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1. Introdução

A Historia Scholastica, compilada em Paris pelo teólogo Pedro Comes-
tor por volta do ano 11701, oferece um resumo da história bíblica desde 
o livro de Génesis até o livro dos Actos dos Apóstolos, acompanhados por 
uma interpretação exegética que inclui uma abundância de glosas e comen-
tários2. Escrita originalmente como um manual ou guia para ensinar a 

1 M. J. CLark argumenta que Pedro Comestor produziu a obra ao longo do tempo em 
colaboração com o seu estudante Estêvão Langton e que este elaborou a obra do seu mestre 
com novos aditamentos: “Peter Comestor and Peter Lombard: Brothers in Deed”, Traditio, 60, 
2015, 85-142. Para informação biográfica sobre Comestor, vejam-se S. R. daLy, “Peter Comestor, 
Master of Histories”, Speculum, 32, 1957, 62-73 e D. LuSCoMbe, “Peter Comestor”, in K. Walsh, 
D. Wood (edd.), The Bible in the Medieval World: Essays in Memory of Beryl Smalley, Oxford, 
Basil Blackwell, 1985, pp. 109-129.

2 Entre estudos de carácter geral sobre a Bíblia em Portugal durante a Idade Média, 
incluindo a recepção da Historia Scholastica, destacam-se a obra monumental de H. aLveS,
A Bíblia em Portugal. Vol. II: A Bíblia na Idade Média, Lisboa, Esfera do Caos, 2017, um estudo 
de H. Santiago-otero, k. reinHardt, La Biblia en la península ibérica durante la edad media 
(siglos XII-XV): el texto y su interpretación, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 
2001, pp. 41 e ss.; e os artigos de M. MartinS, “A história do Velho Testamento em português 
do século XIV”, Brotéria, 69, 1959, 429-440; J. antuneS, “A Bíblia”, in G. Lanciani, G. Tavani 
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Bíblia a estudantes universitários, a Historia Scholastica tornou-se um best-
seller durante a Idade Média. Do texto em latim Agneta Sylwan refere a
existência de mais de 800 testemunhos manuscritos medievais e do início 
do século XVI3. Em Portugal existem dois manuscritos medievais: o Ms. 112 
da Biblioteca Pública Municipal do Porto, anteriormente o n.º 42 na livraria 
do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, datado do século XIII4; e do mesmo 
século a chamada Bíblia historiada de Alcobaça, um códice em dois tomos 
na livraria do Mosteiro de Alcobaça, hoje ALC. 339 e 340, à guarda da 
Biblioteca Nacional de Portugal5. A editio princeps da Historia Scholastica 
foi impressa em 1473 em Augsburgo por Günther Zainer e até o ano de 1543 
houve cerca de vinte edições6, entre elas vários exemplares hoje conservados 
em bibliotecas portuguesas. Falta, contudo, uma edição fidedigna da Historia
Scholastica. Os estudiosos modernos têm contado com a edição incluída
na Patrologia Latina de Jacques-Paul Migne publicada no século XIX7. Esta 
edição de Migne reproduz a edição de Emanuel Navarro, impressa em 
Madrid em 1699, a qual, por seu lado, é derivada, em última instância, da 
edição impressa em Estrasburgo em 1475. Como assinala Agneta Sylwan, 

(orgs. e coords.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, Lisboa, Caminho, 1993,
pp. 85-88; a. A. naSCiMento, “Bíblia: traduções em português”, in Dicionário, op. cit., pp. 88-92, 
“A Bíblia em português”, Igreja e Missão, 207, (2008), 3-52 e “Dizer a Bíblia em português:
fragmentos de uma história incompleta”, in T. Cavaco, S. Daniel (orgs.), A Bíblia e suas edições 
em Língua Portuguesa, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas / Sociedade Bíblica de Portugal,
2010, pp. 7-58; e G. avenoza †, “Traducciones medievales de la Biblia al portugués”, in L. P.
Monferrer et alii (coords.), Les literatures antigues a les literatures medievals, Amsterdam, Adolf 
M. Hakkert, 2010, pp. 7-27.

3 a. SyLwan, “Petrus Comestor, Historia Scholastica: une nouvelle edition”, Sacris Erudiri, 
39, 2000, 351-353 e Petri Comestoris Scolastica historia. Liber Genesis, Turnhout, Brepols, 2005, 
pp. xxi-xxiii. Anteriormente, F. StegMüLLer, no seu Repertorium Biblicum Medii Aevi, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950-1980, vol. 4, pp. 280-300 (n.º 6543-6565) 
enumerou 234 manuscritos e mais 7 num Suplemento, vol. 9, p. 341 (n.º 6543-6565).

4 a. a. naSCiMento, J. F. MeirinHoS (coords.), Catálogo dos Códices da Livraria de Mão do 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto, Biblioteca 
Pública Municipal do Porto, 1997, pp. 219-220 e A. SyLwan que inclui mais informação textual, 
por exemplo, incipits e explicits de livros individuais, em Petri Comestoris, op. cit., pp. xLv-xLviii. 
Veja-se também o comentário sobre o conteúdo do Ms. 112 em J. MendeS de CaStro, Bíblia 
de Lamego, Porto, edição do autor / Fundação Eng. António de Almeida, 1998, vol. 2, pp. 3-4, 
citado também em H. aLveS, op. cit., p. 227, n. 149.

5 t. L. aMoS, The “Fundo Alcobaça” of the Biblioteca Nacional, Lisbon, 3 vols. (vol. 3 com 
J. Black), Collegeville, Minnesota, Hill Monastic Manuscript Library, St. John’s University, 
1988-1990, vol. 3, pp. 66-67. Estão disponíveis digitalizações das duas partes do códice: http://
purl.pt/24735.

6 A. SyLwan, “Petrus Comestor”, op. cit., p. 350 e Petri Comestoris, op. cit., p. xxxv. Entre 
as primeiras edições, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra possui um incunábulo: 
Basileia: Johann Amerbach, 1486 (R-39-4); na Biblioteca Nacional de Portugal há exemplares 
das seguintes edições do século XVI: Paris: Jean Petit, 1513 (Res. 2920 V.); Paris: Jean Frellon 
(Res. 551 V.); Paris: Jean Frellon, 1518 (Res. 1010 P.); Lyon: Jean Crespin, 1526 (Res. 6101 P.); 
Lyon: Nicolas Petit, 1534 (H. G. 1036 P.); Lyon: Jacques Giunta, 1542 (H. G. 1038 P.).

7 Historia Scholastica, in J.-P. Migne, Patrologia Latina, Paris, 1854-1865, vol. 198, cols. 
1053-1722. Disponível em: http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/1175-1175,_Petrus_
Comestor,_Historia_Scholastica,_MLT.pdf.
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as edições impressas têm muitas deficiências8. A edição moderna de Migne, 
portanto, não reflecte de todo bem a tradição manuscrita medieval da obra 
de Comestor. Em 2005, Sylwan publicou uma edição crítica do Liber Genesis 
de Comestor9, segundo uma versão que ela teorizou ser primitiva e pre-esco-
lástica. Porém, Mark J. Clark põe em causa a metodologia de Sylwan, nota 
certos erros no seu texto e o que ele considera um equívoco por parte de 
Sylwan na sua interpretação da estrutura da obra de Comestor10. Além das 
versões manuscritas e impressas antigas da Historia Scholastica em latim, 
há traduções e adaptações medievais da Historia Scholastica numa varie-
dade de línguas europeias11, incluindo o catalão12, o castelhano13 e também 
o português, como agora abordaremos.

2. Versões em português da Historia Scholastica

2.1. Livraria do Mosteiro de Alcobaça: códice 349 (século XIV)

No ano de 1829, Fr. Fortunato de S. Boaventura publicou na sua 
Collecção de Ineditos Portuguezes dos Seculos XIV e XV uma edição incom-
pleta de um manuscrito pergamináceo de 160 folhas in-quarto que, na sua 

 8 A. SyLwan, Petri Comestoris, op. cit., pp. xxxv-xxxvi.
 9 A. SyLwan, Petri Comestoris, op. cit.
10 M. J. CLark, “How to Edit the Historia Scholastica of Peter Comestor?”, Revue Bene-

dictine, 116, 2006, 83-91.
11 Sobre a recepção da Historia Scholastica na França e em Inglaterra (textos anglo-

-normandos e ingleses), veja-se J. H. Morey, “Peter Comestor, Biblical Paraphrase, and the
Medieval Popular Bible”, Speculum, 68, 1993, 17-35; na Alemanha e na Holanda, M. C. SHer-
wood-SMitH, Studies in the Reception of the “Historia Scholastica” of Peter Comestor, The 
“Schwarzwälder Predigten”, the “Weltchronik” of Rudolf von Ems, the “Scholastica” of Jacob 
van Maerlant and the “Historiebijbel von 1360”, Oxford, The Society for the Study of Medieval
Languages and Literature, 2000; e sobre textos no nórdico antigo, k. woLF , “Peter Comestor’s 
Historia scholastica in Old Norse Translation”, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 
33, 1991, 149-166.

12 Veja-se C. ukaS, “New Research on the Biblia rimada: The Apocryphal Legends”,
in N. B. Smith et alii (edd.), Actes del Quart Colloqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barce-
lona, Abadia de Montserrat, 1985, pp. 123-138 e g. avenoza†, L. Soriano, v. beLtran (dirs.), 
BITECA (Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians e Balears), texids 1228, 1470, 2162 e 
2694, in C. B. Faulhaber (dir.), PhiloBiblon, Berkeley, The Bancroft Library, University of Cali-
fornia, Berkeley. Disponível em: http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index_po.html.

13 O exemplo principal é a história bíblica na General Estoria de Afonso X, para a qual 
a Historia Scholastica serviu como fonte auxiliar. Vejam-se os comentários de F. riCo no 
seu ensaio “¿Una Biblia historial?”, in Alfonso el Sabio y la “General Estoria”. Tres lecciones,
Barcelona, Ariel, 1972, pp. 45-64. Existem seis fragmentos medievais em português da Parte I 
da General Estoria e um destes fragmentos contém o início da Parte II; vejam-se M. Leite, 
“Tradução e tradição da General Estoria em Portugal: sobre as implicações do fragmento ANTT, 
cx. 13, maço 10, n.º 30”, in J. C. Ribeiro Miranda (org.), “En Doiro antr’o Porto e Gaia”. Estudos
de Literatura Medieval Ibérica, Porto, Estratégias Criativas, 2017, pp. 611-618; e a. L.-F. aSkinS,
H. L. SHarrer, M. e. SCHaFFer (dirs.), BITAGAP (Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portu-
gueses), texid 1244, in PhiloBiblon, op. cit.
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opinião, remontava ao século XIV (“de 1320 por diante”)14, talvez de um 
arquétipo anterior15, mas Silva Neto prefere datar o manuscrito dos fins do 
século XIV16. Trata-se do códice 349 da livraria do Mosteiro de Alcobaça, 
hoje um manuscrito de paradeiro desconhecido17. É possível que o mesmo 
Fr. Fortunato o levasse para Roma para onde se exilou após a revolução 
de 1834 ou que o manuscrito se extraviasse por outro motivo18. A edição de
Fr. Fortunato ostenta um título que indica uma variedade de fontes, entre 
elas a Historia Scholastica de Pedro Comestor: Historias d’abreviado Testa-
mento Velho, segundo o Meestre das Historias Scolasticas, e segundo outros, 
que as abreviarom, e com dezeres d’alguüs doctores e sabedores. Herculano 
Alves resume assim o papel da obra de Comestor na edição de Fr. Fortunato:

A edição de Alcobaça não parece ser uma tradução literal da Historia Scholas-
tica e revela-se como uma tradução parcial do Antigo Testamento: no Génesis, 
prefere-se o original da Historia ao texto bíblico, mas este é retomado mais 
fielmente depois da história de Noé. A Historia volta a ser reutilizada, aquando 
da narrativa de Alexandre, o Grande, que foi incluída no livro de Ester.19

É importante notar, como também Alves observa20 e outros antes dele, 
que a tradução portuguesa de ALC. 349 não incluiu as glosas e comentários 
extrabíblicos que formam parte integrante da Historia Scholastica, adicio-
nados pelo próprio Comestor ou possivelmente, como argumenta Mark J. 
Clark, pelo seu discípulo Estêvão Langton21. Porém, glosas e aditamentos 

14 F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos Portuguezes dos Séculos XIV e XV,
Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1829, vol. 2, pp. 1-299, vol. 3, pp. 5-211. Reproduzida 
numa edição fac-símile com um estudo introdutório de J. MarqueS, Porto, Programa Nacional 
de Edições Comemorativas dos Descobrimentos Portugueses, 1988.

15 Vol. 2, pp. v-vii.
16 S. da SiLva neto, Biblia Medieval Portuguêsa. I. Historias d’abreviado Testamento Velho, 

segundo o Meestre das Historias Scolasticas, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 
1958, p. 18.

17 BITAGAP, manid 1037.
18 Sabemos que o manuscrito estava na posse de Fr. Fortunato quando vivia em Coimbra.

Segundo Aires A. Nascimento um exemplar do Index codicum Bibliothecae Alcobatiae (Lisboa, 
1775) que pertenceu à Biblioteca do Mosteiro de Alcobaça e que está guardado nos Reservados 
da Biblioteca Nacional contém anotações de Fr. Fortunato e de Fr. Vicente de Jesus Cogominho. 
Uma das notas de Fr. Vicente diz que Fr. Fortunato levara o códice 349 “para o Convento de 
S. Bernardo de Coimbra, onde se achava”. Veja-se A. A. naSCiMento, “Em busca dos códices 
alcobacenses perdidos”, Didaskalia, 9, 1979, 280. O Prof. Nascimento informou-nos poste-
riormente que o referido exemplar do Index está na sua colecção pessoal e não na Biblioteca 
Nacional de Portugal. Foram feitas investigações no arquivo do instituto religioso onde Fr. 
Fortunato residiu até à sua morte, o Convento di San Bernardo alle Terme, em Roma, bem 
como no Archivio di Stato di Roma, onde subsiste um fundo documental desse convento, 
além de na Biblioteca Vaticana, que Fr. Fortunato frequentava regularmente, não se encon-
trando nenhuma pista sobre o paradeiro do códice. Agradecemos penhoradamente ao falecido 
Dr. Roberto Fiorentini pela inestimável ajuda nesta pesquisa.

19 H. aLveS, op. cit., p. 333.
20 Ibidem, p. 339.
21 M. J. CLark, The Making of the “Historia scholastica”, 1150-1200, Toronto, Pontifical 

Institute of Mediaeval Studies, 2015.
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foram incluídos na Bíblia historiada de Alcobaça dos acima mencionados
manuscritos ALC. 339 e 340 que passaram para a Biblioteca Nacional. 
A segunda parte da Bíblia historiada de Alcobaça, ALC. 340, termina, como 
outros manuscritos da História Scholastica, com o livro dos Actos dos Após-
tolos. Porém, o códice ALC. 349 em português termina com extractos de 
textos bíblicos alheios à Historia Scholastica de Comestor, nomeadamente 
dos livros de Jonas e de Job, segundo a versão Vulgata latina. Fr. Fortunato 
termina a sua transcrição com o último capítulo do livro dos Macabeus, 
omitindo o extracto do livro de Jonas e outro mais extenso de Job22. Con-
tudo, Fr. Fortunato apresentou anteriormente vários trechos do extracto do 
livro de Job no seu livro Commentariorum de Alcobacensi Mstorum Biblio-
theca libri tres23. Como veremos, o livro de Job também encerra outro teste-
munho da Bíblia medieval portuguesa, a chamada Bíblia de Lamego, a que 
o copista acrescenta uma tradução das Sentenças dos Padres, o chamado
Pirqué Abot hebraico. Fragmentos do livro de Jonas e do livro de Job 
também aparecerão num dos fragmentos do século XVI da Biblioteca da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Em 1958, Serafim da Silva Neto, servindo-se de critérios linguísticos, 
nomeadamente erros cometidos por Fr. Fortunato na sua leitura do portu-
guês arcaico, publicou uma edição revista do texto de Fr. Fortunato24 e, em 
1992, Heitor Megale produziu uma nova edição dos capítulos do Pentateuco, 
derivada da versão de Silva Neto25.

2.2. Museu de Lamego: a Bíblia de Lamego (século XVI)

A chamada Bíblia de Lamego é conservada numa cópia manuscrita 
de 187 fólios de papel. A cópia, derivada provavelmente de um manus-
crito medieval que seria diferente do manuscrito alcobacense editado por 
Fr. Fortunato, foi encomendada antes de 1552 por um tal Francisco de Sá, 
erradamente identificado por Fr. Fortunato como o poeta Francisco Sá de 
Miranda26, mas provavelmente Francisco de Sá Meneses (c. 1510 – c. 1583), 
o primeiro conde de Matosinhos e camareiro-mor do príncipe D. João e dos 
reis D. João III, D. Sebastião, D. Henrique e D. Filipe I. O manuscrito contém 

22 Fr. Fortunato explica numa nota de rodapé que decidiu excluir os dois extractos da sua 
transcrição “por ser indispensavel carregar de notas uma obra tão remontada em eloquencia, 
quanto cheia de mysterios” (op. cit, vol. 3, p. 209).

23 F. de São Boaventura, Commentariorum de Alcobacensi Mstorum Bibliotheca libri tres, 
Coimbra, Typographia Academica-Regio, 1827, pp. 577-580.

24 S. da SiLva neto dedica cinco páginas (op. cit., pp. 17-18 e 419-421) à sua alteração 
dos erros evidentes na transcrição de Fr. Fortunato do códice ALC. 349 e a discrepâncias entre 
a tradução portuguesa e a versão da Vulgata latina. Veja-se também o comentário de J. MendeS 
de CaStro (op. cit., vol. 2, p. 17) sobre a dependência problemática de Fr. Fortunato da Vulgata 
para resolver abreviaturas de nomes próprios no ALC. 349.

25 H. MegaLe, O Pentateuco da Bíblia Medieval Portuguesa, São Paulo, EDUC-IMAGO, 1992.
26 J. MendeS de CaStro, op. cit., vol. 2, p. viii.



Harvey L. Sharrer e Pedro Pinto

520

uma licença de autorização datada de 9 de Novembro de 1558 (fol. 5), 
do cardeal infante D. Henrique e do inquisidor Fr. Francisco Foreiro, permi-
tindo que Francisco de Sá guardasse o manuscrito na sua biblioteca. Em 
dado momento, o manuscrito ficou na posse dos inquisidores Francisco 
de Castro e Manuel Vasconcelos de Pereira e acredita-se que este último 
levou o manuscrito para Lamego quando se tornou bispo dessa cidade27.
O manuscrito passou depois para a livraria do Paço Episcopal de Lamego, 
a qual foi transferida em 1917 para o Museu de Lamego28. O texto foi edi-
tado em 1998, acompanhado por um volume de estudo, por Joaquim Mendes 
de Castro29, autor também de vários artigos sobre o manuscrito e o seu
conteúdo30.

O manuscrito leva o título LIVRO das ESTORIAS | Da blivia do testa-
memto velho segumdo o mestre das semtenças (fol. 1), o mesmo título que 
encontraremos em outro manuscrito da Bíblia medieval portuguesa, o Cod. 
CXXIII/1-8 da Biblioteca Pública de Évora. A atribuição ao “Mestre das 
Sentenças” pareceria ser um erro, e, efectivamente, Mendes de Castro na 
sua edição do manuscrito de Lamego corrige a leitura de “semtenças” com a 
palavra “Historias”, seguindo a atribuição de autoria ao “Mestre das Histo-
rias Scolasticas” no título que Fr. Fortunato deu ao texto português de ALC. 
349. Contudo, “Mestre das Sentenças” é uma referência ao cognome de 
Pedro Lombardo, autor do século XII de origem italiana que redigiu em 
Paris, entre 1155 e 1157, os Libri quattuor sententiarium ou Livro das quatro 
sentenças, uma compilação bíblica adoptada por estudantes de Teologia na 
Europa medieval até o século XVI. Pedro Comestor foi discípulo de Pedro 
Lombardo e, na Historia Scholastica, Comestor emprestou materiais do 
Livro das Sentenças do seu mestre, como revela, detalhadamente, Mark J. 
Clark num estudo comparativo das duas obras, no qual salienta a influência 
do segundo livro das Sentenças na Historia Scholastica, principalmente na 
perspectiva cristã adoptada na interpretação da história da Criação no livro 
de Génesis31.

Das Sentenças de Pedro Lombardo em latim existem três manuscritos 
iluminados da livraria do Mosteiro de Alcobaça, hoje na Biblioteca Nacional 

27 Sobre os primórdios do manuscrito, incluindo a ideia rejeitada que Diogo Leitão, neto 
de Francisco Sá de Miranda e Deão da Sé de Lamego, levara o manuscrito para Lamego, veja-se 
a. a. naSCiMento, “Bíblia: traduções em português”, in Dicionário, op. cit., p. 90 e H. aLveS,
op. cit, pp. 341-342.

28 BITAGAP, manid 1563.
29 J. MendeS de CaStro, op. cit.
30 J. MendeS de CaStro, “A Bíblia no ‘Leal Conselheiro’”, Didaskalia, 1, 1971, 251-261; 

Id., “Versão medieval inédita do Livro de Job”, Didaskalia, 3, 1973, 83-131; Id., “A Bíblia de 
Lamego”, in Aspectos Iconográficos da Bíblia, Lamego, Museu de Lamego, 1989, pp. 5-6; Id.,
“Versão medieval inédita do Livro de Jonas”, Didaskalia, 19, 1989, 181-189; Id., “Versão 
medieval inédita do Pirqué Abot. Mão de Judeu”, Humanística e Teologia, 10, 1989, 89-100;
Id., “A Bíblia de Lamego”, Anais da Academia Portuguesa da História, 2, 3.ª série, 2011, 523-537.

31 M. J. CLark, “Peter Comestor and Peter Lombard”, loc. cit., 85-142.



521

Os fragmentos da Historia Scholastica de Pedro Comestor 

de Portugal: ALC. 235 (dos finais do século XII), ALC. 362 (também dos 
finais do século XII) e ALC. 417 (da segunda metade ou do terceiro quartel 
do século XIII32). E há um extracto do Livro 4 das Sentenças no ALC. 22, 
um manuscrito do século XIV33. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
guarda outro manuscrito das Sentenças, com a cota Ordem de São Jeró-
nimo, Mosteiro de Santa Maria de Belém, liv. 6634, iluminado por Attavante 
em Florença no fim do século XV, em conjunto com a chamada Bíblia dos 
Jerónimos em 7 volumes.

Apesar da referência ao “Mestre das Sentenças”, o texto da Bíblia de 
Lamego apresenta uma narrativa bíblica (fols. 1-174v) sem o comentário 
exegético que acompanha breves trechos bíblicos nas Sentenças de Pedro 
Lombardo35 e, como o manuscrito editado por Fr. Fortunato, sem as glosas 
e aditamentos que integram o texto em latim da Historia Scholastica de 
Comestor. Em comparação com o texto dos livros bíblicos de ALC. 349, o 
manuscrito da Bíblia de Lamego, como afirmam Joaquim Mendes de Castro 
e Herculano Alves, actualiza a linguagem do texto e oferece uma versão às 
vezes ampliada, outras vezes abreviada36. Além disso, a estrutura dos capí-
tulos e a sua numeração nem sempre correspondem à ordenação encon-
trada no ALC. 349 editado por Fr. Fortunato. No entanto, vários capítulos 
e partes de outros capítulos reproduzem ipsis verbis o texto presente no 
ALC. 349. Porém, o copista do manuscrito quinhentista, como salienta 
Mendes de Castro, frequentemente oferece leituras linguística e ortografica-
mente deficientes37.

A Bíblia de Lamego tem outras particularidades textuais importantes 
que se diferenciam do manuscrito editado por Fr. Fortunato. Como Mendes 
de Castro dá a conhecer38, depois do capítulo 38 do livro do Êxodo, a Bíblia 
de Lamego contém uma interpolação do Código da Aliança segundo os capí-

32 Sobre a datação dos três manuscritos, veja-se C. barreira, “Os livros das Sentenças de 
Pedro de Lombardo na Biblioteca de Alcobaça”, Invenire, número especial: Fiat Lux. Estudos 
sobre manuscritos iluminados em Portugal, 2015, 35-38. Para esta autora, apenas o ALC. 362 foi 
produzido no scriptorium do Mosteiro de Alcobaça e, segundo a sua análise, apenas o ALC. 417 
divide os capítulos em Distinções, uma re-estrutura das Sentenças feita por Alexandre de Hales 
no século XIII. Cf. descrições de ALC. 235, 362 e 417 em t. L. aMoS, op. cit., vol. 2, p. 159,
vol. 3, pp. 102-103, 186. C. barreira (loc. cit., 35) cita José Mattoso acerca de outro manus-
crito sem Distinções, dos finais do século XII ou inícios do século XIII, que existiu no passado 
no Mosteiro de Paço de Sousa.

33 t. L. aMoS, op. cit., vol. 2, p. 33.
34 ANTT, código de referência: PT/TT/MSMB/A/L66; descrição e digitalização de várias 

folhas iluminadas disponíveis em: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4381018. Também, 
veja-se H. aLveS, op. cit., p. 249.

35 Veja-se a edição de i. C. brady, principalmente o segundo livro sobre a Criação: Petri 
Lombardi Sententiae in IV libris distinctae, 3.ª ed. revista, 2 vols. em 3 tomos, Grottaferrata,
Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, 1971-1981; cf. a tradução inglesa anotada 
de g. SiLano, Peter Lombard. The Sentences, 4 vols., Toronto, The Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, 2007-2010.

36 J. MendeS de CaStro, Bíblia de Lamego, op. cit., vol. 2, pp. 18-21; H. aLveS, op. cit., p. 333.
37 J. MendeS de CaStro, Bíblia de Lamego, loc. cit., vol. 2, pp. 114-120.
38 Ibidem, p. 112.
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tulos 21-23 da Vulgata latina, aos quais estão acrescentados os capítulos 
19-30 do livro de Deuteronómio. Mendes de Castro explica que estes últimos 
capítulos representam um corpus de leis que apelariam especialmente à 
comunidade judaica portuguesa. Mais adiante, a Bíblia de Lamego adiciona 
ao livro dos Macabeus uma tradução do livro de Jonas (fols. 174v-175v). 
Como já observámos, a história bíblica do manuscrito de Lamego termina 
com uma tradução do livro de Job (fols. 176-185v)39. Como veremos, extrac-
tos dos livros de Jonas e de Job também estão incluídos num dos fragmen-
tos do século XVI da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. Na Bíblia de Lamego o livro de Job não é o último texto do manus-
crito. Depois de uma página em branco (fol. 186), segue-se (fols. 186v-187v) 
outro texto de origem judaica, uma tradução portuguesa parcial dos aforis-
mos éticos e morais do chamado Pirqué Abot40 ou Senteças dos Padres que 
provêm da Mishná, uma das obras principais do judaísmo rabínico. Mendes 
de Castro suspeita que a presença de materiais judaicos no manuscrito de 
Lamego aponta para uma origem lisboeta do manuscrito, dada a dimensão 
da comunidade judaica na cidade capital do Reino, e que o copista seria um 
judeu convertido ou um cristão ligado a essa comunidade41.

2.3.  Fragmento de Évora (segunda metade do século XVIII): Biblio- 
teca Pública de Évora, Cod. CXXIII/1-8

Na Biblioteca Pública de Évora o Cod. CXXIII/1-842, um manuscrito 
truncado do século XVIII da mão de Fr. Caetano Brandão (1740-1805)43, 

39 J. MendeS de CaStro, “Versão medieval inédita do Livro de Job”, op. cit., e Bíblia de 
Lamego, op. cit., vol. 1, pp. 349-379. Sobre a influência do livro de Job na cultura portuguesa 
durante a Idade Média e o Renascimento, veja-se também P. SiLva Pereira, “El Libro de Job y 
la cultura portuguesa de la Edad Media al Renacimiento: traducción, tradición y transgresión”, 
in P. M. Cátedra (ed.), El Texto Infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento. 
Actas del IV Congreso Internacional de la SEMYR, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales
y Renacentistas / Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2014, pp. 991-1006.

40 Além do artigo de J. MendeS de CaStro, “Versão medieval inédita do Pirqué Abot”, op. 
cit., e a sua edição e estudo da Bíblia de Lamego, op. cit., vol. 1, pp. 381-384, vol. 2, pp. 121-122, 
veja-se M. vaquero, “A Bíblia de Lamego”, INventaMUSEU, 2, 2015, 11-34 para um facsímile 
dos fólios do Pirqué Abot e transcrição. Disponível em: http://www.museudelamego.gov.pt/wp-
content/uploads/2015/07/InventaMuseu2.pdf. Cf. uma tradução medieval castelhana do Pirqué 
Abot, o segundo segmento do texto chamado Palabras breves: dichos de los sabios, incluído num 
manuscrito factício do século XV, MSS/5644 da Biblioteca Nacional de España, fols. 80-83. 
Veja-se o comentário e edição de M. Haro CortéS, “Aristóteles, los sabios judíos y Salomón en 
una colección de sentencias inédita, ‘Palabras breves: dichos de sabios’”, Revista de Filología 
Española, 88, 2008, 37-66 e C. b. FauLHaber (dir.), BETA (Biblioteca Española de Textos Antiguos)
cnum 14085, in PhiloBiblon, op. cit.

41 J. MendeS de CaStro, Bíblia de Lamego, op. cit., vol. 2, pp. 127, 129.
42 BITAGAP, manid 3423.
43 Não é claro quando Fr. Caetano teria feito a sua transcrição. Estudou Teologia na

Universidade de Coimbra e foi ordenado padre em Coimbra em 1764. Entre 1783 e 1790 serviu 
de Bispo do Pará, no Amazonas, e entre 1790 até à sua morte em 1805 foi Arcebispo de Braga. 
Veja-se a biografia em a. Caetano de aMaraL, Memórias para a história da vida do venerável 
D. Frei Caetano Brandão, 2.ª ed., 2 vols., Lisboa, Impressão Régia, 1867.
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segundo o Catálogo de Rivara44, contém uma cópia de 30 fólios da história 
bíblica do Velho Testamento, numerados modernamente a lápis. Raramente 
referido, o manuscrito fica por analisar em detalhe. O texto abrange desde 
o livro de Génesis até aos sete primeiros capítulos do livro de Êxodo. Duas 
folhas do manuscrito estão fora de sequência, nomeadamente os fols. 21 e 
30, indevidamente transpostos, talvez, durante o processo de encadernação. 
O fólio 30 contém matéria de quatro capítulos do livro de Génesis, os três 
últimos dos quais levam os números 48, 49 e 50. O fol. 21 tem de ser o 
último do texto do manuscrito porque contém o fim do capítulo 5 do livro 
de Êxodo, o capítulo 6 integral e logo de seguida a epígrafe e primeiras pala-
vras do capítulo 745, onde Fr. Caetano Brandão abandonou a sua transcrição 
a meio da página, deixando o resto dela em branco. Apenas podemos espe-
cular sobre o motivo que o levou a tal.

Como já observámos, o manuscrito de Évora leva o mesmo título que 
traz a Bíblia de Lamego, com algumas variantes ortográficas: Livro das esto-
rias da Biblia do Testamento Velho Segundo o Mestre das Sentensas (fol. 1).
O nosso cotejo dos capítulos do Cod. CXXIII/1-8 com os capítulos corres- 
pondentes na edição de Castro da Bíblia de Lamego revela que os dois 
manuscritos estão estreitamente relacionados. A numeração dos capítulos 
é, por vezes, irregular, e as suas epígrafes são iguais, se bem que a versão do 
século XVIII de Fr. Caetano modernize a linguagem e actualize a ortografia 
do texto. A transcrição contém poucas variantes importantes. É possível que 
o Cod. CXXIII/1-8 seja uma cópia directa do manuscrito de Lamego ou, pelo 
menos, que os dois testemunhos derivem de um manuscrito em comum, 
hoje desaparecido.

2.4.  Fragmentos de Lisboa A e B: Biblioteca da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, Manuscritos Avulsos, n.º 1, 
n.º 2, n.º 3, n.º 4 e n.º 5

2.4.1. A descoberta

Em 2009, no âmbito das pesquisas que o Projecto BITAGAP realiza 
regularmente em Portugal em arquivos e bibliotecas, foram efectuadas 
diligências por Pedro Pinto junto da Biblioteca da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa no sentido de identificar os fundos manuscritos 
à sua guarda, no seguimento da identificação de documentação medieval 
citada em 1988 por Humberto Baquero Moreno na sua obra Os Itinerários 
de el-rei Dom João I: 1384-143346. Essa pista conduziu a uma visita subse-

44 J. H. da CunHa rivara, Catálogo dos manuscriptos da Bibliotheca Pública Eborense, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1871, vol. 4, p. 8.

45 A epígrafe é “Como apareceo Ds. a Moyses e lhe mamdou que viesse falar a faraão 
pellos Judeos” e segue-se apenas o início do texto do capítulo com as palavras “Morreo o Rey 
do Agipto e bradaram os fillos de Israel a nosso Snñr e Lembrousse Ds.”.

46 H. b. Moreno, Os itinerários de el-rei Dom João I: 1384-1433, Lisboa, Instituto de
Cultura e Língua Portuguesa, 1988, p. 279.
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quente à Biblioteca, no dia 28 de Maio de 2009, acompanhado de Harvey 
Sharrer. Por essa altura, a Biblioteca estava a organizar o seu rico acervo 
de manuscritos e nova documentação surgia frequentemente, proveniente 
de várias localizações nas suas instalações47. Tivemos então a felicidade de 
encontrar num maço de documentação por tratar vários fragmentos em 
papel de traduções portuguesas da Historia Scholastica, a mais antiga do 
século XV, e as demais do início do século XVI.

2.4.2.  História custodial dos fragmentos: a colecção e o coleccio-
nador

Investigações posteriores permitiram compreender como é que a 
actual colecção de manuscritos da Biblioteca se foi formando. No que toca 
aos fragmentos de Comestor, eles evidentemente faziam parte do espólio de 
João José de Mendonça Cortês, adquirido pela Biblioteca entre 1913, data 
da fundação da Faculdade de Direito, e 1917, quando o seu bibliotecário fez 
publicar no primeiro número da Revista da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa a lista de aquisições efectuadas com vista a enriquecer o 
acervo da Biblioteca da Faculdade de Direito. Entre elas, constava a biblio-
teca de João José de Mendonça Cortês (1836-1912), antigo Par do Reino 
que falecera recentemente em Paris. O seu espólio tinha sido dividido e a 
Faculdade de Direito adquiriu a parte correspondente às suas colecções de 
manuscritos (que incluíam centenas de maços da colecção de manuscritos 
de Francisco Joaquim Pereira e Sousa, antigo conservador da Biblioteca 
Nacional, falecido em 1851, o arquivo do Físico-Mor do Reino de finais do 
século XVIII e inícios do século XIX, entre outros lotes de menor dimensão), 
ao passo que, mais tarde, em 1931, a Biblioteca Nacional adquiriria a parte 
relativa aos documentos pessoais e de trabalho de Mendonça Cortês48.

O polifacetado algarvio João José de Mendonça Cortês, natural de 
Olhão, doutorou-se em Direito na Universidade de Coimbra em 1861, onde 
ascendeu a lente catedrático da cadeira de Finanças em Março de 1868. 
Mais tarde, foi deputado (1868-1871, filiado no Partido Reformista), Minis-
tro da Justiça (dez dias em Agosto de 1869) e Par do Reino (nomeado em 
08-01-1880), além de romancista e inventor49. O Diccionario Bibliographico 
Portuguez, de Inocêncio da Silva, continuado por Brito Aranha, referia em 
1883 que Mendonça Cortês tinha “reunido, á custa de uma invejavel perse-
verança, a mais copiosa collecção de livros e mss. ineditos de legislação, 

47 Sobre as várias colecções hoje devidamente identificadas e tratadas existentes na 
Biblioteca, o seu conteúdo e historial, veja-se P. Pinto, Índice dos Códices e Manuscritos Avulsos 
da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, 2013.

48 P. Pinto, Índice dos Códices, op. cit., pp. 14-18.
49 F. Moreira, “CORTÊS, João José de Mendonça”, in M. F. Mónica (dir.), Dicionário Bio-

gráfico Parlamentar. 1834-1910, vol. 1, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2006, pp. 839-841.



525

Os fragmentos da Historia Scholastica de Pedro Comestor 

que se conhece em o nosso paiz”50. É que, por esta altura, mas facto
desconhecido daqueles bibliógrafos, Mendonça Cortês adquirira metade da 
gigantesca colecção de manuscritos de Francisco Joaquim Pereira e Sousa, 
falecido em 1851 e que referimos atrás, antigo conservador da Biblioteca 
Nacional e filho do jurisconsulto Joaquim José Caetano Pereira e Sousa51.

Pai e filho tinham reunido ao longo de décadas um volume inaudito 
de manuscritos e impressos, organizados cronologicamente, e que inicial-
mente abrangiam documentação de tipologia legislativa, estendendo-se 
depois à correspondência administrativa e não só. Aquando do falecimento 
de Francisco Joaquim Pereira e Sousa, em 1851, que vivia no Convento de 
São Francisco de Lisboa, onde a Biblioteca Pública da Corte estava sediada, 
o inventário e arrolamento dos seus bens revelou a existência de 175 volu-
mes da sua colecção de “Legislação Portuguesa”, entre outras espécies 
manuscritas e impressas. À época, o Bibliotecário-Mor estimava que, pelo 
menos, seriam necessários 16 carros para transportar o espólio. Sabe-se que 
os herdeiros, mais tarde, dividiriam este espólio em duas partes principais, 
vendendo uma delas a Mendonça Cortês e a outra ao numismata Augusto 
Carlos Teixeira de Aragão52.

O manuscrito quatrocentista de Comestor tem, no topo do fólio 9, uma 
inscrição a lápis, do punho de Mendonça Cortês: “Sagradas Escrituras” 
(fig. 1). Esta era uma prática comum deste coleccionador, havendo outros 
manuscritos na colecção, até mais antigos, nos quais registou dados descri-
tivos ou apôs uma rubrica do seu apelido. Ele fez isso inclusivamente em 
alguns dos manuscritos que adquiriu pertencentes a Pereira e Sousa. É inte-
ressante que também Pereira e Sousa inscrevia sistematicamente, pelo seu 
punho, sobre as cópias ou originais que adquiria, a data do documento ou, 
para algumas tipologias documentais de predilecção, o tema. Mas, dado que 
quer o manuscrito quatrocentista quer os quinhentistas de Comestor não 
têm qualquer inscrição autógrafa de Pereira e Sousa cremos que terá sido 
Mendonça Cortês a adquiri-los. Quando e como? Não sabemos ao certo, 
mas não nos repugna que pudesse ter algo a ver com o facto de Mendonça 
Cortês ter sido em 1865 nomeado como secretário da Comissão do Direito 
Eclesiástico Português, criada por decreto governamental de 10 de Janeiro 
de 1861. Esta comissão, presidida por Alexandre Herculano, fora criada com 
o objectivo de “colligir todos os monumentos que possam servir de subsidio 
ao estudo do Direito Ecclesiastico Portuguez, e das regalias e louvaveis usos 
e estylos da Igreja Lusitana”. Embora a obra prevista (Monumenta Portu-
galiae Ecclesiastica) nunca tenha sido impressa, Mendonça Cortês redigiu 
a sua introdução, prevendo-se a publicação de centenas de documentos 
copiados pelo paleógrafo Augusto Soromenho em vários arquivos nacionais.

50 i. F. da SiLva, b. aranHa, Diccionario Bibliographico Portuguez, tomo 10 (3.º do Supl.), 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1883, pp. 286-288.

51 P. Pinto, Índice dos Códices, op. cit., pp. 5-18.
52 Ibidem, pp. 8-13.
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As cópias desse labor estão hoje depositadas na Biblioteca Nacional53. Pode-
ria Mendonça Cortês ter adquirido os manuscritos de Comestor no âmbito 
dos trabalhos desta comissão e visitas realizadas pelo País? Ou tê-los-ia 
adquirido por outra forma? Infelizmente, apenas se pode especular, dado que 
entre as muitas caixas de papéis pessoais adquiridas pela Biblioteca Nacio-
nal em 1931, nada se encontrou que possa esclarecer este enigma. Sobre os 
proprietários dos manuscritos anteriores a Mendonça Cortês, não há dados 
disponíveis. Em particular, o manuscrito quatrocentista ostenta sinais de 
emendas e correcções coevas à redacção do texto, mas cuja autoria é impos-
sível de apurar. Também de difícil identificação são várias anotações poste-
riores, mas não muito, redigidas nas margens do manuscrito quatrocentista, 
algumas de um leitor atento e perspicaz, comentando aspectos do texto, 
como “hordenança de aazes” no capítulo que revela a estratégia de Jacó ao 
encontrar-se com Esaú, dispondo o seu acampamento de forma a que ele, 
Raquel e o seu filho José ficassem mais protegidos na ocasião do encontro 
com Esaú e os seus 400 homens. Assinale-se, ainda, a existência de algumas 
probationes calami, com a escrita das primeiras letras do alfabeto ou o início 
de certas fórmulas iniciais em documentos como “Sabham qua” ou “Senhor 
amyguo em vosa”. Estas últimas, provavelmente quinhentistas, denunciam 
que o manuscrito esteve na posse ou à disposição de pessoa que talvez não 
reconhecesse a importância ou valor do manuscrito.

2.4.3. Fragmento de Lisboa A (séc. XV): Manuscritos Avulsos, n.º 1

O Manuscrito Avulso, n.º 154 contém 17 fólios de papel com texto em 
letra gótica cursiva em duas colunas. Depois da nossa descoberta e identifi-
cação dos fragmentos, Pedro Pinto consultou Susana Tavares Pedro sobre a 
data do fragmento medieval e ela julgou que o fragmento poderia ser datado 
entre meados e finais do século XV, com a qual nós concordamos. O texto 
contém uma série de capítulos do livro de Génesis da tradução portuguesa 
da Historia Scholastica. Os capítulos não estão numerados mas a maioria 
das epígrafes, com algumas excepções, correspondem palavra por palavra 
às do ALC. 349 conforme reflectidas nas edições de Fr. Fortunato e Silva 
Neto. O primeiro fólio está muito mutilado mas contém matéria do capítulo 
13 da numeração do ALC. 349, sobre a história do pecado original de Adão 
e Eva comendo a maçã. O último capítulo do fragmento contém o começo 

53 BNP, Colecções em Organização, Caixa 70; C. erdMann, Papsturkunden in Portugal, 
Berlin, Weidmmansche Buchhandlung, 1927, p. 20; a. baião, “Herculano inédito. A visita oficial
a Coimbra em 1853; elogios à Universidade e como a Faculdade de Direito lhos retribuiu – Rela-
ções com alguns lentes”, O Instituto, 115, 1953, 140-141; H. bernStein, Alexandre Herculano
(1810-1877). Portugal’s Prime Historian and Historical Novelist, Paris, Fundação Calouste Gul-
benkian / Centro Cultural Português, 1983, pp. 116-117; “MENDONÇA CORTÊS (João José)”, 
in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 16, Lisboa / Rio de Janeiro, Editorial Enci-
clopédia, Lda., s.d., pp. 911-912.

54 BITAGAP, manid 4368.
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do capítulo 69 sobre o encontro entre Jacob e Esaú. Falta um fólio de texto 
entre os fólios 5 e 6.

O nosso cotejo do Manuscrito Avulso, n.º 1 com os outros testemu-
nhos revela que o fragmento tem uma estreita relação com o ALC. 349. 
O fragmento não é uma cópia do ALC. 349 mas os dois testemunhos provêm 
de uma tradução original em comum, ou seja, uma relação alcobacense tal 
como indica Mariana Leite no seu stemma codicum provisório dos vários 
testemunhos portugueses da Historia Scholastica55. Efectivamente, aspectos 
arcaicos na linguagem das duas versões sobreviventes apontam para uma 
tradução mais antiga como o modelo.

O copista do fragmento foi muito descuidado na execução do seu 
trabalho. Frequentemente risca e emenda leituras, tem lapsos e falhas de 
interpretação do seu modelo e comete vários tipos de erros, por exemplo, 
com nomes próprios e palavras que evidentemente não eram parte do seu 
conhecimento ou que não formavam parte do seu vocabulário. Entre os 
descuidos há um exemplo de uma epígrafe mal colocada, pertencente ao 
capítulo anterior (fol. 5v-B). E há um exemplo de um equívoco em relação 
à representação de um versículo bíblico: por “Et odoratus est Dominus 
odorem suauitatis” em Génesis 8:21 e na Historia Scholastica56 “e cheirou 
Deus o odor de mansidõe” na tradução portuguesa de ALC. 34957 o frag-
mento oferece “E chorou Noe a Deus a door da misquindade das geentes” 
(fol. 3v), distorcendo assim o texto original. Também, às vezes o copista 
encurta o texto ou salta uma ou mais linhas, gerando leituras confusas. 
Mesmo assim, em vários lugares o fragmento fornece texto ausente no 
ALC. 349 e fornece leituras que esclarecem melhor o conteúdo para o leitor. 
Por exemplo, há uma epígrafe suplementar (fol. 2v-B), ausente no ALC. 349, 
que serve para explicar a lição moralizante da história do Dilúvio que se 
narra numa série de capítulos que seguem: “Aque [sic] começa ha estoria do 
deluuyo que deus lançou na terra em tempo de noe com sanha que ouue dos 
pecados dos homeens E de sas maldades”. O fragmento também inclui um 
trecho de texto (fol. 4v) que Fr. Fortunato encontrou ilegível no ALC. 349, 
na história de Abraão e os idólatras do fogo58.

55 M. Leite, “Os testemunhos da tradução portuguesa da Historia Scholastica de Pedro 
Comestor: consequências ideológicas da selecção de fontes”, Cahiers d’études hispaniques 
médiévales, 33, 2010, 187. Disponível em: https://www.persee.fr/doc/cehm_1779-4684_2010_
num_33_1_2240.

56 a. SyLwan, Petri Comestoris, op. cit., p. 70.
57 F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos, op. cit., vol. 2, p. 14; S. da SiLva neto, 

op. cit., p. 31.
58 F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos, op. cit., vol. 2, p. 17.
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2.4.4.  Fragmentos de Lisboa B (século XVI): Manuscritos Avulsos, 
n.o 2, n.º 3, n.º 4 e n.º 5

Este grupo de manuscritos59 formam um corpus de fragmentos de 
papel em letra cursiva e datados, segundo Susana Tavares Pedro, aproxima-
damente entre 1501 e 1520. O texto está transcrito em linha de fora a fora, 
não em duas colunas como no Manuscritos Avulsos, n.º 1. Os fólios não 
estão numerados, com a excepção do Manuscritos Avulsos, n.º 3. Apenas o 
Manuscritos Avulsos, n.º 4 utiliza reclamos ao pé da página, embora haja 
um exemplo no Manuscritos Avulsos, n.º 3. Como os outros testemunhos 
da Historia Scholastica em português, os fragmentos quinhentistas moder-
nizam a linguagem e a ortografia, preservando ao mesmo tempo certas 
características arcaicas que apontam para um modelo muito mais antigo. 
O nosso cotejo dos fragmentos do século XVI com o fragmento medieval de 
Manuscritos Avulsos, n.º 1 e com o ALC. 349 e a Bíblia de Lamego revela que 
este corpus quinhentista tem uma relação estreita com o texto alcobacense 
e com Manuscritos Avulsos, n.º 1, mas também uma afinidade com a Bíblia 
de Lamego nos extractos dos livros de Jonas e de Job que não se derivam da 
Historia Scholastica mas da chamada Bíblia historiada de Alcobaça latina.
Geralmente, a linguagem das epígrafes é a mesma que se encontra no 
ALC. 349 e em Manuscritos Avulsos, n.º 1, embora às vezes estejam ampliadas. 
E no próprio texto dos capítulos há exemplos de outras ampliações bem 
como abreviações. Em contraste com o Manuscritos Avulsos, n.º 1, neste 
grupo de fragmentos o processo de transcrição ou cópia do modelo está 
realizado, em geral, com mais cuidado, sem muitas rasuras, emendas ou 
interpretações erradas. Contudo, no Manuscritos, n.º 3 há um lapso por 
parte do copista no salto do texto de um capítulo.

O Manuscritos Avulsos, n.º 2 contém 6 fólios com capítulos dos livros 
de Génesis e de Êxodo. O início do texto no fólio 1 (fig. 2) corresponde ao 
conteúdo do capítulo 10 do livro de Génesis no ALC. 349 sobre o Paraíso 
terrestre (o incipit do fragmento é: “[...] ata redomdeza de llua em tall gissa 
que as aguas do delluvio não chegarom a elle”). Ao contrário do que acon-
tece com o Manuscritos Avulsos, n.º 1 e com os outros fragmentos do século 
XVI, o Manuscritos Avulsos, n.º 2 apresenta as epígrafes seguidas pelos 
números dos capítulos, mas os números dos capítulos são escritos, apa-
rentemente, com tinta diferente. Por exemplo, lemos no fol. 3r: “Como noe 
enviou a pomba fora da arca Capitullo xxviij”, o qual corresponde ao capí-
tulo 27 no ALC. 349. Questionamo-nos se a presença dos números dos fólios 
apenas neste fragmento seria um sinal de uma proveniência diferente. Além 
disso, o manuscrito foi várias vezes corrigido por uma mão posterior mas 
coeva, provavelmente do mesmo scriptorium, dado que a tinta e caligrafia 
são similares às do Manuscritos Avulsos, n.º 3. O capítulo sobre Abraão lan-
çado na fogueira dos idólatras (fol. 3v) contém, como o fragmento medieval 
de Manuscritos Avulsos, n.º 1, o trecho de texto que estava ilegível para

59 BITAGAP, manids 4385, 4369, 4387 e 4386.
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Fr. Fortunato no ALC. 349. A cópia parcial do livro de Génesis termina no fólio 
3v com a epígrafe do capítulo 35, ou seja 34 no ALC. 349 (“Como abrahão se 
partio da sua terra per mandado de deus Capitullo xxxb”). O livro de Êxodo 
começa no fólio 6r com uma epígrafe geral para o livro, em combinação com 
o título para o primeiro capítulo (“Aquj se começa a estoria do lliuro que 
chamão exodo de como elRey do egipto apremava os filhos de isrraell Capi-
tullo j”), e termina no fólio 6v com uma cópia truncada do capítulo 12 sobre 
a história de como Moisés e Arão se apresentaram ao Faraó pela segunda 
vez. O explicit do fragmento é: “mas a vara de arão comeu as dos [...]”).

O Manuscritos Avulsos, n.º 3 é composto de 20 fólios numa mão 
cursiva semelhante à do Manuscritos Avulsos, n.º 2. Neste fragmento há 
duas características não encontradas nos outros fragmentos de Lisboa do 
corpus B, também um possível sinal de uma proveniência diferente. Todos 
os fólios estão numerados no canto superior direito com números romanos 
que vão desde o fólio 28 até o fólio 47. E muitas das letras iniciais estão 
discretamente decoradas, na mesma tinta que o copista emprega para 
o resto do texto. O primeiro capítulo do fragmento é do livro de Êxodo e 
corresponde ao número 41 no ALC. 349, com a história de como Deus pro-
meteu a Terra da Promessa a Moisés (o incipit no fol. 1 é “comão no as 
bestas do agro e despois disse noso Senhor”). Seguem-se capítulos dos livros 
de Levítico, Números, Deuteronómio e Josué e termina no fólio 20v com 
o capítulo do livro dos Juízes que leva o número 18 no ALC. 349, sobre a 
história de como Sansão foi traído por Dalila. O explicit do fragmento lê-se 
assim: “trouveram lhe sete cordas de juncas e ele dormjndo assi como [...]”. 
Na transcrição do livro de Números o copista combina as epígrafes que 
correspondem aos capítulos 12 e 13 no ALC. 349, mas oferece apenas o 
texto do capítulo 13, saltando a narração da história da vitória do povo de 
Israel sobre os cananeus (fol. 9v)60.

O Manuscritos Avulsos, n.º 4 consiste em 2 fólios soltos. O fragmento 
sofreu estragos de água e a parte inferior do primeiro fólio está mutilada e 
contém vários buracos. A mão parece ser a mesma do que a dos outros frag-
mentos do corpus, pelo menos a do Manuscritos Avulsos, n.º 2. O fragmento 
começa in media res no capítulo 2 do livro dos Macabeus, segundo a nume-
ração do ALC. 349, com a história de como Judas Macabeu venceu os seus 
inimigos. O incipit lê-se assim “[...] hum cavalleyro que era da llinhajem
dos Reis”61. O texto termina com a primeira parte do capítulo 9, segundo a 
numeração do ALC. 349, e narra a história de como Demétrio e o seu exér-
cito mataram o rei Antíoco Epífanes. O explicit lê-se assim: “matarom antio-
quo llupator e llessios sseu privado e Reynou demetrio [...]”62. O fragmento 
não mostra peculiaridades especiais em relação ao outros testemunhos.

60 Cf. F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos, op. cit., vol. 2, pp. 156-157; S. da SiLva 
neto, op. cit., pp. 136-137.

61 Cf. F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos, op. cit., vol. 3, p. 169; S. da SiLva neto, 
op. cit., p. 391.

62 Cf. F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos, op. cit.,vol. 3, p. 1781; S. da SiLva neto, 
op. cit., p. 395.
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O Manuscritos Avulsos, n.º 5 é um bifólio com texto na mesma mão 
do que a dos outros fragmentos do grupo, salvo talvez a mão do Manus-
critos Avulsos, n.º 3. Neste fragmento há três textos. O primeiro (fol. 1-1v) 
contém matéria que corresponde aos capítulos 32 e 33 no ALC. 349, os 
últimos capítulos do livro dos Macabeus63 que narram a história de Cássio
Longino, Herodes e o reino de Judeia. O fragmento é importante porque 
preenche passagens que Fr. Fortunato encontrou ilegíveis nos dois capí-
tulos do ALC. 349. Ele reconstitui a lacuna no capítulo 32 à base de leituras 
tiradas de Pedro Comestor e Flávio José e no capítulo 33 fornece certas 
palavras sumidas no manuscrito com as que ele presumiu que seriam do 
tradutor do texto original. Silva Neto na sua edição revista suprime as 
secções do texto reconstituídas por Fr. Fortunato. Ao contrário do que acon-
tece no ALC. 349, o nosso fragmento separa o capítulo 32 em dois capítulos. 
O segundo leva esta epígrafe: “Como antigono cobrou o Reino de Judea” 
(fol. 1v). O último capítulo termina como o ALC. 349, com este explicit: 
“chegando se a vinda de Jesu christo”.

O segundo texto do fragmento (fol. 1v) contém um capítulo incom-
pleto do livro de Jonas que também estava presente no ALC. 349 mas em 
parte ilegível, segundo a já mencionada nota de rodapé de Fr. Fortunato64. 
Fr. Fortunato não tentou reconstituir a passagem. Portanto, agora temos 
outro exemplo da importância deste testemunho quinhentista da tradução 
da Bíblia alcobacense em latim que incluía materiais que não faziam 
parte da Historia Scholastica de Pedro Comestor. A epígrafe do capítulo
é a seguinte: “Como Jonas profeta jouve no ventre da ballea e da sua vida e 
morte”. Junto do pé do verso as primeiras palavras da última linha do texto 
estão cortadas. O explicit do fragmento lê-se assim: “e os gados nom comam 
cousa [...]”. Como já referimos ao falarmos da Bíblia de Lamego, essa obra 
também inclui um capítulo do livro de Jonas e é apresentado como se fosse 
mais outro capítulo do livro dos Macabeus, com o capítulo número 40 indi-
cado numa epígrafe que é a mesma do que no nosso fragmento, excepto o 
número: “Capit. Rta Como Jonas profeta jouve no ventre da balea e de sua 
vida e morte”65. A linguagem do texto fragmentário é muito parecida com a 
do capítulo na Bíblia de Lamego com ligeiras diferenças. Apenas podemos 
especular que a versão do ALC. 349 também seria muito semelhante. A conti- 
nuação do capítulo no fragmento teria prosseguido no próximo fólio do 
caderno, o qual desapareceu. O fólio actual que se segue seria o último folio 
do caderno.

O terceiro e último texto do bifólio (fol. 2) contém o fim do capítulo 8 
do livro de Job e, logo depois, apenas três linhas e meia do capítulo 9, 
segundo a ordem dos capítulos na Bíblia de Lamego. O incipit lê-se assim: 
“[...] deus se tu tirares de ti a malldade”; e o explicit: “que vos sabedes aquelle 

63 Cf. F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos, op. cit., vol. 3, pp. 207-211; S. da SiLva 
neto, op. cit., pp. 417-418.

64 F. de São Boaventura, Collecção de Ineditos, op. cit., vol. 3, p. 209. 
65 J. MendeS de CaStro, “Versão medieval inédita do Livro de Jonas”, op. cit., p. 186; 

Bíblia de Lamego, op. cit., vol. 1, p. 346.
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que he escarnjdo de seu amjgo”. O resto da página do fólio está em branco 
e também o seu verso. Como já explicámos, o códice ALC. 349 incluía um 
extracto do livro de Job e a Bíblia de Lamego contém uma tradução completa 
do livro. Infelizmente, os trechos do livro de Job no ALC. 349 que Fr. Fortu-
nato publicou em 182766, ao lado da versão da Vulgata, e identificados como 
parte do Capítulo 29, correspondem a passagens do Capítulo 5 na versão da 
Bíblia de Lamego. Portanto, não contêm a matéria do nosso fragmento. Uma 
comparação do texto do fragmento com a versão da Bíblia de Lamego revela 
uma afinidade próxima entre os dois testemunhos. A epígrafe do segundo 
capítulo do fragmento é a mesma na Bíblia de Lamego: “Pallauras de Job a 
deus e a seus amjgos” no Avulsos, n.º 5; e “Palavras de Job a Deos e a seus 
amiguos” na edição de Mendes de Castro da Bíblia de Lamego67. O texto dos 
capítulos, além de diferenças ortográficas, apresenta a mesma linguagem. 
O copista do fragmento corrige uma leitura, substituindo o verbo “som” por 
“sois”, na expressão “vos outros sois”.

Com esta evidência, temos de concluir que ao passo que a elaboração 
dos livros de Génesis até Macabeus na Bíblia de Lamego representa uma 
versão diferente comparada com a redacção da mesma matéria no ALC. 349, 
os capítulos dos livros de Jonas e de Job derivam-se do mesmo modelo.

3. O stemma codicum provisório de Mariana Leite

Mariana Leite, num artigo publicado em 2010, apresenta um stemma 
codicum provisório dos testemunhos da tradução portuguesa da Histo-
ria Scholastica de Pedro Comestor68. Segundo este stemma, do arquétipo, 
designado pela letra omega, derivam-se duas versões, alpha e beta (fig. 3). Da 
versão alpha descenderá uma Bíblia de Alcobaça primitiva, da qual temos a 
cópia desaparecida do códice ALC. 349 editada por Fr. Fortunato e, segundo 
Leite, também os fragmentos de Évora e Lisboa. Do ramo beta descende 
a versão da Bíblia de Lamego. Face à nossa análise dos testemunhos será 
necessário modificar o stemma com respeito ao Cod. CXXX/1-8 da Biblio-
teca Pública de Évora e a sua relação com a Bíblia de Lamego. O modelo do 
fragmento manuscrito de Évora não é a versão alcobacense. Pelo contrário, 
deriva-se directamente da Bíblia de Lamego ou de um modelo em comum. 
Também, é necessário substituir “Fragmento de Lisboa” no stemma de Leite 
pelos fragmentos da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa com o que preferimos chamar Fragmento de Lisboa A e Fragmentos 
de Lisboa B, todos derivados da versão alpha (fig. 4).

66 F. de São Boaventura, Commentariorum, op. cit., pp. 557-559.
67 J. MendeS de CaStro, “Versão medieval inédita do Livro de Job”, op. cit., p. 99; Bíblia 

de Lamego, op. cit., vol. 1, p. 359.
68 M. Leite, “Os testemunhos”, op. cit., p. 187. Vejam-se os comentários de H. aLveS

(op. cit, pp. 333-334) sobre o stemma codicum de Leite, sobretudo em relação à Bíblia de 
Lamego que se mostra mais próxima à versão da Vulgata latina do que o ALC. 349 e o seu
conjecturado modelo.
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Anexos

Figura 1. BFDUL, Ms. Av. n.º 1, fol. 9.
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Figura 2. BFDUL, Ms. Av. n.º 2, fol. 1.
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Figura 3. Stemma codicum da tradução portuguesa da Historia Scholastica
de Pedro Comestor, por M. Leite, 2010.
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Figura 4. Stemma codicum da tradução portuguesa da Historia Scholastica
de Pedro Comestor, por H. SHarrer e P. Pinto, 2020.


