção directa (inter-
venção) no códice – geralmente centralizada na encadernação – que, induzida por 
necessidade ou intenção estética, revela a teoria e a prática de uma época. 

Ao falarmos de arqueologia do manuscrito ou códice medieval, não tencionamos 
seguir a definição do mesmo enquanto objecto arqueológico, já que essa ideia nos po-
deria remeter para um objecto medieval, depurado e abreviado ao seu estado inicial, 
mas sim evidenciar as marcas que testemunham a recepção de sucessivas comunidades 
textuais ou culturais, tendo em conta as intervenções que foram consideradas neces-
sárias para transmissão de determinado legado.2

Numa importante contribuição sobre a leitura do manuscrito medieval, Dona-
tella Nebbiai introduz o manuscrito medieval como objecto arqueológico, reconhe-

1 A presente contribuição deriva de um trabalho de investigação mais amplo e que constituiu 
a tese de Doutoramento apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa (FCSH-UNL), em 2014: I. Correia «Estudo Arqueológico dos Códices Iluminados 
do Fundo Laurbanense - As Intervenções de Conservação num Corpus Medieval», sob orientação 
das Professoras Doutoras Maria Adelaide Miranda e Maria João Melo. Ao texto aqui apresentado, 
segue-se uma compilação de vocábulos especialmente adaptados à especificidade do tema, e que 
pretende subsidiar a abordagem arqueológica do manuscrito enquanto resultado de um processo de 
sedimentação material.

2 No contexto de abordagem à arqueologia manuscrito, ou seja, da ciência que tem como obje-
tivo a observação objeto-livro, consideramos incontornável as contribuição de M. ManiaCi, Archeo-
logia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografia recente, Viella, Roma 2002 [20052]; ead., Un 
oggetto archeologico inconsueto: il manoscritto medievale, in M. ManiaCi-G. oroFino (eds.), Saper 
valorizzare. Atti del I seminario “Unicittà. L’Università incontra la città”, Frosinone, febbraio-ma-
ggio 2005, Cassino 2006, pp. 121-141(Università e territorio, 1), e, a mais recente contibuição con-
junta [con P. Andrist e P. Canart], La syntaxe du codex. Essai de codicologie structurale, Turnhout 
2013 (Bibliologia, 34).
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cendo três agentes responsáveis pela sedimentação da carga histórica com que chega 
aos nossos dias:3 

Aquele que executa e confere as marcas de produção;
Aquele que possui e confere marcas de posse;
Aquele que lê e confere marcas de uso.
Esta sequência revela uma evolução do manuscrito do ponto de vista material e 

intelectual. Por um lado, distingue o manuscrito primitivo a partir de materiais e técn-
icas, geralmente coevos do texto (obra) ou cópia. Por outro lado, revela transformações 
associadas à sua história custodial, como rótulos, etiquetas, anotações ou outras mar-
cas de posse. As anotações de revisores ou leitores são, por sua vez, testemunho da 
recepção ou da crítica de determinados textos. Derivadas do acto da leitura propria-
mente dita, destacam-se ainda as manchas de manuseamento ou os danos que afectam 
as imagens, seja pela expressão da devoção através do toque ou beijo de figuras ou 
temas, seja pela expressão da censura através da rasura ou mutilação. Do uso advém o 
mau estado de conservação, o aumento do desgaste e das roturas, o colapso de costura 
e por fim as perdas de material. Uma vez aprovado, o restauro (ou restauros) do códice 
medieval revela-o como herança, que se justificou manter e transmitir. Sob o ponto de 
vista material e arqueológico, desmontam-se as suas unidades estratigráficas - isto é, 
os elementos codicológicos são dissociados.4 Restauram-se e sobrepõem-se elementos 
para reforço da estrutura, substituem-se encadernações por outras ao estilo ou ‘jeito’ 
da época que, longe de constituir um acto desgarrado ou injustificado, constituem um 
discurso de afirmação cultural das comunidades envolvidas ao longo do tempo. 

Ao propor uma resposta integrada para uma análise material estratigráfica, pro-
pomos a identificação e caracterização dos elementos codicológicos, dissociados da 
estrutura primitiva do manuscrito, valorizando as intervenções na encadernação ou 
mesmo, reencadernações, enquanto testemunho das conexões temporais sucessivas. 
Uma intervenção num manuscrito é sempre uma consequência e ao mesmo tempo uma 
causa. Uma consequência, que responde ao estado físico para manutenção do uso. E 
uma causa, que prolonga a existência do manuscrito em determinado contexto, teste-
munhando essa mesma decisão. 

2. A encadernação como sistema cronológico 

Assim, a identificação dos limites de sobreposição de elementos, por dissociação 
temporal, depende da caracterização dos elementos codicológicos da encadernação do 

3 D. NeBBiai (ed.), «Possesseurs et lecteurs», in P. Géhin (ed.), Le manuscrit médiéval est un ob-
jet archéologique, lire le manuscrit médiéval. Observer et decrier. Sous la responsabilité de Donatella 
Nebbiai. Chapitre 9. Lib. Armand Colin, Paris 2007, pp. 251-275:251 (collection U, série Histoire).

4 No seguimento da metodologia proposta, utilizamos o termo dissociados como forma de tra-
duzir a subsequente perda de continuidade temporal, e que está na origem das transformações materiais 
observadas nos códices.
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manuscrito (são eles, a costura e tranchefila, guardas e planos, materiais de revestimento e 
ferragens). Esses elementos, existentes nas estruturas analisadas, são seleccionados como 
Indicadores Cronológicos (IC), pois manifestam, de uma forma geral, tipologias variáveis 
ao longo do tempo. Uma vez confirmada a continuidade e função, que derivam de um 
projecto de execução, podem associar-se e representar Unidades Estratigráficas (UE).5 As 
UE são individualizadas pela sua função no conjunto e classificadas quanto à homoge-
neidade e tipologia. Partindo da função de veículo ao texto conferido ao corpo, é alinhada 
uma sequência ascendente, que representa a composição codicológica de dentro para fora. 
Primeiro, particularizando a estrutura como estrato funcional que assegura a solidariedade 
das unidades codicológicas (ou cadernos), depois distinguindo a protecção do conjunto 
articulado. O revestimento – aqui entendido como o conjunto de elementos que determina 
a aparência do códice. Apesar de ter função complementar na protecção do volume, ad-
quire, no universo do livro, funções identitárias e de representação de estilo que importa 
destacar.6 Não obstante a permanência do corpo pergamináceo de suporte ao texto, todos 
os outros elementos codicológicos (estruturantes) podem ser substituídos, atribuindo ao 
manuscrito novas características tipológicas. Além de poderem sugerir a sedimentação 
das marcas de uma época, eles aparecem geralmente associados a intervenções delibera-
das ao nível da encadernação (re)formando uma das UE. 7

A estratigrafia tem como objectivo reconstituir a sequência das acções de al-
teração que originaram o estado actual do manuscrito. A sua representação técnica é 
baseada em unidades estratigráficas. Estas podem resultar de elementos adicionados 
à estrutura ou da substituição de elementos pertencentes a UE anteriores.8 Na medida 
em que pretendemos fornecer uma ferramenta de descrição temporal, é necessário 
criar um sistema de classificação das UE e caracterização dos respectivos IC. A partir 
da Tabela 1, podemos observar a interdependência das UE, na qual se baseia a análise 
construtiva e reguladora do manuscrito encadernado.

5 E. C. Harris na sua obra elementar, Principles of Stratigraphic Archaeology, Academic Press 
Harcourt Brace & Company, London-San Diego-New York-Boston-Sydney-Tokyo-Toronto 1989 (2nd 

ed.), p. 128, descreve o método de interpretação estratigráfica, com base na sequência de acontecimen-
tos históricos, que classifica como indicadores cronológicos. É esta relação, por associação, que nos 
permite atribuir significado à estratigrafia material.

6 Utilizamos, por adaptação, o conceito utilizado na arqueologia da arquitectura em que Unidade 
Estratigráfica (UE) consiste numa continuidade construtiva de materiais homogéneos ou heterogéneos, 
Genovez, Análise estratigráfica. A contribuição ao projecto de restauro. Dissertação apresentada à 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo 2012, p. 37; P. Boato, 
«Ricostruire la storia degli edifici tramite l’archeologia dell’arquitettura», in S. Musso (ed.), Recupero 
e restauro degli edifici storico: guida pratica al rilievo e alla diagnostica, EPC libri, Roma 2004, pp. 
287-379: 301.

7 As datações obtidas por análise de elementos estruturais e respectivas unidades estratigráficas 
são apenas relativas, no entanto produzem limites estáveis que podem integrar (e confirmar) datas abso-
lutas obtidas por outras técnicas analíticas.

8 A substituição pode ser realizada devido à perda total ou parcial de UE anteriores ou por simul-
taneidade, isto é, ser removida uma UE cujo nível de degradação compromete o acto de leitura.
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Tabela 1. Composição codicológica segundo Unidades Estratigráficas (UE)
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De facto, a classificação de tipologias ou estilos das UE, constituem um valioso 
parâmetro no estudo estratigráfico, pois podem indicar os primeiros limites cronológ-
icos das intervenções realizadas no códice. Dependendo da sua homogeneidade, ou 
seja, da uniformidade com que fica representada essa fase construtiva, são então rela-
cionadas as características dos respectivos IC. Estes, apresentam-se associados entre 
si, mas podem ter origem em épocas diferentes. Por exemplo, na estrutura, podemos 
observar uma tranchefila refeita em período posterior ao da costura, tornando a UE 
heterogénea; é ainda comum observar continuidade temporal entre IC que pertencem 
a UE distintas.

Qualquer perturbação material no sistema codicológico (fragilidade, rotura ou 
perda de solidariedade dos elementos constituintes) causa instabilidade no manuscri-
to. Ao observar o sistema construtivo do códice, depreendemos que uma acção cor-
rectiva para restabelecer o equilíbrio comprometido exige um processo igualmente 
racional e um resultado igualmente regulador. Apesar de pragmático, este é o modelo 
que sustenta uma intervenção de restauro, independentemente das épocas em que de-
corre. Numa analogia metodológica, que se aplica à estratigrafia arqueológica de mo-
numentos históricos, podemos defender que o reconhecimento de uma UE evidencia 
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a continuidade ou descontinuidade que caracterizou uma determinada acção.9 De uma 
forma simplificada, essa distinção pode ser feita a partir de sinais (marcas de colagem, 
fixação, assemblagem) deixados pela perda ou remoção dos elementos indicadores (in-
dicadores cronológicos, por dedução, ante quam). Por outro lado, a perda de elementos 
codicológicos pode ser sugerida apenas pela descontinuidade aparente entre:

Os materiais dos elementos codicológicos que compõem a encadernação (perga-
minho, couro ou peles curtidas, papéis, madeira, cartão, fios ou tecidos);

As técnicas de composição que tornam solidários os elementos codicológicos da 
encadernação (costura, empaste, fixação, colagem).

3. Da observação ao registo de dados 

Retomamos a caracterização dos elementos estruturantes assinalando primeira-
mente a sua classificação relativa, isto é, uma designação que os relaciona individual-
mente com a composição codicológica primitiva (e estados ulteriores), inscrevendo-os 
numa determinada intervenção. Identificamos três condições que originaram alteração 
do sistema codicológico: substituição, restauro e perda de elementos. Os elementos 
estruturantes que seleccionámos como indicadores cronológicos podem então, ter sido 
substituídos, devido ao estado de degradação e consequente disfunção no conjunto; 
podem ter sido restaurados, reparando com um novo material (ou técnica) parte do ele-
mento existente; podem ainda desaparecer, deliberadamente, da composição codicológ-
ica por serem considerados dispensáveis ou por perda de solidariedade com o conjunto. 

A classificação utilizada (P- Primitivo, S- Substituído, R- Restaurado, D- Desa-
parecido), procede da avaliação de cada elemento de forma independente, mas traduz, 
simultaneamente – pela correlação dos mesmos – o efeito cumulativo das intervenções 
realizadas (Tabela 2).

9 E. C. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy, cit. Perante a escassa existência de 
estudos orientados para interpretação construtiva do códice, avançamos com a proposta de uma grelha 
analítica que se baseia, por um lado, nos termos comuns de descrição codicológica; D. Muzerelle Vo-
cabulaire codicologique: répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits, Editions 
CEMI, Paris 1985. Edition hypertextuelle, Version 1.1, 2002-2003; URL:http://vocabulaire.irht.cnrs.
fr/pages/vocab2.htm [acedido em 23/03/2014]. A. a. NasCiMento-A. d. dioGo, Encadernação Portu-
guesa Medieval, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 1984; por outro lado, nos termos já aceites 
no campo da estratigrafia arqueológica (E. C. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy, cit., e 
do estudo estratigráfico de estruturas arquitectónica; A. Boato-d. PittalunGa, «Building Archaeology: 
A Non-Destructive Archaeology», in Proceeding of 15th World Conference on non-destructive testing, 
Rome 2000; L. C. Zoreda, «El análisis estratigráfico de construciones históricas», in Arqueologia de 
la arquitectura, Centro de Estúdios Históricos de Madrid, Madrid 1996. pp. 55-74; id., Sobre limites 
y possibilidades de la investigacíon arqueológica de la arquitectura. De la estratigrafía a un modelo 
histórico, in «Arqueología de la Arquitectura» 1 (2002), pp. 83-100; URL: http://arqarqt.revistas.csic.
es/index.php/arqarqt/article/view/8/8> [acedido em 23/02/2014].
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Tabela 2. Registo de alteração observada ao nível dos Indicadores Cronológicos.
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Estes elementos, classificados como P, Primitivo; S, Substituído; R, Restaurado 
ou Redimensionado e D, Desaparecido, permitem assinalar o nível de alteração 

sofrida.

Como referimos atrás, o estudo estratigráfico baseado na correlação dos indi-
cadores cronológicos, não fornece (salvo algumas situações documentadas) datações 
absolutas, no entanto a inscrição de tipologias técnicas e até materiais na história e cul-
tura do Livro, permite encadear momentos nodais de transformação dentro de limites 
bastante aceitáveis. 

Assim sendo, prosseguimos com uma nova fase instrumental para o método de 
análise estratigráfica. Consiste na compaginação da sequência estratigráfica com as ti-
pologias, as técnicas e as linhas de continuidade dos elementos já seleccionados como 
IC. A continuidade é uma informação que nos descreve o nível de intervenções já 
realizadas. É observada em função dos elementos subjacentes, permitindo a dedução 
de coetaneidade e antero/posterioridade; por exº., quando os fechos apresentam conti-
nuidade com a costura, significa que a respectiva intervenção incidiu em três unidades 
estratigráficas (revestimento, protecção e estrutura). 

4. Sequência e temporalidade de intervenções históricas

A narrativa patente na materialidade dos manuscritos medievais ultrapassa, 
como vimos, os testemunhos do período medieval, recuperados a partir de interpre-
tação de continuidades e descontinuidades internas. Individualmente, o manuscrito 
devolve-nos, sob a forma de estratos cronográficos a sua relação com os agentes de 
destinação, mas quando integrado num corpus, estas informações podem ainda gerar 
novas perspectivas de análise, nomeadamente ao nível da caracterização de uma co-
munidade textual e da gestão do seu património. 

No plano da nossa contribuição, distinguimos as intervenções em função do 
tempo passado, presente e futuro. Esta distinção prevê acima de tudo, situar as inter-
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venções em três contextos de utilização/destinação diferentes:
Intervenções históricas realizadas em ambiente monástico para manutenção do 

uso/leitura;
Intervenções realizadas após a extinção das ordens religiosas, em contexto de 

arquivo, para sua salvaguarda, disponibilização e valorização;
Intervenções de conservação recentes ou actuais, realizadas paralelamente à tra-

sferência de suporte: microfilme, digitalizão ou edição fac-simile.
A importância de colocar em perspectiva esta distinção vai ao encontro da ideia do 

livro manuscrito como objecto não-definitivo. Inscrito numa permanente função comuni-
cante, a sua existência constitui continuadamente o produto de uma certa política cultural.

Começamos pela contextualização das intervenções decorrentes da destinação 
primitiva. Ao serviço da Lectio divina, ou do Oficio divino, os códices monásticos 
podem apresentar, do ponto de vista das intervenções de restauro, indícios tipológicos 
que sugerem simultaneidades arqueológicas10 – relações directas com realidades para-
lelas, mas concorrentes, do ponto de vista cultural. Por exemplo, quando se relaciona 
a decisão conservativa dos manuscritos medievais com a aquisição e encomenda de 
novos manuscritos, resultando daí, um conjunto de livros com encadernações (e reen-
cadernações) semelhantes, quer do ponto de vista técnico, quer estético e identitário. 
É uma ideia de simultaneidade temporal, que se apoia na reflexão sobre fenómenos 
históricos de longa duração, possibilitando, no contexto do nosso estudo, a correlação 
das intervenções de restauro com determinados períodos bem demarcado por influênc-
ia de condições económicas favoráveis, como foi por exemplo o século XVI e de que 
alguns manuscritos são excelentes exemplos – tais como, o designado Apocalipse de 
Lorvão (figs, 1, 2 e 3).11 Aí, é possível observar o primeiro plano, ou capa, com revesti-
mento e ferragens do século XVI, mas lombada sobreposta posteriormente; também, o 
interior do plano, onde teria sido colado um manuscrito reaproveitado para guarda, e, a 
última página do corpo pergamináceo primitivo, em que se encontra o colofon (1189):

Iam liber est scriptus. qui scripsit sit benedictus ERA MCCXXVII. ego EGEAS 
qui hunc librum scripsi si aliquibus a recto tramite exiui.12 

Para constituir argumento nessa matéria, verificámos a relação entre elementos 
de revestimento, nomeadamente nas técnicas e nos estilos de coberturas e ferragens. 
Estas associações tipológicas e a replicação de procedimentos técnicos ou artísticos, 

10 M. FouCault, The Archaeology of Knowledge, Routledge, London 2002 (2nd ed.).
11 Este exemplo, a partir da diversidade de elementos materiais substituídos ou introduzidos em 

diferentes épocas, revela continuidade na recepção de um manuscrito medieval. Manuscritos do mesmo 
fundo arquivístico, provenientes da mesma Livraria monástica e adquiridos no século XVI, apresentam 
o mesmo tipo de ferragens, nomeadamente o cod. 23, Livro 6º de Missas, século XVI e o cod. 25, Livro 
das festas dos comuns. Século XVI.

12 Imagens disponíveis em http://digitarq.dgarq.gov.pt/ViewerForm.aspx?id=4381091 com respecti-
vas referencias: PT-TT-MSML-B-44_m0001; PT-TT-MSML-B-44_m0002; PT-TT-MSML-B-44_m0444.
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representam intervenções de reencadernação bem caracterizadas. 
Apesar das perdas, originadas pela substituição total de elementos de estrutura 

ou revestimento, assim como do corte sistemático de margens, que caracteriza as in-
tervenções deste período, os manuscritos mantiveram-se funcionais.

A continuada utilização exigia uma resistência física e mecânica sem restrições, 
não podendo fazer-se concessões à antiguidade de elementos degradados. (Figuras 1, 
2 e 3) Em contexto, estes comportamentos sugerem uma recorrente integração dos 
manuscritos medievais em programas de gestão e conservação, e que podem hoje in-
terpretar-se, sob a forma de bandas cronográficas. A datação atribuída às alterações 
registadas a partir da observação dos Indicadores Cronológicos, de um manuscrito em 
particular, constitui a base para a respectiva banda cronográfia. A título exemplificati-
vo, escolhemos os dados do Ms. ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de 
Lorvão, cod. 5 - o «Livro das Aves».13

Tabela 3 Banda Cronográfica derivada do registo de alterações observadas ao 
nível dos Indicadores Cronológicos
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13 O Ms. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ANTT, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa 
Maria de Lorvão, cod. 5 - o «Livro das Aves» foi um dos manuscritos medievais explorados do ponto 
de vista estratigráfico em I. Correia, Estudo Arqueológico dos Códices Iluminados do Fundo Laurba-
nense: As Intervenções de Conservação num Corpus Medieval, dissertação de doutoramento, Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2014, p.118. Cada manuscrito tem o 
seu registo próprio, uma espécie de biografia patenteada pelas diferentes unidades estratigráficas, que 
o compõem e pelo significado das respectivas transformações. Transformações essas, que são identi-
ficadas a partir da descontinuidade material e pelo impacto dessa descontinuidade na homogeneidade 
do estrato correspondente. Se por um lado, a caracterização dos indicadores cronológicos nos fornece 
dados sobre a época em que ocorreu a alteração da sua condição (substituição ou restauro), por outro, 
possibilita compreender o estado das unidade estratigráfica quanto à sua homogeneidade.
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Com os dados fornecidos pela observação de elementos restaurados, substituíd-
os ou vestigiais (isto é, desaparecidos, mas atestados por marcas deixadas no materiais 
de contacto), podemos estabelecer relações cronológicas entre os momentos de tran-
sformação de manuscritos. Mas será que estas intervenções, traduzidas por opções de 
reencadernação dos volumes ao estilo da época, prediziam também a conservação da 
sua função litúrgica, ao mesmo tempo que eram encomendados novos livros? Ou, seria 
a renovada aparência material, sobretudo um acto simbólico de rememoração, como 
uma forma de confirmação dos seus valores?

Atendendo ao tipo de exposição a que se sujeita o revestimento dos livros, quer 
pelo contacto directo com o ambiente, quer pela solicitação mecânica, o seu estado de 
conservação é afectado com facilidade. Se o dano é pronunciado e a manipulação é 
comprometida, a intervenção fica justificada. E como já referimos, as intervenções ao 
nível do revestimento, são fortemente identitárias. A frequente substituição de elemen-
tos deteriorados, leva à introdução de novos materiais escolhidos pelos intervenientes, 
reflectindo a autoridade e poder de quem encomenda e a mestria de quem executa. 
Juntamente com as características técnicas, o resultado anuncia tendências tipológ-
icas, que podem ser atribuídas a uma determinada época, a um estilo particular, ou 
até a uma oficina. A maior aproximação aos factos depende, em parte, dos recursos 
disponíveis. Por um lado, o tipo de ornamentação e a sua possível identificação ou 
filiação estilística, por outro lado, a comparação com encadernações de livros datados, 
produzidos no tempo. O revestimento dos livros monásticos era feito, de uma forma 
geral, em pele (de vitela, cabra, porco ou antílope) sobre tábua, gravada a seco com 
ferros soltos, tarjas ou jogos de filetes, com adorno de ferragens sobre os planos (bro-
chos, umbílico e cantoneiras), com ou sem fechos. Estas características eram seleccio-
nadas em conformidade com o tipo e formato do livro, com a sua destinação e com as 
especificações das encomendas e dos seus agentes. Apesar de rasgadas, desgastadas 
e fragilizadas pelo tempo e pelo uso, permitem recuperar os modelos, as influênc-
ias e as opções estéticas que no seu tempo lhes concederam dignidade. O método 
comparativo de que nos servimos, permite atribuir datação provável a intervenções 
das quais pouco se sabia. Permaneceram alguns traços incertos ou desgarrados, no 
universo do corpus seleccionado, mas que encontram concomitância com elementos 
observados no universo mais alargado da livraria do mosteiro.14

14 D. BleiCh, The Materiality of reading, in «New Literary History» 37.3 (Summer 2006), pp. 
607-629. Sobre o efeito identitário que certas comunidades monásticas deixaram plasmado na mate-
rialidade dos textos usados, sugerimos o estudo que David Bleich desenvolve, em torno da relação 
mente-corpo envolvida no acto da leitura. Também Gilberto Moiteiro, no seu tema de doutoramento, 
A Infanta Santa Joana e as Santas Mulheres do Mosteiro de Jesus de Aveiro: Vivências e Construção 
Hagiográfica, apresentado em 2013 na faculdade de Ciências Sociais e Humana da Universidade Nova 
de Lisboa, sob orientação da Professora Doutora Maria de Lurdes Rosa, recorre às novas aportações 
historiográficas usadas por Brian Stock nos anos 80, para análise dos testemunhos textuais utilizados 
por aquelas religiosas, procurando demonstrar a funcionalidade do texto na construção e consolidação 
daquela comunidade.
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5. Considerações finais

Ao confrontar a representação temporal de manuscritos já estudados15 a partir dos 
respectivos quadros sinópticos, verificámos a simultaneidade de certas descontinuida-
des materiais. Foi possível identificar a incidência de processos de reencadernação (ou 
seja, substituição da maioria de elementos) em épocas bem delimitadas, como entre os 
séculos XVI e XVII e, mais tarde, no século XXI, ou, de processos de restauro com 
dimensão variável (em que se conjugam e sobrepõem elementos de várias épocas), 
sobretudo nos séculos XIX e XX. Estas alusões revelam certos padrões de intervenção, 
com consequências particulares na conformação e conservação dos códices. Por um 
lado, a reencadernação dos códices, assume a ineficácia ou falência dos elementos, que 
se encontram, e determina um novo projecto de conformação material do manuscrito, 
atingindo geralmente todas as unidades estratigráficas. 

Por outro lado, o restauro tenta corrigir a falência de certos elementos, incluindo 
materiais e usando técnicas por vezes desadequados ou incompatíveis com os ele-
mentos existentes e do qual resulta uma sequência de unidades estratigráficas instável 
e eventualmente ineficaz, mesmo a curto prazo. Neste caso, distinguem-se todavia, 
as intervenções de restauro registadas já neste século XXI e que, contando com um 
conhecimento aprofundado dos materiais, se minimizaram esses efeitos. 

Verificamos que a conservação dos manuscritos está directamente ligada à tem-
poralidade humana, colocando a nossa tese no centro de uma reflexão teórica. Nesta, 
participa o significado das intervenções passadas – as quais designamos de históricas 
– e das intervenções presentes, nas quais se retractam políticas culturais decorrentes da 
democratização do património e da própria globalização - e que, por sua vez, farão par-
te da memória cultural no futuro. O método de representação sinóptica que propomos 
permite agora, uma descrição mais completa dos manuscritos, historicamente mais 
rigorosa, integrando e confrontando todos os traços fundamentais que o configuram. A 
descrição de Unidades Estratigráficas pode ser utilizada nas entradas de catálogo pois 
fornece elementos inovadores para a representação do códice quanto à sequência de 
sobreposição material e história temporal.

6.  Apêndice: Arqueologia do Manuscrito Medieval - Subsídio para um léxico temático

• Análise construtiva – estudo do processo de produção do manuscrito, aten-
dendo à sua realização estrutural.

• Análise elementar - observação e caracterização de cada elemento estrutu-
rante do manuscrito.

• Análise estratigráfica – estudo da estrutura do manuscrito, que permite recu-

15 I. Correia, «Estudo Arqueológico dos Códices Iluminados do Fundo Laurbanense - As 
Intervenções de Conservação num Corpus Medieval», cit. 
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perar o processo sequencial em que se deram alterações materiais originadas 
por intervenções deliberadas.

• Arqueologia (do manuscrito) – estudo integrado do manuscrito, baseado na 
interpretação das alterações evidentes acumuladas ao longo do tempo e que 
reflectem etapas de sedimentação material.

• Codex (medieval) – manuscrito formado por um conjunto de fólios soli-
dários por uma costura, devidamente protegido e confinado entre dois planos 
revestidos (ou não). 

• Coetaneidade – condição através da qual dois ou mais elementos codicológ-
icos têm a mesma idade (sincronia de integração na composição codicológ-
ica).

• Composição material – constituição física do manuscrito.
• Composição codicológica – constituição do manuscrito atendendo à tipo-

logia e especificidade estruturante e funcional de cada uma das suas partes.
• Continuidade material - permanência de união original entre dois elementos 

contíguos.
• Corpo – conjunto de fólios, reservados ao suporte dos textos e iluminuras, 

que compõem o manuscrito.
• Descontinuidade material – alteração de composição material original; numa 

determinada união estrutural, pelo menos, um dos elementos está substituído 
por outro, em data posterior.

• Dissociação cronológica (ou dissociação temporal) – efeito que decorre da 
integração de dois ou mais elementos codicológicos, no manuscrito, em mo-
mentos diferentes.

• Elementos codicológicos – partes individualizadas do ponto de vista tipológ-
ico e funcional, estruturantes ou funcionais – elementos codicológicos, nos 
quais se pretende evidenciar a função ao nível da respectiva unidade estrati-
gráfica: nervos, planos, tranchefila, planos, fechos, etc.

• Encadernação – resultado da operação de costura, protecção e revestimento 
de um determinado corpo de texto(s);

• Primitiva - associada ao contexto de produção do manuscrito;
• Posterior - associada ao contexto de uso/conservação do manuscrito.
• Estrato – camada (etapa) construtiva, que compreende vários elementos co-

dicológicos com função convergente.
• Estratigrafia – estudo dos processos de formação material do manuscrito a 

partir da análise das suas etapas construtivas.
• Estrutura – conjunto de elementos codicológicos que asseguram a solidarie-

dade das unidades codicológicas e integridade do texto (corpo de). Compre-
ende o sistema de costura e tranchefila.

• Estrutura codicológica – conjunto de unidades estratigráficas interdependentes.
• Fólio, in-folio – unidade de suporte; folha de pergaminho (ou papel) de gran-

de formato a partir da qual se procede à dobragem para formação do caderno. 
O bifólio resulta da dobragem do fólio.
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• in-fólio máximo – folha ou pele, que é apenas dobrada em duas, dando por-
tanto quatro páginas, com altura média entre 35 e 50 cm.

• in-quarto – a folha, ou pele, é dobrada três vezes, de que resulta um conjunto 
de quatro bifólios, obtendo-se um formato médio.

• in-octavo – a folha, ou pele, é dobrada quatro vezes, de que resulta um 
conjunto de oito bifólios, de pequeno formato.

• Indicadores cronológicos – elementos codicológicos, cujas características 
(ou tipologia) permitem fazer um registo temporal, isto é, uma datação pro-
posta.

• Intervenção mínima – tratamento elementar, com impacto reduzido na 
aparência do manuscrito, sobretudo nos materiais originais, mas que garanta 
a estabilidade requerida para a destinação prevista.

• Manuscrito (medieval) – documento histórico escrito, geralmente, sobre su-
porte de pergaminho preparado para o efeito, e que resulta de um projecto 
de execução bem definido em função da sua destinação. Define-se por um 
suporte de dimensão seleccionada, regrado de forma a receber texto e ima-
gem (no caso do manuscrito iluminado), é organizado pela costura, segundo 
a ordem do texto e respectiva solidariedade dos cadernos, que por sua vez se 
unem aos planos de protecção através da fixação dos elementos da costura. A 
presença de revestimento e ferragens, complementa a função protectora dos 
planos, mas é também elemento identitário do contexto onde tem origem a 
sua realização.

• Matéria subjectiva – termo atribuído ao suporte da escrita (A. Santos, 2004). 
Pertence a uma trilogia de termos para concretização da escrita, juntamente 
com “matéria aparente”, ou conteúdo, e “instrumentos”.

• Original – material, ou composição material, proveniente de uma encader-
nação histórica; pode não ser primitivo.

• Perda – privação de determinado elemento existente na composição codi-
cológica original.

• Primitiva – material, ou composição material, proveniente da 1ª encader-
nação do manuscrito.

• Protecção – recursos materiais, pertencentes à composição codicológica, que 
asseguram estruturalmente a conservação do corpo do livro. Compreende a 
aposição de folhas de guarda e a solidariedade dos planos, na frente e verso.

• Redimensionar – alterar dimensão primitiva/original.
• Reencadernação – substituição de elementos através de intervenção ao nível 

da estrutura e protecção do manuscrito; reflecte-se sobretudo no revestimento.
• Registo temporal – levantamento de dados cronológicos através da obser-

vação e classificação dos elementos codicológicos no manuscrito.
• Revestimento – recursos materiais, pertencentes à composição codicológica, 

que complementam estruturalmente a protecção do corpo do livro, integran-
do componentes funcionais e decorativos de carácter identitário. Compreen-
de a cobertura e as ferragens (fechos, brochos, cantoneiras). 
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• Restauro – conjunto de procedimentos que repõem a estabilidade físic-
o-química do manuscrito. Pressupõe uma intervenção directa, da qual resulta 
uma alteração significativa na aparência e consequente valorização estética 
do mesmo.

• Sedimentação – Processo pelo qual se acumulam materiais dissociados no 
tempo. A sedimentação é a manifestação dos momentos de intervenção no 
códice, ao nível de uma ou mais unidade estratigráfica.

• Sistema construtivo – Modo ou técnica de realização do códice, definindo 
as diferentes unidades estratigráficas e a forma como se correlacionam ma-
terialmente. 

• Solidariedade (material) – sistema de união entre elementos estruturalmente 
associados.

• Substituição – operação de renovação material de determinado elemento, 
mantendo a respectiva tipologia, que se realiza quando não é viável assegu-
rar, através do restauro, a estabilidade e funcionalidade do elemento original.

• Tipologia – conjunto de elementos associados numa linguagem específica, 
que é característica de uma época, técnica ou estilo.

• Unidade codicológica – geralmente associada ao conjunto de fólios, que 
constituem o caderno.

• Unidade estratigráfica (UE) – conjunto de elementos codicológicos, com 
funções convergentes (volume ou suporte, estrutura, protecção e revestimen-
to), que se ligam de forma sequencial, no sistema construtivo do códice. 

• Homogénea: todos os elementos codicológicos estão associados no tempo; 
pertencem a um momento de intervenção;

• Heterogénea: os elementos codicológicos estão dissociados no tempo; não 
pertencem ao mesmo momento de intervenção.

• Unidade material – componente indivisível da composição codicológica, 
exº.: nervo, lingueta, fecho, guarda... 
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Fig, 1: Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ms. Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de 
Lorvão, cod. 44 - «Apocalipse de Lorvão»; representam o primeiro plano, ou capa, com revestimento e 
ferragens do século XVI, mas lombada sobreposta posteriormente (Imagem disponível em http://digi-
tarq.dgarq.gov.pt/ViewerForm.aspx?id=4381091 com referencia: PT-TT-MSML-B-44_m0001)
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Fig. 2: Lisboa Ms. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria 
de Lorvão, cod. 44 - Interior do plano, onde teria sido colado um manuscrito reaproveitado para guar-
da (Imagem disponível em http://digitarq.dgarq.gov.pt/ViewerForm.aspx?id=4381091 com referencia: 
PT-TT-MSML-B-44_m0002)
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Fig. 3: Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ms. Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria 
de Lorvão, cod. 44 - Última página do corpo pergamináceo primitivo, em que se encontra o colofon 
(1189): «Iam liber est scriptus. qui scripsit sit benedictus ERA MCCXXVII. ego EGEAS qui hunc 
librum scripsi si aliquibus a recto tramite exiui». Este exemplo, a partir da diversidade de elemen-
tos materiais substituídos ou introduzidos em diferentes épocas, revela continuidade na recepção de 
um manuscrito medieval. Manuscritos do mesmo fundo arquivístico, provenientes da mesma Livraria 
monástica e adquiridos no século XVI, apresentam o mesmo tipo de ferragens, nomeadamente o cod 
23, Livro 6º de Missas, século XVI e o cod. 25, Livro das festas dos comuns. Século XVI. (Imagem 
disponível em http://digitarq.dgarq.gov.pt/ViewerForm.aspx?id=4381091 com referencia: PT-TT-MS-
ML-B-44_m0444)


