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[RESUMO] 
 

A LUZ DA GRISALHA. ARTE, LITURGIA E HISTÓRIA NO LIVRO DE HORAS DITO DE D. LEONOR 
(IL 165 DA BNP) 

 

DELMIRA ESPADA CUSTÓDIO 
 

PALAVRAS-CHAVE: Iluminura, Livros de Horas, Grisalha, Vrelant, Rainha D. Leonor, 
Joana d’Arc, Valois.  

 

Tendo como objecto de estudo o iluminado 165, da Biblioteca Nacional de 
Portugal, vulgarmente conhecido como Livro de Horas de D. Leonor, dele se ocupa a 
presente tese em termos monográficos. Data do terceiro quartel do século XV, foi 
iluminado em grisalha por Willem Vrelant, e figura entre os melhores iluminados que se 
guardam nas nossas bibliotecas. 

A análise iconográfica das margens revelou um conjunto de núcleos figurativos 
de grande qualidade plástica, carregados de movimento, caracterizando-se pela 
correcção e expressividade de um desenho repleto de detalhes, onde as figuras 
apresentam expressões individualizadas e posições muito variadas. A característica 
mais marcante é o facto de descreverem uma história paralela, de carácter 

biográfico, cuja narrativa liga o manuscrito à corte dos Valois e, possivelmente, às 
representações de Joana d’Arc. A análise formal das miniaturas de páginas plena pôs, 
ainda, em evidência a sua ligação com o MS M854 da Pierpont Morgan Library. A 
ligação a Juan de Carríon abriu perspectivas interessantes entre a produção da 
iluminura Flamenga e Castelhana, tendo permitido delinear um percurso possível de 
entrada do manuscrito em Portugal.  

 

[ABSTRACT] 
 

THE LIGHT OF GRISAILLE. ART, LITURGY AND HISTORY IN THE BOOK OF HOURS ASCRIBED TO 
QUEEN ELEANOR OF PORTUGAL (IL 165 FROM BNP) 

 

DELMIRA ESPADA CUSTÓDIO 
 

KEYWORDS: Illumination, Books of Hours, Grisaille, Vrelant, Queen Eleanor of Portugal, 
Joan of Arc, Valois. 
 

The illuminated manuscript 165, from the National Library of Portugal, commonly 
known as Queen Leonor’s Book of Hours, is both the object of study and the focus of 
the present monograph. It dates back to the third quarter of the 15th century, it was 

illuminated in grisaille by Guillaume Vrelant, and it appears among the best illuminated 
manuscripts kept at our libraries. 

The iconographic analysis of the margins has revealed a set of figurative units of 
outstanding plastic quality, filled with movement, whose correction and expression 
stand out in a rather detailed design, and where the figures present individual features 

and varied postures. Their most striking characteristic is that they describe a parallel 
story, of biographical sort, whose narrative connects the manuscript with the Valois 
court and, possibly, to the representations of Joan of Arc. The formal analysis of the full-
page miniatures has also indicated a link with the MS M854 from the Pierpont Morgan 
Library. The association with Juan de Carríon has led to interesting perspectives on the 
relation between the Flemish and the Castilian manuscript production, and it has 

allowed the outline of a possible path of the manuscript’s entry into Portugal. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objecto de estudo o Il 165, da Biblioteca 

Nacional de Portugal, vulgarmente conhecido como Livro de Horas de D. Leonor. 

Datando do terceiro quartel do século XV, foi iluminado em grisalha por Willem Vrelant, 

um notável artista do Norte da Europa cuja obra tem vindo ultimamente a ser melhor 

conhecida. Daí o códice figurar entre os melhores iluminados que se guardam nas 

nossas bibliotecas. Manuscrito de excepção, de grande qualidade plástica, está ao 

nível do que melhor se produziu na Flandres deste período. A ausência de um estudo 

aprofundado, dando visibilidade a esta obra de rara beleza era, de facto, uma 

lacuna na História da Arte nacional. É incompreensível que, estando ela associada a 

uma figura régia, nunca tenha sido estudada sistematicamente com vista à 

valorização do património português e, em resultado disso, à sua projecção 

internacional. Como se depreenderá pelo estado da arte o caminho a percorrer é 

imenso, sendo esta tese apenas uma primeira aproximação. 

A nível metodológico começaremos por recapitular o Estado da Questão, ao 

que se seguirá a observação e o estudo detalhado do manuscrito, com o intuito de 

compreender a sua organização. O levantamento dos textos permitiu definir com 

precisão as várias secções, o que contribuiu igualmente para a compreensão da sua 

estrutura organizacional. Segue-se a transcrição e análise dos textos e o levantamento 

iconográfico dos temas representados, quer nas miniaturas, quer nas figurações 

marginais. A sua contextualização na produção do iluminador foi guiada pelo 

trabalho de Bernard Bousmanne, que será frequentemente citado. A par deste estudo, 

desenvolveu-se a necessária aproximação à figura de D. Leonor no quadro histórico 

da época e uma breve abordagem à produção e difusão dos manuscritos do seu 

tempo, nomeadamente os Livros de Horas.  

Assim, teremos a considerar essencialmente a articulação de três pólos de 

análise: levantamento de todas as figurações, transcrição e análise dos textos e 

contextualização do meio e da época em que o livro foi produzido. Para o estudo 

formal dos elementos figurados iremos procurar modelos dentro e fora do corpus. Além 

disso, tentar-se-á identificar, na produção do iluminador, manuscritos de qualidade 

plástica equivalente. A análise formal comparativa e a procura de modelos são uma 

etapa fundamental neste género de estudos. Além de revelarem técnicas e métodos 

de trabalho, evidenciam possíveis ligações entre os vários ateliês. A transcrição e 

análise dos textos contribuem para o entendimento global do códice, fornecendo 

informações em vários campos de análise: permitem definir com rigor as secções que 

compõem o volume, ajudam a identificar possíveis extorsões de iluminuras (em zonas 

em que se verifica a interrupção abrupta do texto) e são indispensáveis para a análise 

iconográfica. Por outro lado, a regularidade da escrita, a utilização de iniciais ornadas, 
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o conteúdo de algumas orações, são elementos fundamentais para a definição do 

perfil do encomendador e a dimensão social da encomenda. O contexto em que é 

produzido, a identificação do mecenas ou dos seus proprietários, e a comparação 

com outros manuscritos são dados sem os quais não se pode conhecer e 

compreender o códice na sua totalidade. Além disso, o cruzamento de todos estes 

dados e a soma do que cada manuscrito analisado individualmente conta, confluem 

para uma definição mais assertiva das biografias dos iluminadores e da produção de 

manuscritos, o meio social e profissional em que se moviam e as suas redes de 

contactos. 

Na organização deste estudo remetemos para anexo a transcrição dos textos, 

bem como o conjunto de dados que daí conseguimos extrair, além do levantamento 

integral das iniciais ornadas e das figurações marginais e um quadro síntese com as 

propostas de constituição de um corpus Vrelant, avançadas por Dogaer e 

Bousmanne, os dois maiores especialistas da sua obra. Por questões metodológicas 

optámos por incluir as imagens no corpo do texto. Os manuscritos citados, cuja 

digitalização se encontra disponível on-line, têm indicação do link em nota de rodapé. 

Embora se justificasse a elaboração de um índice remissivo, não nos foi possível, dentro 

do prazo disponível, proceder à sua elaboração. 
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1. ESTADO DA QUESTÃO 

 

Em termos metodológicos, depois do primeiro contacto físico com o manuscrito 

procurámos fazer o levantamento sistemático dos textos que até então se tinham 

escrito sobre o códice. As publicações relevantes são poucas, contêm pouca 

informação e, em alguns casos, contêm mesmo algumas incorrecções. No essencial 

podemos afirmar que, a nível nacional, encontrámos seis autores que contribuíram de 

forma mais significativa para o conhecimento deste iluminado: Francisco Esteves 

Pereira (1894), José Pessanha (1895), Gabriel Pereira (1910), Reinaldo dos Santos (1932), 

Mário Martins (1958), e mais recentemente Isabel Cepeda (1987-1999). A nível 

internacional o contributo mais significativo é o de Bernard Bousmanne (1997), que 

sendo embora uma obra fundamental para o entendimento do códice, no que 

concerne à sua análise específica não acrescenta nada de relevante àquilo que já 

havia sido enumerado pelos autores nacionais.  

Gostaríamos ainda de sublinhar que, além dos autores anteriormente referidos, 

que escreveram de forma mais alargada sobre o manuscrito em análise, a restante 

bibliografia (por se tratar, na maior parte dos casos, de obras de carácter genérico) 

limita-se a citar, sem aprofundar ou problematizar, os autores anteriormente 

mencionados. De qualquer forma não quisemos deixar de fazer uma leitura crítica de 

tudo aquilo que está publicado e de citar todas as referências, por insignificantes que 

sejam, ao nosso objecto de estudo. 

O texto de Francisco Pereira, publicado n’o Occidente entre 1894 e 1895, foi 

reeditado com notas de Martim de Albuquerque, em 1990, no catálogo da exposição 

inaugural do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e é a referência mais antiga que 

encontrámos relativamente ao manuscrito em análise. O autor informa-nos da 

existência de três códices, guardados no arquivo da Imprensa Nacional de Lisboa, 

que foram recolhidos do Convento da Madre de Deus, em Xabregas, por ordem do 

ministério do reino, graças à intervenção do Sr. Pires de Lima. Na descrição que faz do 

manuscrito conta 158 folhas de finíssimo pergaminho, assinala as iluminuras de página 

plena, as tarjas, as iniciais ornadas, os caracteres góticos, as dezanove linhas de texto 

e refere ainda a presença de uma nota, no interior do plano, escrita com lettra do 

seculo XVII e assignada por fr. Luis de Sant’Iago. Regista a ausência de seis iluminuras 

de página plena, sem mencionar a ausência dos fólios do Calendário. O autor supõe 

que o manuscrito date de finais do século XV mas não atribui a sua execução a 

nenhum iluminador.  

Em 1895, José Pessanha1 publica um artigo no número um da revista Arte 

Portuguesa que é reeditado, em 1910, por Gabriel Pereira. Nesse texto José Pessanha 

                                                 
1 Conservador do Real Arquivo da Torre do Tombo. 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
4 

acrescenta algumas informações relativas à descrição feita por Francisco Pereira: 

refere que o texto é escrito a preto2 com títulos e rubricas a vermelho, faz uma 

descrição genérica da ornamentação marginal, assinala a ausência de 

ornamentação em alguns fólios e descreve os três tipos de tarjas que o manuscrito 

comporta. Acrescenta ainda que num additamento, de lettra menos esmerada, não 

apparecem tarjas e são toscas as capitaes. O autor refere-se, sem dúvida, aos 

acrescentos tardios que começam na linha oito do fólio 157v e se prolongam até ao 

fólio 164. Propõe uma datação mais alargada, relativamente à proposta de Francisco 

Pereira, situada entre os finais do século XV e os primeiros anos da centúria seguinte, 

sublinhando a ausência da influência da renascença italiana na arte portuguesa. No 

que se refere ao iluminador do códice, José Pessanha é pouco claro na atribuição 

que faz, dizendo: “Como Francisco de Hollanda nos diz que seu pae trabalhou para a 

rainha D. Leonor, e que foi este quem primeiro «fez e achou em Portugal o fazer suave 

de preto em branco, muito melhor que em outra parte do mundo», e como o Livro d’ 

Horas d’aquella insinuante princeza é illuminado a claro-escuro, têem-no attribuido a 

António de Holanda.” Teremos que nos deter em dois momentos do texto de José 

Pessanha: no parágrafo em que o autor fala da importância da influência italiana na 

arte portuguesa3 e na forma como afirma, sem notar ou identificar, “têem-no 

attribuido a António de Holanda.”. Ou seja, num primeiro momento o autor deixa 

transparecer a convicção de que o manuscrito é obra de um iluminador português 

mas não assume a sua atribuição a António de Holanda, remetendo-a para terceiros 

que posteriormente não identifica. Ficamos assim sem saber quem é o primeiro autor a 

atribuir o manuscrito a António de Holanda. Será José de Figueiredo e Reinaldo dos 

Santos que uns anos mais tarde acabarão por esclarecer este equívoco, com a 

descoberta do Breviário da Pierpont Morgan Library4, onde efectivamente está 

representada a rainha D. Leonor e no qual se acreditava que António de Holanda 

tivesse colaborado.  

O texto de Gabriel Pereira, publicado em 1910, é um dos mais interessantes 

para o estudo deste códice. Em primeiro lugar, publica uma troca de 

correspondência que permite refazer o percurso do manuscrito. Embora já se 

soubesse, por Francisco Pereira, que o manuscrito estava guardado no arquivo da 

Imprensa Nacional, o texto de Gabriel Pereira informa-nos da data exacta da sua 

entrada na Biblioteca Nacional (26 de Janeiro de 1910)5 e da indecisão que houve 

                                                 
2 Não corresponde à observação que fizemos do manuscrito, uma vez que o texto é escrito a sépia.  
3 “Em todo o trabalho de illuminura é evidente a influencia flamenga. Vê-se bem que as Horas de D. Leonor 
são obra dos fins do seculo XV ou dos primeiros annos do immediato, isto é, de um periodo em que a 
Renascença italiana ainda não exercia na arte portugueza acção decisiva”. 
4http://utu.morganlibrary.org/medren/pass_page_through_images_initial.cfm?ms_letter=msm&ms_number=0
052&totalcount=93&current=1 
5 Martim de Albuquerque (1990) assinalou, provavelmente por lapso, 28 de Janeiro de 1910. 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
5 

relativamente ao local para onde o mesmo deveria ser transferido. Pela observação 

directa que fez deste iluminado fornece algumas informações adicionais: as medidas 

exactas da encadernação (190 x 135 mm)6 e dos fólios (185 x 130 mm); o número de 

fólios, que o próprio autor numera no canto inferior esquerdo, passando de 158 para 

164 e uma descrição bastante desenvolvida, praticamente sem incorrecções. Assinala 

ainda a presença de um brasão de armas na vidraça representada na miniatura 

alusiva ao Massacre dos Inocentes, ignorando todavia o brasão de armas presente na 

cena que acompanha o Ofício dos Defuntos. Também não faz qualquer referência ao 

iluminador. 

É apenas vinte anos mais tarde, em 1932, que voltamos a encontrar notícias 

sobre o manuscrito em análise. O texto que Reinaldo dos Santos publica em 1932, no 

Bulletin de la société française de reproductions de manuscrits à peintures, é outra das 

referências relevantes para o seu estudo. Apesar disso, é pouco utilizado pelos autores 

que posteriormente escreveram sobre o códice e não está isento de críticas. O 

interesse do texto prende-se com duas informações que até à data não tinham sido 

referidas: a relação do manuscrito com o iluminador Vrelant7 e a presença do escudo 

de armas, na iluminura de página plena que acompanha o Ofício dos Defuntos. Do 

levantamento historiográfico que nos foi possível efectuar esta é a primeira referência 

que liga o iluminado 165 a Willem Vrelant. A sua atribuição a António de Holanda 

assentava nos escritos de seu filho, Francisco de Holanda,8 e no facto do manuscrito 

ser iluminado em grisalha. A partir do momento em que é identificado o Breviário da 

Pierpont Morgan Library, onde está inequivocamente representada a rainha D. Leonor, 

a atribuição do iluminado 165 a António de Holanda perde sustentabilidade. Apesar 

disso, Reinaldo dos Santos não assume, neste texto, a atribuição do manuscrito a 

Vrelant, mas é assertivo na sugestão que faz. Quanto à presença da heráldica ignorou 

o brasão de armas presente na miniatura do Massacre dos Inocentes, já citado por 

Gabriel Pereira, mas referencia, pela primeira vez, o que se encontra no Ofício dos 

Defuntos. De estranhar ainda que este autor ignore a foliotação feita por Gabriel 

Pereira e vá buscar a informação já desactualizada, fornecida por José Pessanha, 

como ignora na sua bibliografia o trabalho de Francisco Pereira. Quanto à nota 

deixada por frei Luís de Santiago apenas a refere como uma nota manuscrita do 

século XVIII, com base na qual se tem atribuído a posse do manuscrito a D. Leonor. De 

salientar ainda o rigor da datação que Reinaldo dos Santos propõe para o manuscrito 

(cerca de 1470). 

                                                 
6 Francisco Pereira apenas informa tratar-se  de um volume em oitavo. 
7 “Les enluminures en grisaille et or, parfois le ciel coloré de bleu, rappellent un peu par le style même des 
draperies l’art de Vrelant. “ 1932, p. 18. 
8 “fez e achou em Portugal o fazer suave de preto em branco, muito melhor que em outra parte do 
mundo...”  
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Data de 1925 um texto de José de Figueiredo, publicado no volume III, 

fascículo VIII, da Revista Lusitânia, que é citado como referência bibliográfica por 

Damião Peres.9 Entendemos que este texto não se refere ao manuscrito em análise e 

esse equívoco conduziu o autor a afirmações erróneas. O artigo de José de Figueiredo 

é sobre o Livro de Horas de D. Manuel e o parágrafo, que em nossa opinião serviu de 

base para as afirmações de Damião Peres, é particularmente confuso,10 o que, de 

certa forma, poderá justificar o equívoco. Apesar disso, o texto de Damião Peres, que 

data já de 1948, contém outras incorrecções e atém-se apenas na citação de outros 

autores sem reflectir sobre o que os mesmos escreveram. Transcreve parte da 

descrição feita por José Pessanha em 1895, ignora o texto de Gabriel Pereira de 1910 e 

baseando-se no parágrafo atrás mencionado afirma que Figueiredo atribuiu a autoria 

do manuscrito a Simão Bening, um dos artistas flamengos mais notáveis do século XVI. 

Logo de seguida fornece um conjunto de informações que vai buscar ao texto que 

Reinaldo dos Santos publica no Bulletin de la société française de reproductions de 

manuscrits à peintures, anteriormente referido, e ignora o facto deste autor datar o 

texto de aproximadamente 1470 e de sugerir a sua ligação a Vrelant, estes sim 

aspectos inovadores. Refere-se ainda à nota, deixada no interior do plano, como 

sendo de um certo Frei Luís de Sampaio11, cuja letra informa tratar-se de um 

acrescento tardio do século XVII. Por todas estas incorrecções e pela ausência de 

novos dados a respeito do manuscrito em análise, entendemos que o presente texto 

não é relevante para o estudo de que aqui nos ocupamos. 

O texto publicado por Adriano de Gusmão, em 1954, no volume dedicado à 

Pintura, na Arte Portuguesa dirigida por João Barreira carece do mesmo espírito crítico. 

Não traz conhecimentos novos a respeito do códice, limitando-se a citar Gabriel 

Pereira (1910), José Pessanha (1895) e Reinaldo dos Santos (1932). Atribui a autoria do 

manuscrito a António de Holanda e não problematiza as informações fornecidas pelos 

vários autores. 

A ficha técnica que identifica o manuscrito no catálogo da exposição 

realizada no Convento da Madre de Deus, em 1958, a propósito da comemoração 

dos 500 anos do nascimento da rainha D. Leonor, continua a atribuir o códice a 

António de Holanda. O texto revela uma leitura pouco atenta da bibliografia citada, 

que não inclui o trabalho de Reinaldo dos Santos (1932), e refere-se mais uma vez 

apenas ao brasão de armas presente no Ofício dos Defuntos. 

                                                 
9 Damião Peres, 1948, p. 506. 
10 “Ainda à espera do estudo que se impõe e que em breve esperamos poder publicar, não temos dúvidas 
em afirmar, desde já, que a primeira série das iluminuras que ornamentam o seu texto é obra de artistas 
portugueses, sendo, com outras, e, a nosso ver, de Gregório Lopes, a que hoje reproduzimos. Quanto ao 
calendário, no estilo da escola ganto-brugeoise, em que foi figura primacial Simon Bening, precisamente, 
como demonstrámos já, o iluminador do nosso livro de Horas, erradamente dado como da Rainha D. 
Leonor, esse é, embora, possivelmente, de António de Holanda, obra acentuadamente portuguesa. 
11 A pertença está assinada por Frei Luís de S. Tiago. 
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Data do mesmo ano um estudo do padre Mário Martins, publicado no volume 

67 da revista Brotéria, que contém informações relevantes para o conhecimento deste 

códice. Mário Martins cita pela primeira vez, a partir da Crónica Seráfica, uma 

referência ao testamento de D. Leonor no qual a rainha deixa, entre outras coisas, os 

seus livros às clarissas de Xabregas. Esta informação é fundamental para a definição, 

não só do percurso do manuscrito, como também para a atribuição da sua pertença 

à rainha D. Leonor. O autor refere ainda um apêndice em letra posterior (fls. 161 e ss.) 

que, na sua opinião, terá sido mandado acrescentar pela própria rainha. É 

exactamente a indicação do fólio, que M. Martins coloca em nota de rodapé, que 

nos suscita algumas dúvidas. Da observação que fizemos do manuscrito verificámos 

que este comporta, no final do volume, não um, mas quatro acrescentos diferentes, 

que começam no fólio 157v com a introdução de uma O Intemerata. O fólio 161, que 

o autor refere, dá início à ladainha da Bem-Aventurada Virgem que, de acordo com 

as suas palavras, é muito rara em Livros de Horas. Apesar da caligrafia desta ladainha 

não ser exactamente a mesma que encontramos na O Intemerata, ela é bastante 

próxima. Por serem formalmente tão semelhantes e pelo lugar que ocupam dentro do 

códice entendemos que devem ser da mesma época. Por outro lado, o fólio 164, 

escrito, esse sim, com uma caligrafia muito diferente dos anteriormente mencionados, 

contendo no final uma nota em língua portuguesa, nem sequer foi mencionado pelo 

autor. É provável que Mário Martins tenha dado maior ênfase a esta ladainha, não 

referenciando os restantes textos, pelo facto de encontrarmos a mesma ladainha no 

Iluminado 166 da Biblioteca Nacional de Portugal, manuscrito que também terá 

pertencido a D. Leonor e que fez exactamente o mesmo percurso do Iluminado 165. 

Importa ainda assinalar o facto dos dois manuscritos comportarem no último fólio um 

acrescento tardio em língua portuguesa. No que se refere à nota deixada por frei Luís 

de Santiago, o autor transcreve-a com uma pequena imprecisão mas não nos fornece 

pistas quanto à sua identificação e datação. O autor descreve genericamente as 

figurações marginais, embora sem acrescentar novos dados aos textos antes citados. 

No que concerne à organização do códice, é o primeiro a enumerar as várias 

secções que o compõem, embora omitindo três secções: as quatro lições espirituais, o 

Ofício da Virgem para o Advento e Natal: Antífonas e Salmos e o Livro de Salmos de 

São Jerónimo. Verificámos, ainda, uma pequena imprecisão relativamente à nota 27, 

que assinala o início da Missa da Bem Aventurada Virgem Maria no fólio 35, quando 

esta começa no fólio 33. Mário Martins afirma peremptoriamente que o manuscrito 

pertenceu à rainha D. Leonor, mulher de D. João II, e que António de Holanda não é o 

seu autor. Apesar disso, não propõe outra alternativa.  

Menos interessante, neste contexto, é o artigo que Reinaldo dos Santos escreve 

em 1959, na separata da revista de Belas Artes n.º 13 e 14, sem trazer novidade àquilo 
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que já tinha publicado em 1930. Refere que José de Figueiredo terá afirmado que o 

“Livro nem fora feito para a rainha, nem era de Holanda, mas flamengo e bastante 

anterior (ca. de 1475)” contudo, não encontrámos (e Reinaldo dos Santos não cita) a 

obra de onde esta afirmação foi retirada. 

Em 1977, Sylvie Deswarte, no capítulo que dedica à iluminura em Portugal no 

século XVI, faz uma brevíssima alusão ao Livro de Horas de D. Leonor, atribuindo a sua 

autoria a Willem Vrelant.12 É a referência bibliográfica mais antiga que faz a atribuição 

do códice a este iluminador, uma vez que Reinaldo dos Santos, em 1932, apenas 

sugere uma semelhança formal. Em nota de rodapé, a autora cita as fontes 

consultadas, estando entre elas a “Collecção dos codices com illuminuras da 

Biblitheca Nacional de Lisboa”, elaborada em 1904 por Gabriel Pereira. Salientamos 

que este inventário não inclui o manuscrito em análise uma vez que Gabriel Pereira 

apenas chega até ao iluminado n.º 155, conforme consta de uma nota manuscrita, no 

início do catálogo.13 Em 1904, data em que este livro é publicado, o iluminado 165 

encontrava-se ainda na posse da Imprensa Nacional de Lisboa, pelo que nunca 

poderia constar desse inventário. É Isabel Cepeda quem, em 1966 inventaria o 

manuscrito em análise, acrescentando-o ao referido livro, em letra manuscrita. Desse 

livro consta ainda uma anotação da mesma autora, datada de 1978, atribuindo a 

autoria do códice a Vrelant, com base numa informação avançada por Otto Pächt, a 

quando da sua visita à Biblioteca Nacional.   

Em 1986, Francisco Correia publica o Inventário da Colecção dos Manuscritos 

Iluminados da Biblioteca Nacional, na separata do tomo I, do volume II de Bibliotecas, 

Arquivos e Museus. O autor apresenta uma ficha técnica sucinta, onde atribui a 

autoria do códice a Willem Vrelant ou à sua oficina. Na bibliografia apresentada, que 

remete apenas para os autores mais significativos, salienta-se a ausência dos textos de 

Francisco Pereira (1894-95) e José Pessanha (1895). 

Em 1987, Isabel Cepeda publica no n.º 2, volume 2, série 2 da Revista da 

Biblioteca Nacional, um artigo fundamental a propósito da aquisição, por parte desta 

instituição, do códice 11352, que apresenta um inventário datado de 1537 com o 

levantamento dos livros que D. Leonor terá deixado às freiras do Convento da Madre 

de Deus, em Xabregas. Desta lista constam “quatro livros de rezar de purgaminho”, 

que Isabel Cepeda acredita serem Livros de Horas, estando mesmo dois deles 

identificados com os Iluminados 165 e 166 da BNP. Relativamente ao primeiro, que nos 

                                                 
12 “A la fin du XVe siècle, le livre d’heures de la reine D. Leonor, femme de D. João II, provenant du couvent 
de Xabregas (Lisbonne), est enluminé par Guillaume Vrelant, vers 1470. », in Les enluminures de la Leitura 
Nova 1504 – 1552, p. 11. 
13 «A “Colecção de Iluminados” foi conferida, em Julho de 1966, pelo presente inventário que, por estar 
incompleto, foi acrescentado com as rubricas os códices não inventariados (n.º 156 a 193). Foram anotadas 
as falhas e substituições de códices e, na medida do possível, as folhas em falta. Lisboa, 25 de Julho de 
1966.» 
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importa aqui tratar, encontra-se em quatro outros trabalhos da autora, publicados em 

1992, 1993, 1994 e 1999. De todos o mais interessante é o que se encontra no dicionário 

de Literatura Medieval Galega e Portuguesa, onde Isabel Cepeda adianta um novo 

dado para fundamentar o facto deste manuscrito não poder ser um encomenda 

leonorina: “Nada há no seu conteúdo que o aproxime da espiritualidade (franciscana) 

que a rainha seguia: o ofício de São Francisco ou de Santa Clara, por exemplo, estão 

ausentes. É pois de supor que a rainha não tivesse dado instruções para a sua feitura, 

podendo pôr-se a hipótese de se tratar de uma valiosa oferta.”  

De referência obrigatória, embora não acrescente novos dados ao que aqui já 

foi dito, é o Inventário de códices iluminados até 1500, publicado em 1994, ao qual 

apenas falta as referências bibliográficas.  

A publicação mais recente, que menciona especificamente o manuscrito em 

análise, é a tese de doutoramento de Bernard Bousmanne, publicada em 1997, sobre 

a obra de Willem Vrelant. Apesar do inegável interesse que esta obra apresenta, pela 

visão abrangente que oferece do corpus e pela contextualização que permite fazer, 

concretamente sobre o iluminado 165, não fornece novos dados. 

No catálogo a Iluminura em Portugal, Identidade e Influências, publicado em 

1999, Maria Teresa Botelho Serra publica um artigo sobre Livros de Horas em Portugal 

no século XV, onde faz a descrição do fólio 99v do códice de que nos ocupamos. 

Nesse texto, apresenta como bibliografia específica duas obras de 1986 e 1987, 

respectivamente Miniatures en Grisaille, de Pierre Cockshaw e Flemish Miniature 

Painting in the 15th and 16th centuries, de Georges Dogaer. Os livros não dizem uma 

palavra sobre o iluminado 165, mas nem por isso deixam de ter interesse para o seu 

estudo. O primeiro é o catálogo da exposição dos manuscritos em grisalha ou meia 

grisalha da colecção da Biblioteca Real Alberto I, em Bruxelas. Nele encontramos um 

pequeno estudo, bastante interessante, sobre a história da grisalha acompanhado 

pela reprodução de 24 fólios, oriundos de diferentes manuscritos, entre os quais se 

encontram dois que, embora à data não estivessem atribuídos, são claramente obra 

de Vrelant (pp. 30, 31, 42 e 43) e um terceiro (pp. 40-41), que deverá pertencer ao 

círculo próximo do iluminador, cujas margens se aproximam muito das do iluminado 

165. A segunda obra, organizada por iluminadores, reúne um conjunto de oito páginas 

sobre Willem Vrelant que, apesar de bastante anterior ao estudo de Bousmanne, é 

uma mais valia para a compreensão deste iluminador.  

As restantes entradas bibliográficas, citadas na bibliografia específica, não são 

aqui mencionadas por não trazerem dados novos à investigação. Uma última nota 

para as imprecisões relativamente às dimensões do manuscrito. Alguns dos autores 

citados contribuíram também com informações quanto às dimensões do códice, 

pecando por pequenas faltas de precisão. Em alguns casos nem se percebe se as 
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dimensões fornecidas dizem respeito aos fólios ou à encadernação. Os valores 

apresentados por Gabriel Pereira (1910) e Francisco Correia (1986) são os que mais se 

aproximam das medições que efectuámos. Apesar disso, salientamos que a largura do 

fólio, com o códice encadernado, não é cem por cento rigorosa. No tocante à 

dimensão da mancha de texto, apenas Reinaldo dos Santos (1932) lhe faz referência. 

 

 

A leitura crítica dos trabalhos publicados e a aproximação à figura da rainha D. 

Leonor, a par de uma análise detalhada e sistemática do códice, permitiu-nos realizar 

alguns avanços no entendimento desta obra. O iluminado 165, até à data 

praticamente desconhecido, é um dos mais notáveis Livros de Horas do país. No 

contexto do corpus, levantado por Bernard Bousmanne, está ao nível dos melhores 

trabalhos de Vrelant, apenas comparável às grandes encomendas que o iluminador 

produziu para a corte borgonhesa, para quem trabalhou durante o período mais 

produtivo da sua vida. 

No que concerne ao percurso do manuscrito sabemos que o mesmo se 

encontrava guardado nos cofres da Imprensa Nacional de Lisboa, tendo dado 

entrada na Biblioteca Nacional de Lisboa, actual Biblioteca Nacional de Portugal, no 

dia 26 de Janeiro de 1910. Os vários autores são unânimes em aceitar que o códice 

era oriundo do Convento da Madre de Deus em Xabregas, tendo por base a 

pertença assinada por Frei Luís de S. Tiago que, no primeiro fólio do códice, atribui a 

sua posse à rainha. Francisco Pereira afirma mesmo, apesar de não citar a fonte, que 

“No archivo da Imprensa Nacional acham-se guardados tres manuscriptus, recolhidos 

do convento da Madre de Deus, em Xabregas, por ordem do ministerio do reino, 

graças á intervenção do sr. Pires de Lima.”. Embora não tenhamos ainda conseguido 

reunir documentação que o comprove, parece-nos bastante aceitável que o códice 

tenha saído directamente do Convento da Madre de Deus, aquando da morte da 

última freira, para a Imprensa Nacional, sendo igualmente bastante provável que 

tenha realmente pertencido a D. Leonor. Entendemos que o percurso do manuscrito, 

a pertença assinada por frei Luís de S. Tiago, o códice 11352 da BNP e a referência ao 

testamento da rainha na Crónica Seráfica de Frei Jerónimo de Belém são indícios 

suficientes para que, pelo menos com base no actual estado da questão, possamos 

aceitar que o iluminado 165 pertenceu, efectivamente, a D. Leonor.  

O essencial deste nosso estudo assentou na análise concreta do manuscrito e 

na sua contextualização no período em que foi produzido. Neste sentido, além da 

descrição codicológica, analisámos a sua estrutura através da identificação das várias 

secções que o compõem; fizemos o levantamento sistemático das iniciais ornadas e 

das figurações marginais, bem como a transcrição dos textos. O estudo das iluminuras 
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de página plena e a análise comparativa de modelos conduziu-nos ao iluminador 

castelhano, Juan de Carríon, concretamente ao MS M 854 da PML. A comparação 

destes dois códices abriu novas perspectivas para a elaboração do percurso que 

levou o iluminado 165 à corte portuguesa e para a construção da biografia de 

Vrelant. A análise iconográfica das margens, de acordo com a leitura que 

propusemos, permitiu a identificação de uma narrativa paralela, de carácter 

biográfico, que também concorreu para a definição de um possível percurso do 

manuscrito. 

A partir do estudo que fizemos não encontrámos indícios suficientes para 

determinar, com relativa certeza, o mecenas que patrocinou a obra. Não cremos, no 

entanto, que se trate de uma encomenda leonorina. Não encontrámos nada de 

concreto que permitisse estabelecer uma relação segura com a rainha. A partir da 

leitura que propusemos para as margens parece-nos crível que o mecenas possa estar 

ligado à corte francesa, conquanto isso seja apenas uma hipótese. 

A atribuição das iluminuras de página plena a Willem Vrelant, na actualidade, 

não levanta dúvidas. Bernard Bousmanne, que fez um estudo aprofundado sobre o 

iluminador, atribuiu a autoria das seis iluminuras de página plena, que actualmente o 

manuscrito hoje comporta, a este iluminador. Entre os autores nacionais, que 

escreveram sobre o códice, também não há discórdia. Embora inicialmente atribuído 

a António de Holanda, por uma confusão entre este manuscrito (IL165) e o Breviário da 

Pierpont Morgan Library (MS 52), essa questão deixa de se colocar. No que se refere às 

figurações marginais, nenhum autor declarou ainda a sua opinião. Por aquilo que 

pudemos observar, acreditamos estar em condições de fazer a sua atribuição a 

Vrelant. Em primeiro lugar, pela qualidade das representações, que é notável. Estamos 

perante núcleos figurativos com aproximadamente 20 milímetros, correctamente 

desenhados, repletos de detalhe, de expressividade e movimento. As expressões das 

figuras são individualizadas e as posições bastante diversificadas. Foram, na sua 

maioria, inegavelmente executadas por um mestre experiente. Ao que acresce o 

facto, como ficou demonstrado em capítulo próprio, de encontrarmos representações 

partilhando os mesmos modelos noutros manuscritos do corpus daquele artista; não só 

em figurações marginais, como também em miniaturas. 
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2. PERCURSO DO MANUSCRITO E SUA RELAÇÃO COM D. LEONOR 

 

2.1. Breve abordagem à figura de D. Leonor no contexto histórico da época. 

A aproximação à figura da rainha, necessariamente breve no contexto deste 

estudo, é sempre complexa na medida em que atravessa quatro reinados: D. Afonso 

V, D. João II, D. Manuel I e D. João III. Interessava-nos perceber a complexidade das 

relações e acções de D. Leonor para tentar refazer os possíveis percursos do 

manuscrito, procurando deste modo entender por que vias é que o mesmo poderá ter 

chegado às suas mãos. A abordagem biográfica, que seguidamente se apresenta, 

teve como base as publicações mais recentes que, de forma directa ou indirecta, 

procuraram dar a conhecer o perfil da rainha no quadro histórico da época: os 

volumes IV e V da Nova História de Portugal, dirigidos respectivamente por Oliveira 

Marques e João Alves Dias; os capítulos dedicados à Idade Média escritos por 

Bernardo Vasconcelos e Sousa, na recentemente publicada História de Portugal, 

coordenada por Rui Ramos; A Rainha D. Leonor (1458-1525) Poder, Misericórdia, 

Religiosidade e Espiritualidade no Portugal do Renascimento, estudo monográfico da 

autoria de Ivo Carneiro de Sousa que, sendo a mais recente publicação sobre a 

rainha, actualiza e amplia as biografias mais significativas feitas por Frei Jorge de São 

Paulo (1656) e pelo conde de Sabugosa (1921). Por último, há ainda a acrescentar os 

catálogos das duas grandes exposições comemorativas, realizadas em torno da 

acção mecenática da rainha, que tiveram lugar no Mosteiro da Madre de Deus, em 

Xabregas: o V centenário do nascimento da rainha D. Leonor, organizado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian em 1958 e, em finais de 2009, a Comemoração dos 

500 anos da fundação do Mosteiro. 

 

 D. Leonor nasceu em Beja a 2 de Maio de 1458 e é filha de D. Fernando (irmão 

de D. Afonso V e filho do rei D. Duarte) e da Infanta D. Beatriz1 (filha do Infante D. João, 

irmão de D. Duarte). Sobre a sua educação, sugere o conde de Sabugosa que tenha 

sido influenciada pelo Leal Conselheiro e pelo Livro de Ensinança de Bem Cavalgar 

toda Sela, escritos pelo seu avô D. Duarte.2 Sugere ainda que terá tido, certamente, 

acesso à biblioteca deste monarca, o que justificará o apreço que revela pelos livros. 

Pelo facto de não se ter concretizado a aliança matrimonial entre D. Afonso V e a 

infanta Isabel de Espanha, futura Isabel a Católica, ficou igualmente sem efeito a 

união prevista entre o príncipe D. João (filho de Afonso V) e a princesa castelhana D. 

Joana. Foi esta inversão política que explica o casamento de D. Leonor, sobrinha de D. 

Afonso V, com o futuro D. João II, filho do mesmo monarca, no dia 2 de Janeiro de 

                                                 
1 Também designada por D. Brites. 
2 Sabugosa, 1974, pp. 23-28. 
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1471. Em 1470, antes de ver o matrimónio consumado, morre o Infante D. Fernando no 

seu Paço de Setúbal. A 18 de Maio de 1475, nasce o infante D. Afonso, único filho dos 

futuros monarcas.  

Foi precisamente na altura do nascimento do príncipe herdeiro que o rei, 

apesar do parecer negativo do duque de Bragança e do Cardeal Alpedrinha, à data 

ainda Arcebispo de Lisboa, rumou a Castela com o propósito de casar com D. Joana 

(a Beltraneja) e de invadir o território. Nesse mesmo ano, casa com a princesa, sua 

sobrinha, embora o casamento não tivesse sido consumado por ausência da dispensa 

de Roma. Em 1476, D. Leonor assumiu a regência do reino, uma vez que o príncipe D. 

João tinha ido ao encontro de Afonso V, para o apoiar na Batalha de Toro. Pai e filho 

regressaram a Portugal e, em finais de 1476, na cidade do Porto, começaram a 

preparar a viagem do monarca a França. Durante esta viagem, Antão de Faria, 

camareiro e confidente do príncipe D. João, foi enviado a França, por sua ordem, 

para trazer notícias sobre a estadia do pai. Dos relatos de Antão de Faria sabemos que 

Afonso V se terá encontrado com Luís XI, filho de Carlos VII, e Carlos o Temerário, antes 

da morte deste último na Batalha de Nanci. Apesar disso, a viagem não surtiu o efeito 

desejado3, pelo que D. Afonso V resolve peregrinar a Jerusalém ordenando, através 

de carta, que o príncipe D. João se fizesse coroar Rei. A sua ordem foi cumprida em 

Santarém a 10 de Novembro de 1477. Pouco tempo após a coroação de D. João II, D. 

Afonso V regressou da cidade santa, desembarcando em Lisboa. Este regresso súbito 

do rei causou um embaraço protocolar, uma vez que D. João II já tinha sido 

aclamado. Ao saber da chegada do sogro, D. Leonor que se encontrava em 

Santarém deslocou-se a Lisboa para o receber, o que sugere uma relação de 

proximidade entre ambos.   

Em 1479 iniciou-se o processo de paz entre Portugal e Castela que foi selado 

em 1480 com as Terçarias de Moura, onde o príncipe Afonso e a infanta D. Isabel 

ficaram obrigados a residir, sob a vigilância de D. Beatriz. Nesse tratado, os reis 

Católicos tomavam o compromisso de deixarem de se intitular reis de Portugal e D. 

Afonso V e D. Joana abdicavam da sua pretensão ao trono espanhol. No seguimento 

deste compromisso, D. Joana recolheu-se em clausura, em Santa Clara de Coimbra, 

no dia 15 de Novembro de 1480 e D. Afonso V, depois de passar o governo do reino a 

seu filho D. João II, acabou por se recolher no Mosteiro do Varatojo. 

A 10 de Agosto de 1481 nasce o segundo neto de D. Afonso V, o bastardo D. 

Jorge, filho de D. Ana de Mendonça. Até aos nove anos D. Jorge foi educado por D. 

Joana, tia do monarca e, a quando da morte desta, encaminhado para a Corte, 

tendo aí recebido o resto da sua educação. Poucos dias após o nascimento do 

senhor D. Jorge, no dia 28 de Agosto, morre D. Afonso V e D. João II assume, de forma 

                                                 
3 Luís XI não lhe prestou auxílio na guerra que pretendia empreender contra Castela. 
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definitiva, o governo do reino, tendo sido aclamado no Paço de Sintra. A acção 

governativa que a partir daí fomentou teve como principal propósito a diminuição do 

poder da nobreza, em especial da Casa de Bragança. Para o conseguir implementou 

uma política agressiva, repleta de incidentes violentos que marcaram o seu reinado. 

Em 1483, pela ocasião do regresso a casa do príncipe Afonso, dissolvidas que estavam 

as Terçarias, aproveitou para fazer prisioneiro D. Fernando, duque de Bragança, 

enquanto privava com ele no seu Guarda-Roupa real. Sob a acusação de alegada 

conspiração contra o monarca, determinou D. João II que fosse decapitado, na 

cidade de Évora. D. Fernando era casado com D. Isabel, irmã de D. Leonor e cunhado 

de ambos. A 28 de Agosto de 1484, D. João II apunhalou o seu cunhado D. Diogo, 

duque de Viseu, irmão de D. Leonor e de D. Manuel. Neste episódio foram igualmente 

mortos o Bispo de Évora, D. Garcia de Menezes, e um grande número de 

apaniguados, pertencentes à mais distinta nobreza portuguesa, por alegadamente 

terem planos para usurpar o trono. Para minimizar o dano causado pela morte de D. 

Diogo, prometeu a D. Manuel que o nomearia duque de Beja e o faria seu sucessor 

caso o príncipe Afonso morresse e não houvesse outros filhos legítimos.  

Eliminados que estavam aqueles que por via da alegada conspiração 

intentavam enfraquecer e derrubar o rei, foi então necessário reestruturar o 

funcionamento da corte. Como um grande Estadista, impôs a sua vontade sobre um 

nobreza que premeditadamente debilitou, estando nela incluídos membros da própria 

família real. A política encetada por D. João II introduziu assim, no regime feudal que 

caracterizou o reinado de D. Afonso V, o espírito da Renascença, congregando na 

figura do monarca os poderes que firmemente retirou à nobreza.  

Em 1490 o príncipe Afonso casa com a princesa D. Isabel, filha primogénita dos 

Reis Católicos. O casamento realizou-se em Sevilha e a 27 de Novembro, desse mesmo 

ano, a princesa é recebida em Évora por entre grandes festejos. A 13 de Julho de 

1491, em Santarém, morre o príncipe Afonso, vítima de uma queda a cavalo. Depois 

das exéquias, que tiveram lugar no Convento da Batalha, D. Isabel, viúva do príncipe 

Afonso, regressou a Castela. A morte precoce do príncipe herdeiro abriu o problema 

da sucessão. D. João II queria para seu sucessor o bastardo D. Jorge, mas era a D. 

Manuel, duque de Beja, irmão mais novo de D. Leonor, que o trono pertencia por 

direito. A rainha não reconheceu a legitimidade ao trono do bastardo, intercedendo a 

favor do seu irmão. A questão da sucessão criou mais uma divisão no seio da família 

real, constituindo um problema político de dimensão ibérica: por um lado, D. João II, 

que queria como seu sucessor D. Jorge, contrapunha-se por outro a D. Leonor e aos 

que apoiavam o duque de Beja como legítimo herdeiro do trono. Os próprios Reis 

Católicos viam com bons olhos o casamento de D. Isabel, viúva do príncipe Afonso, 

com o duque de Beja. Perante esta cisão, e para assegurar o futuro do filho, D. João II 
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fez diligências junto do Pontífice com o propósito de legitimar D. Jorge e de lhe atribuir 

o Governo e a Administração perpétuas dos mestrados de Avis e Santiago. Inocêncio 

VII não autorizou a legitimação pretendida, mas concedeu-lhe os mestrados das 

referidas ordens através de bula Papal. A cerimónia teve lugar no dia 12 de Abril de 

1492, na Igreja de São Domingos em Lisboa, passando D. Jorge a ser Grão-Mestre. 

Além disso, deixou-lhe em testamento grande soma de bens, recomendando ao 

futuro rei, D. Manuel, que o recebesse como filho e que o considerasse seu herdeiro no 

caso de não ter descendência. Acrescentou ainda que se D. Manuel viesse a ter filhas 

deveria casar a mais velha com D. Jorge.  

D. João II morre em Alvor a 25 de Outubro de 1495. Embora sobre a morte do 

monarca paire, na historiografia mais antiga4, a suspeita de envenenamento, já em 

1921 o conde de Sabugosa tinha refutado essas alegações. Ivo Carneiro de Sousa, 

que recentemente fez um estudo aprofundado sobre D. Leonor, também não 

comunga dessa suspeita, que carece de fundamentos.5 O alegado envenenamento 

do monarca e a incorruptibilidade do seu corpo foi um caso muito estudado e 

debatido, não só pela história, mas também pela medicina. Em 29 de Setembro desse 

ano, antes de partir para Monchique onde viria a falecer, D. João II designou D. 

Manuel como seu sucessor. O testamento terá sido ditado por D. João II e escrito pelo 

seu confessor, o franciscano Frei João da Póvoa. Embora tenha dado a sucessão do 

reino a D. Manuel, como era vontade de D. Leonor, não fez qualquer referência à 

rainha, tendo, pelo contrário, beneficiado D. Ana de Mendonça.  

A par do reinado duro de D. João II, seu marido, em que viu morrer um irmão, 

um cunhado e o príncipe herdeiro, seu único filho, D. Leonor desenvolveu um conjunto 

de acções que a tornaram uma figura de destaque na história nacional. 

Desempenhou um papel fundamental no campo da assistência social com a 

fundação das Misericórdias e do Hospital Termal das Caldas da Rainha. Para além 

destas, a sua acção mecenática deixou ainda outros legados: a construção do 

Convento da Madre de Deus e do Real Paço de Xabregas, cujas obras tiveram início 

em 1489, estando concluídas em 1509; o Convento da Anunciada, fundado em 1519 e 

a Igreja da Merceana, no concelho de Alenquer, que ficou concluída em 1525. 

Fundou ainda em Óbidos e Torres Vedras as Merceeiras, instituições que prestavam 

auxílio a mulheres solteiras e viúvas honradas. As mulheres que usufruíam desta mercê 

formavam uma comunidade secular, desvinculada de qualquer tipo de voto, que em 

troca do benefício auferido retribuíam com trabalho de carácter espiritual. Tal como 

as Misericórdias, estas instituições acabaram por se difundir por todo o país.   

                                                 
4 Camilo Castelo Branco, Anselmo Braamcamp Freire, Costa Cabral, entre outros. 
5 Ivo Carneiro de Sousa, 2002, pp. 62-70. 
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O Hospital Termal das Caldas6, uma das obras mais importantes deixadas por D. 

Leonor, teve início no reinado de D. João II, com o lançamento da primeira pedra em 

1485.7 As obras, iniciadas nesse ano, só ficaram concluídas em 1512. Apesar disso, 

durante o período de construção, já estava em funcionamento. Construiu-se, além de 

uma zona de banhos, uma outra destinada ao tratamento dos doentes. A 4 de 

Dezembro de 1488 foram concedidos importantes privilégios reais para o povoamento 

das Caldas da Rainha. D. João II concedeu privilégios a trinta casais para se fixarem 

naquele lugar, tendo como obrigação o estabelecimento de casa e vinha. Passados 

apenas dois anos esta povoação já detinha o título de vila. Ao lado do Hospital Termal 

D. Leonor mandou também construir um Hospital de Peregrinos. O Compromisso desta 

instituição, datado de 18 de Março de 1512, foi revisto e aperfeiçoado pelo Cardeal 

Alpedrinha que, entre outras cláusulas, determinava o tratamento gratuito de 

enfermos. A 22 de Abril do mesmo ano o documento foi confirmado pela provisão real 

de D. Manuel, tendo sido também assinado pelo príncipe D. João.  

As Misericórdias, que incrementou com a colaboração de Frei Miguel de 

Contreiras, seu confessor, nasceram de uma necessidade social, prestando entre 

outras actividades apoio aos órfãos. O ideal de caridade cristã, já esboçado nas 

albergarias, manifestou-se em pleno, no reinado de D. Manuel, com a fundação das 

Misericórdias. D. Leonor, durante o seu período de regência em 1498,8 instituiu por sua 

iniciativa a Confraria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a primeira organização 

de assistência social com características perfeitamente definidas. Esta Misericórdia foi 

a primeira a ser fundada9, funcionando inicialmente no claustro da Sé de Lisboa. Nesse 

mesmo ano, D. Manuel mandou construir novas instalações, que só ficaram concluídas 

no reinado de D. João III, em 1534. Lamentavelmente o edifício desapareceu com o 

terramoto, sobrevivendo apenas a fachada da Igreja.10 O seu Compromisso foi 

inicialmente escrito por Frei Miguel de Contreiras e posteriormente impresso em 1516. 

Por sugestão de D. Manuel, através de Carta Régia datada de 14 de Março de 1499, a 

cidade do Porto foi também convidada a fundar uma Misericórdia; convite que se 

estendeu a outras cidades do reino, tendo dado assim origem à sua grande 

proliferação.  

D. Leonor fundou também o Mosteiro da Madre de Deus em Xabregas, um 

mosteiro de Franciscanas instituído sob a Regra de Santa Clara. As primeiras sete 

religiosas, provenientes do Convento de Jesus em Setúbal, deram entrada no Mosteiro 

                                                 
6 Sobre o assunto veja-se: José Custódio Vieira da Silva – «A Igreja de Nossa Senhora do Pópulo». In Caldas 
da Rainha,  Património das Águas. Legacy of Waters. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, pp. 99-105. 
7 Ivo Sousa recua esta data para 1483. Veja-se p. 835. 
8 Em 1498, durante o reinado de D. Manuel, D. Leonor foi regente do reino durante um período de 
aproximadamente seis meses. 
9 15 de Agosto de 1498. 
10 Actualmente Igreja da Conceição Velha, na rua da Alfândega. 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
18 

no dia 18 de Junho de 1509 e ainda hoje é difícil reconstituir o projecto inicial do 

cenóbio.11 Apesar de viver de acordo com a vida monástica durante o tempo que 

passava no Mosteiro, D. Leonor nunca professou, uma vez que para o fazer teria que 

abdicar das suas rendas, que eram bastante elevadas. A rainha possuía um património 

senhorial muito vasto, que acumulou desde o reinado de D. Afonso V, altura em que 

recebeu as primeiras doações. Além dos bens patrimoniais, auferia ainda de 

autonomia jurídica, concedida por D. João II e reforçada por D. Manuel. O traje com 

que geralmente é representada, identificado por muitos autores como hábito 

monástico, é, de acordo com a indumentária da época, um traje característico das 

viúvas de condição social elevada.  

Apesar disso, D. Leonor viveu grande parte do tempo no Paço de Santo Eloy de 

Lisboa, considerado a sua residência oficial a partir de 1489. Protegeu e estimulou as 

Artes e as Letras, tendo sido a responsável pela introdução da Imprensa em Portugal. 

Mandou imprimir um conjunto relativamente vasto de obras, nomeadamente a Vita 

Christi, impressa em 1495 a duas cores e em língua portuguesa12, o Livro de Marco 

Polo, impresso em três volumes em 1502;13 o livro de Nicolau Veneto e a Carta de um 

Genovês Mercador, impressos no mesmo ano; os Autos dos Apóstolos, de 1505; o 

Boosco Deleitoso, impresso em 1515, existindo dois exemplares em Portugal (o da 

Biblioteca Nacional, que está incompleto, e o que pertenceu à biblioteca do conde 

de Azambuja14) e ainda o Espelho de Cristina, da autoria de Christine de Pisan, 

mandado traduzir do francês pela rainha D. Isabel, mulher de D. Afonso V e impresso 

em 1518 por vontade de D. Leonor. A grande divulgação de livros, que o 

desenvolvimento da imprensa permitiu, marcou um ponto de charneira entre a Idade 

Média e o Renascimento. O interesse por esta nova tecnologia e o apoio que lhe 

concedeu mostram uma rainha culta, ligada às tendências de vanguarda, cujo 

alcance sabia compreender. É um facto que enquanto esta apoiava a promoção da 

imprensa em Portugal, no mesmo período, em Paris, a Universidade pedia ao rei a sua 

abolição. Outro facto que revela o apreço que D. Leonor tinha pelos livros é a 

inusitada relíquia que doou ao Convento da Madre de Deus em Xabregas, um 

pedaço de folha do suposto livro em que a Virgem rezava quotidianamente.15 

 Teve a capacidade, pouco comum para uma mulher do século XV, de 

ultrapassar os infortúnios que marcaram a sua longa existência, congregando à sua 

volta um vasto património que soube gerir para sua própria protecção e 

                                                 
11 Sobre o assunto veja-se Casa Perfeitíssima, 500 anos da Fundação do Mosteiro da Madre de Deus, pp. 65-
83. 
12 O exemplar da BNP é composto por quatro volumes, sendo o último em pergaminho – Sabugosa, p. 370. 
13 Embora traduzido e impresso por Valentim Fernandez, escudeiro e impressor da rainha, a dedicatória é 
dirigida a D. Manuel.  
14 Sabugosa, p. 379. 
15 BNL – Relação dos bens legados pela rainha D. Leonor e outros inventários do Mosteiro da Madre de Deus 
de Xabregas [Cod. 11352], fl. 11v, citado por Ivo de Sousa, 2002, p. 499. 
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independência, mas também em defesa das mulheres da sua condição social e em 

benefício dos mais desfavorecidos. Além de uma extensa livraria (à data da sua morte 

foram inventariados duzentos e trinta e um livros)16, possuiu também uma vasta 

colecção de relíquias e de obras de arte sacra, que foi reunindo, em parte, pelos 

estreitos contactos que mantinha com os centros produtores da Flandres, de Itália e 

com o mecenato artístico do seu primo Maximiliano I. 

Sob a sua protecção trabalhou também Gil Vicente, considerado o fundador 

do teatro português e autor de diversas peças de ourivesaria. Como ourives, produziu 

cálices, píxides e a famosa custódia de Belém. Foi contudo no campo da literatura 

que nos deixou o seu mais rico legado. A primeira peça vicentina foi o Auto da 

Visitação, representada a quando do nascimento do príncipe D. João, futuro D. João 

III. Seguiram-se muitos outros, escritos maioritariamente em língua portuguesa, 

nomeadamente o Auto Pastoril Castelhano, encomendado por D. Leonor e 

representado na capela em 1502. Pelo êxito obtido a rainha encomendou-lhe outro 

Auto – Auto dos Reis Magos – para ser apresentado no Dia de Reis. Seguiu-se o Auto 

de São Martinho, em 1504 nas Caldas da Rainha, por ocasião da Procissão do Corpus 

Christi, o Velho de Óbidos, do mesmo ano, Um Sermão, em Abrantes em 1506 na noite 

do nascimento do Infante D. Luís (segundo filho de D. Manuel), o Auto da Índia e o 

Processo de Vasco Abul, uma crítica social dos costumes burgueses, apresentada no 

Paço de Almada, no ano de 1510; o Auto dos Quatro Tempos apresentado nos Paços 

da Alcáçova; o Auto da Sibila Cassandra, no Mosteiro da Madre de Deus em 

Xabregas; o Auto da Fama representado nos Passos de Santos-o-Velho; o Auto da 

Alma, no qual Gil Vicente evoca a eterna luta entre o Bem e o Mal, posto em cena 

nos Paços da Ribeira e ainda a trilogia das Barcas ou Moralidades, que alude a um 

tema que muito atormentou a Idade Média, a Morte. A Barca do Inferno17 (1516) foi 

representada nos aposentos da rainha D. Maria, por esta se achar muito doente e não 

se poder deslocar até à Capela Real; a Barca do Purgatório (1518) representada na 

Igreja do Hospital de Todos os Santos e, por último, a Barca da Glória18 (1519) posta em 

cena no Paço de Almeirim, em castelhano, contrariamente às duas primeiras escritas 

em português. Depois desta data Gil Vicente compôs ainda várias peças mas já sem 

interferência da rainha D. Leonor que, nos últimos anos da sua vida, preferiu o 

recolhimento às festas da corte.  

 D. Leonor faleceu a 17 de Novembro de 1525, com sessenta e sete anos, 

estando sepultada em campa rasa, no chão do claustro do Mosteiro da Madre de 

Deus, em Xabregas. Cinzelado na laje pode ler-se: AQVI. ESTA. A RAINHA DONA. 

LIANOR. MOLHER. DEL REI. DÕ IOÃO: O SEGVDO QVE. E. FVNDADORA DESTE. CÕVETO. 
                                                 
16 Ivo Sousa, 2002, p. 775. 
17 Também designada por Barca Primeira ou Auto de Moralidade. 
18 Também designada por Barca do Paraíso. 
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Ao seu lado estão também sepultadas soror coleta, primeira abadessa do Mosteiro, e 

D. Isabel, duquesa de Bragança e irmã da rainha. Do testamento de D. Leonor, cujo 

original se perdeu, conhecem-se apenas algumas passagens transcritas por Frei 

Jerónimo de Belém, na Chronica Seráfica, assinalando genericamente os bens que 

deixou ao Convento da Madre de Deus. 

Do ponto de vista iconográfico, parece-nos pouco provável que a rainha D. 

Leonor não tenha sido retratada por artistas coevos. Apesar disso, os estudos mais 

recentes apontam no sentido de serem idealizadas as representações que hoje se 

conhecem da rainha. Na ausência de fontes documentais, destrinçar retratos 

fidedignos de representações idealizadas torna-se uma tarefa difícil. Neste sentido, 

optámos apenas por enumerar as peças mais significativas produzidas durante o seu 

tempo de vida. No que respeita à pintura sobre madeira temos três peças de 

referência obrigatória: O Panorama de Jerusalém, uma pintura de extraordinária 

qualidade enviada à rainha pelo Imperador Maximiliano I, onde ela figura ajoelhada 

no canto inferior esquerdo; a tábua da Chegada das Relíquias à Madre de Deus, do 

retábulo de Santa Auta, na qual é representada no plano de fundo, por detrás da 

figura de Santa Auta e a Profissão de Santa Clara, onde mais uma vez é retratada, em 

posição muito discreta, junto ao limite lateral esquerdo. No campo da escultura, 

datada do ano de 1501, assinalamos a fonte bicéfala composta por uma coluna torsa 

rematada por duas bicas antropomórficas que, por estarem coroadas e 

acompanhadas pelas respectivas empresas, têm sido identificadas como 

representações de D. Leonor e de seu irmão D. Manuel.19 Na iluminura não podemos 

deixar de mencionar a imagem da rainha presente no fólio 1v do Breviário da Pierpont 

Morgan Library, de Nova Iorque.20 De referência igualmente obrigatória é a gravura 

que abre a Vita Christi impressa em 1495 pelos impressores da rainha, Valentim 

Fernandes e Nicolau da Saxónia. No frontispício deste incunábulo, sob uma crucifixão, 

encontramos a rainha e o rei, ajoelhados frente a frente, rodeados pela sua corte. 

Para concluir esta passagem pela figura de D. Leonor, uma breve chamada de 

atenção relativa à emblemática pessoal da rainha: o rastro.21 Durante muito tempo, e 

lamentavelmente ainda presente na memória colectiva, a sua empresa foi 

interpretada como uma evocação à morte do príncipe Afonso. Já no século XVII, Frei 

Jorge de São Paulo refutava esta ligação, apresentando como prova o facto do rastro 

ter sido esculpido em pedra, na abóbada da Igreja das Caldas da Rainha, em 1485, 

seis anos antes da morte do príncipe que ocorreu em 1491.22 Por esta discrepância 

                                                 
19 Está actualmente depositada no Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, estando inventariada com o 
número 644 Esc. 
20http://utu.morganlibrary.org/medren/pass_page_through_images_initial.cfm?ms_letter=msm&ms_number=0
052&totalcount=93&current=1 
21 Vulgarmente designado, embora incorrectamente, por camaroeiro. 
22 Fernando Correia, 1932, p. 155. 
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temporal, entendia o referido autor que a rede simbolizava as rendas que a rainha 

recebia das pescarias do Algarve. Fernando Correia refuta, porém, esta tese dizendo 

que a conclusão da igreja terá sido apenas em 1500, nada havendo que confirme ter 

sido o rastro esculpido antes de 1491, continuando assim a aceitar a leitura da 

empresa como alusiva às redes que teriam transportado o corpo do príncipe. Miguel 

Metelo de Seixas, no artigo que publica no catálogo da exposição da Madre de Deus, 

esclarece de forma precisa a leitura da empresa, estabelecendo um laço muito 

interessante com os símbolos pessoais de D. João II.23 Desta leitura conjunta se 

depreende, para além da ligação espiritual entre os dois esposos, uma forte ligação à 

figura de Cristo, como símbolo da Salvação. Este culto partilhado, como lembra o 

autor, está ainda presente no frontispício da Vita Christi impressa por Ludolfo da 

Saxónia.  

No que concerne à biblioteca da rainha24 debruçámo-nos apenas, e de modo 

bastante sucinto, sobre os manuscritos directamente relacionados com o nosso 

objecto de estudo. Ivo Carneiro de Sousa, na monografia que dedicou a D. Leonor, 

procurou fazer um levantamento sistemático da sua biblioteca.25 Embora se saiba, a 

partir de um inventário datado de 1538 centrado essencialmente no oratório do Paço 

de Santo Eloy, que a rainha possuía 231 livros,26 o referido autor apenas conseguiu 

localizar um conjunto de sessenta e três, que inclui treze manuscritos, vinte e um 

incunábulos e vinte e nove livros impressos. Importa ainda acrescentar que o seu 

conteúdo é muito variado, abrangendo Livros de Horas, Breviários, Vidas de Santos, 

Regras, Compromissos, várias obras de carácter religioso, mas também literário e 

filosófico.  

Os iluminados 166 e 167,27 pertencentes à Biblioteca Nacional de Portugal, 

fizeram o mesmo percurso do iluminado 165 (Madre de Deus, Imprensa Nacional e 

BNP). Estão ambos assinados por Frei Luís de Santiago (tal como acontece no 

iluminado 165), comportando o primeiro ainda uma pertença onde se lê “da rainha”. 

No fólio 207 desse manuscrito foi também acrescentada uma inscrição em português 

que, nas palavras de Ivo Sousa, terá sido feita pela própria rainha.28 É necessário 

salientar que, embora o iluminado 167 não tivesse pertencido à biblioteca de D. 

Leonor encontra-se assinado por frei Luís de Santiago e, como se disse anteriormente, 

fez o mesmo percurso dos iluminados 165 e 166, o que justifica a sua referência neste 

                                                 
23 Casa Perfeitíssima, 500 anos da Fundação do Mosteiro da Madre de Deus, pp. 23-37. 
24 Sobre o assunto veja-se: Ivo de Sousa, pp. 889-914. Chama-se a atenção para as pertenças que o autor 
transcreve, uma vez que as mesmas contêm algumas incorrecções, nomeadamente nas respeitantes aos 
iluminados 165 e 166 da BNP (p. 891) e à Vita Christi, pertencente ao Museu-Biblioteca da Casa de 
Bragança, em Vila Viçosa (pp. 906-907). 
25 Ivo de Sousa, 2002, pp. 889 – 914. 
26 IAN/TT – Chancelaria de D. João III, livro 44, fl. 68, citado por Ivo de Sousa, 2002, p. 178. 
27 Embora este manuscrito não pertencesse à biblioteca de D. Leonor. 
28 Ivo Sousa, 2002. Salientamos que a transcrição que o autor faz desta pertença (p. 891) e do fólio 207 (p. 
802) contêm algumas imprecisões. 
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contexto. Por outro lado, oferece uma indicação temporal que contribui para a 

identificação do frei, o que poderá fornecer novos dados para o estudo de que aqui 

nos ocupamos. A edição espanhola da Vita Christi também inclui no seu frontispício 

uma pertença semelhante à do iluminado 165: “Este liuro nõ se pode dar fora sob 

pena descomu/nhão por q[ue] foy da rainha dona leanor”29. Sabe-se, por uma carta 

que D. Manuel II escreveu ao conde de Sabugosa e que este último publica,30 que o 

livro pertencia em 1920 à biblioteca de Twickenham do referido monarca bibliófilo. 

Nesta data os iluminados 165 e 166, que contêm pertenças semelhantes, estavam já 

depositados na Biblioteca Nacional de Lisboa. A análise comparativa destas 

pertenças31 deixa-nos perceber que os códices, além de terem sido propriedade de D. 

Leonor, fizeram parte de um fundo comum que acabou por ser dividido. Embora possa 

vir a revelar-se bastante profícua, não cabe, evidentemente, nas intenções deste 

estudo a análise do percurso da biblioteca de D. Leonor. Não podemos ainda deixar 

de recordar o já citado Breviário da Pierpont Morgan Library (MS 52) que comporta as 

armas e a empresa da rainha e cujo conteúdo revela, tal como o IL 166, uma 

devoção franciscana.32 Este breviário franciscano foi produzido pelas oficinas 

flamengas de Alexandre Bening e Gerard Horenbout, na última década do século XV. 

Para situarmos o iluminado 165 no contexto deste corpus cumpre, em primeiro 

lugar, sublinhar que estamos perante uma pequena parcela do que terá sido a 

biblioteca leonorina. Desse levantamento constam apenas três Livros de Horas: os 

iluminados 165 (sobre o qual incide o nosso estudo) e 166 da BNP e umas Horas de 

Nossa Senhora segundo o costume romano impressas em Paris em 1501 e escritas em 

português, de que actualmente se conhece apenas cópias tardias. Sobre este códice, 

estudado por Mário Martins33, não nos alongámos muito por se tratar de uma obra 

mais tardia e sem relevância de maior para o presente trabalho. Apesar disso, pela 

sua precocidade, elucida-nos bastante a respeito da personalidade de D. Leonor. O 

iluminado 166, já mencionado, revela alguns pontos de contacto interessantes com o 

manuscrito em estudo, embora do ponto de vista formal, apresente características 

completamente distintas. Trata-se de um códice de dimensões mais reduzidas, 

policromo, iluminado ao estilo ganto-brugense e apresenta manifestamente menor 

qualidade. Todavia, é esclarecedor no que se refere aos padrões estéticos da 

monarca e aos critérios que estiveram na base da selecção das obras para a sua 

biblioteca. A opção por estes dois iluminados revela uma mulher com gostos 

                                                 
29 Ivo Sousa, 2002, p. 906. Salientamos que a transcrição que o autor faz desta pertença contém algumas 
imprecisões. 
30 Sabugosa, pp. 374-376. 
31 Ivo de Sousa, 2002, pp. 890-914. De acordo com o levantamento que o autor fez da biblioteca da rainha 
existem outros códices que contém pertenças semelhantes.  
32 http://corsair.morganlibrary.org/msdescr/BBM0052.htm  
33 Mário Martins, “Vida e Obra de Frei João Claro”, 1956, pp. 33-77. 
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cosmopolitas, atenta à arte produzida na sua época. Na verdade, estes códices 

testemunham, no campo da iluminura, duas linhas de produção muito difundidas na 

Flandres do século XV: o estilo ganto-brugense e o renascimento do gosto pela 

grisalha.  

A descrição que é feita do oratório privado de D. Leonor34 também nos 

proporciona pistas para o entendimento das suas escolhas, dentro dos padrões 

estéticos da época. A partir do referido inventário ficamos a saber que D. Leonor 

guardava no seu oratório um armário em cujas portas estavam representados, em 

pintura monocromática, São Francisco e Santo António, bem como uma janela com 

uma pintura em grisalha da Virgem e o Menino. Sublinhamos ainda que, dentro deste 

gosto que aparentemente a monarca nutria pela grisalha, como era aliás comum 

entre a alta nobreza, se deve acrescentar o Tríptico da Apresentação do Menino no 

Templo, atribuído a Goswijn van der Weyden, proveniente do Mosteiro da Madre de 

Deus, onde deverá ter chegado cerca de 1510-152035 e que contém, no reverso dos 

painéis laterais, duas representações em grisalha das santas Catarina e Margarida. Do 

mesmo Mosteiro provém ainda o Tríptico da Paixão de Cristo, atribuído ao círculo ou à 

oficina de Quentin Metsys36 em cujo reverso dos painéis laterais figuram, também em 

grisalha, São João Baptista e São João Evangelista. Embora não esteja identificada 

qualquer relação com D. Leonor, não podemos deixar de parte duas obras em 

grisalha, produzidas durante este período e que actualmente pertencem ao Museu 

Nacional de Arte Antiga: a Tentação de Santo Antão, tríptico de Jheronymus Bosch, 

que apresenta no exterior dos volantes duas cenas alusivas à Paixão de Cristo37 e uma 

pequena tábua, de um Mestre desconhecido, que num dos lados apresenta um anjo 

da Anunciação, recortado sobre um fundo vermelho.38 

Da análise comparativa dos textos, referentes aos dois manuscritos leonorinos, 

observa-se que o iluminado 166 oferece, à partida, indicações claras de uma 

devoção franciscana: o primeiro texto, que antecede o Calendário, é dedicado a 

São Francisco e os Sufrágios comportam uma oração a Santa Clara. O iluminado 165, 

apesar da significativa ausência dos Sufrágios, não revela imediatamente uma 

devoção seráfica. Contudo, se atendermos à bem conhecida devoção franciscana 

da rainha e ao seu contributo para a renovação da ordem das clarissas coletinas 

portuguesas, que esta introduziu e desenvolveu em Portugal a par da redescoberta da 

                                                 
34 AHMF Mosteiro da Madre de Deus de Xabregas (Inventários), Ms. 766/1, p. 2, citado por Ivo de Sousa, 2002, 
p. 177. 
35 Casa Perfeitíssima, 500 anos da Fundação do Mosteiro da Madre de Deus, 2009, pp. 192-194. Inventário 
MNAA n.º 1287 pint (imagens em grisalha não disponíveis) 
36 Casa Perfeitíssima, 500 anos da Fundação do Mosteiro da Madre de Deus, 2009, pp. 195-199. Inventário 
MNAA n.º 1285 pint (imagens em grisalha não disponíveis) 
37 Inventário MNAA n.º 1498 pint (imagens em grisalha não disponíveis). Esta peça é proveniente do Palácio 
das Necessidades e data de 1495-1510. 
38 Inventário MNAA n.º 1243 pint (imagem em grisalha não disponível). Esta peça é proveniente da colecção 
Guerra Junqueiro e data de 1475-1500. 
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figura de Santa Clara e do seu pensamento místico, sabemos que estas mulheres 

desenvolveram uma espiritualidade assumidamente cristocêntrica. Neste sentido, 

podemos vislumbrar uma possível ligação entre o iluminado 165 e a devoção das 

clarissas reformadas. Considerando a organização do códice, verificamos que 

imediatamente a seguir ao Calendário surge o Ofício das Horas da Paixão de Nosso 

Senhor Jesus Cristo (fls. 3 - 24v), um texto longo que, como o nome deixa antever, 

desenvolve o tema da Paixão. A este, seguem-se duas secções igualmente centradas 

no tema da Paixão: as Horas da Santa Cruz (fls. 25 - 29v) e a Missa da Santa Cruz (fls. 

29v - 31). Esta escolha, pouco usual nos Livros de Horas, poderá indiciar um culto 

profundo da espiritualidade da Paixão, que como se sabe orientava as orações de 

Santa Clara. 

Apesar disso, e sublinhando mais uma vez a ausência dos Sufrágios, não 

vislumbramos nos restantes textos qualquer referência especial a uma devoção 

franciscana, nem referências heráldicas (ou outras) que aproximem este códice de 

uma encomenda leonorina. A tratar-se de uma encomenda específica da rainha, e 

atendendo à qualidade do manuscrito, certamente haveria de conter sinais 

identificadores, como acontece no seu famoso breviário franciscano. A própria 

ambiência figurativa do códice se afasta daquilo que entendemos ser a sua 

personalidade. As composições marginais apresentam um ambiente aguerrido, 

povoado de personagens que lutam entre si, certamente mais adequado a uma 

personalidade masculina do que a uma mulher, profundamente devota, como era D. 

Leonor. 

 

2.2. Percurso do manuscrito  

Por tudo o que foi exposto, consideramos que este manuscrito não foi 

executado especificamente para a rainha, tendo chegado às suas mãos de forma 

indirecta, possivelmente através de um presente ou por aquisição própria. Acresce 

ainda lembrar que um códice como este, que revela uma qualidade excepcional, 

não é seguramente resultado de uma produção oficinal em série, com vista ao 

mercado de exportação. Ainda que não possamos, com toda a certeza, precisar o 

mecenas que patrocinou esta obra, ela foi seguramente encomendada por uma 

figura régia ou nobilitaria de grande destaque. Faz disso prova a notável qualidade do 

velino utilizado, a excelência do desenho, o número de iniciais ornadas39, todas 

finamente desenhadas e preenchidas com ouro polido, a qualidade plástica e o rigor 

da ornamentação e da figuração marginal. Um códice com estas características 

denuncia necessariamente um encomendador de grande prestígio. 

                                                 
39 O iluminado 165 comporta um total de 1950 iniciais ornadas, distribuídas da seguinte forma: 2 a cinco 
espaços, 14 a quatro, 10 a três, 245 a dois e 1679 a um espaço. 
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Assim, e na ausência de fontes documentais escritas que possam fornecer 

pistas mais exactas para a reconstrução do seu percurso, faremos de seguida o 

levantamento de hipóteses, através da enumeração de momentos historicamente 

documentados, que possam ter propiciado a entrada do códice em Portugal. 

Começamos por levantar uma primeira conjectura, que decorre da 

observação do manuscrito, mais concretamente da análise das suas figurações 

marginais. Esta leitura, devidamente fundamentada em capítulo próprio, levantou um 

conjunto de questões que nos conduziram a equacionar Carlos VII de França ou 

alguém próximo da sua corte como possíveis mecenas deste iluminado. São vários os 

factores que concorrem para esta atribuição e passaremos a enunciá-los. Em primeiro 

lugar estamos na presença de um manuscrito em grisalha que, como é sobejamente 

conhecido, foi uma técnica muito apreciada pela corte francesa, do século XIV. As 

Horas de Pucelle, iluminadas a pedido de Carlos IV, a Mitra de Bispo do Museu de 

Cluny e o Pano de Altar de Narbonne, encomendados por Carlos V, são algumas das 

peças que o confirmam. Este gosto pela grisalha conheceu novo impulso, na segunda 

metade do século XV, em especial nos Países Baixos, onde Vrelant desenvolveu 

grande parte do seu trabalho. Acresce que os Valois eram grandes bibliófilos e não se 

conhece o Livro de Horas de Carlos VII. Por outro lado, em que outro contexto, senão 

na corte francesa deste período, faria sentido colocar a história da heroína francesa 

na parte mais importante de um manuscrito devocional como é um Livros de Horas? 

Fundamenta a leitura que propomos para as margens o facto de Joana d’Arc 

ali estar representada. Neste ponto assenta, como adiante veremos de forma 

desenvolvida, uma das descobertas interpretativas fundamentais desta nossa tese. 

Com efeito, a jovem heroína medieval aparece em diversas fontes coevas. Figura num 

desenho à pena feito pelo notário do parlamento, Clément de Fauquembergue, [1] 

na margem de um registo que data de 1429.40 Em 1451, é retratada com o seu escudo 

de Armas ao lado de Judite e Holofernes, numa miniatura do Champion des Dames, 

de Martin le Franc41 e, em 1484, nas Vigílias de Carlos VII, de Martial d’Auvergne, a sua 

história é narrada em sete miniaturas.42 Ainda antes da sua morte, em 1431, Christine 

de Pisan consagrou-lhe uma composição poética que evoca as suas primeiras vitórias. 

Em 1505 é representada a cavalo, numa miniatura do Le Vies des femmes célèbres, de 

Antoine du Four e numa tapeçaria, datada do século XV, pertencente ao Museu 

Joana d’Arc em Orleans, está documentado o momento da sua chegada junto a 

Carlos VII [3]. Acresce ainda o facto deste monarca ter ordenado a revisão do 

processo que condenou Joana d’Arc e em 1456 ter sido declarada a anulação da 

                                                 
40 Paris, Achives nationales, X1 A 1481. 
41 Paris. Bibliothèque Nationale de France, ms. Françaiis 12476, fl. 101v. Reproduzido na p. 128 deste estudo. 
42 Paris. Bibliothèque Nationale de France, ms. Françaiis 5054, fls. 55v, 60v, 61v, 62, 66v, 70 e 71. Reproduzidos 
nas pp. 128-129 deste estudo. 
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sentença proferida em 1431, o que denota a importância que Joana d’Arc teve 

durante este período. 

 

[1] [2]  [3] 

 

 

Por outro lado, vários autores sugerem que Vrelant tenha procurado mecenas 

em França, embora não haja documentos que o comprovem. Sabe-se que o principal 

período da sua actividade se situa entre 1450 e 1475. Avaliando o seu percurso 

constata-se que existem dois períodos em que se poderá ter deslocado a França: o 

período que medeia a sua saída de Utreque e respectiva instalação em Bruges, ou 

seja, entre 1449 (data em que ainda está recenseado como cidadão de Utreque) e 

1451 (chegada a Bruges) ou 1454, ano em que se inscreve na guilda de São João 

Evangelista; e um segundo momento que se situa entre 6 de Maio de 1456 e 28 de 

Junho de 1459, ou seja, o período de tempo em que não paga a sua quotização à 

referida guilda. 

Nada se sabe acerca do período em que Vrelant viveu em Utreque, mas 

calcula-se que tenha chegado a Bruges cerca de 1451 e que tenha entrado logo ao 

serviço do duque da Borgonha, Filipe o Bom. Pelo que nos parece mais viável que a 

sua eventual estadia em Paris tenha sido entre os anos de 1456 e 59, por se tratar do 

período em que a quotização é interrompida. Acresce ainda, e neste contexto é 

pertinente sublinhá-lo, que este período temporal coincide exactamente com a 

anulação da sentença que condenou Joana d’Arc em 1431. Por se tratar de um 

período relativamente extenso poderá esta viagem também ter incluído uma 

passagem por Castela, o que explicaria a relação do manuscrito em estudo com o 

MS. M. 854, que adiante abordaremos. Com base em tudo o que foi exposto, 

apontamos a execução do IL 165 para este período, o que também se articula com a 

data de execução do Livro de Horas de Afonso de Castela, que é um pouco mais 

tardio (1465-1480). Entendemos que esta reavaliação do processo que recupera a 

figura de Joana d’Arc, a possível estadia de Vrelant em França, a representação da 

heroína francesa noutras obras coevas, a ambiência da figuração marginal e, até 
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mesmo, a escolha da grisalha para a iluminação do códice são indícios 

suficientemente fortes para podermos associar este manuscrito a um mecenas ligado 

à corte francesa.  

Com base nesta premissa procurámos, dentro do contexto histórico nacional, 

definir possíveis vias de entrada do manuscrito em Portugal a partir de França. A 

relação de proximidade que havia entre D. Afonso V e o seu irmão D. Fernando e o 

afecto que o primeiro sempre demonstrou por D. Leonor leva-nos a equacionar este 

monarca como um possível veículo de chegada do códice às mãos de D. Leonor. Em 

1477, D. Afonso V empreende uma viagem a França, onde se encontra com Luís XI, 

filho de Carlos VII. O iluminado 165 poderá ter feito parte de uma oferta protocolar e, 

uma vez chegado a Portugal, ter sido oferecido a D. Leonor. Além disso, fez também 

importantes encomendas na Flandres, nomeadamente as famosas tapeçarias de 

Pastrana. As relações comerciais entre Portugal e a Flandres eram muito intensas e a 

importação de Livros de Horas bastante comum. Durante o reinado de D. João II, nos 

anos de 1488 e 1489, o monarca recebeu os embaixadores de Carlos VIII de França, 

com quem celebrou um conjunto de alianças políticas. Na sequência destes acordos 

diplomáticos, que envolveram certamente ofertas protocolares, poderá ter estado 

incluído o nosso objecto de estudo. 

A segunda hipótese que apresentamos propõe a entrada do manuscrito por 

Espanha e não invalida necessariamente a anterior. Existem dois factores que nos 

fazem pensar que, durante o intervalo em que Vrelant suspendeu o pagamento das 

suas quotizações à guilda de Bruges, terá igualmente estado na Península Ibérica. Em 

primeiro lugar, temos o Livro de Horas dito de Isabel a Católica (Madrid, Biblioteca del 

Palacio, s.n.)43, atribuído a este iluminador e que teve como primeira proprietária a 

rainha de Navarra e Aragão, Joana Enriquéz, para quem Vrelant terá certamente 

trabalhado. Acresce ter sido durante o referido período, no ano de 1458, que esta 

monarca anexou Aragão à coroa de Navarra que já possuía, o que a coloca em boa 

posição para a encomendar e patrocinar objectos artísticos. O segundo indício que 

nos alerta para a presença de Vrelant na Península decorre, mais uma vez, da 

observação directa do nosso objecto de estudo e das semelhanças que encontrámos 

entre este códice e o MS. M. 854 da Pierpont Morgan Library.  

Com base no anteriormente referido, parece-nos bastante viável que Vrelant 

tenha trabalhado na zona de Navarra e Aragão, em torno do mecenato da rainha 

Joana Enriquéz até 1459, altura em que regressa a Bruges, deixando nessa região o 

iluminado 165, possivelmente com D. Fernando II, filho de Joana Enriquéz. Em 1469, 

quando este casa com Isabel a Católica o manuscrito acompanha-o até Castela 

                                                 
43 http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/search/X?SEARCH=libros+de+horas&SORT=D&searchscope=2 
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onde Juan de Carríon deverá ter tido contacto com o códice. Este miniaturista 

castelhano está seguramente documentado na região desde 1470, pela sua 

colaboração nos Livros de Coro da Catedral de Ávila. Linette Bosch afirma que o seu 

atelier esteve activo entre 1465 e 1480 em Ávila e Segóvia. Afirma a mesma autora 

que, embora o Infante Afonso de Castela (para quem o MS. M. 854 foi executado) 

tenha falecido em 1468, um ano antes do casamento da irmã Isabel com Fernando 

de Aragão, o período de execução deste manuscrito está compreendido entre 1965 e 

1980. Ou seja, foi iniciado para o infante Afonso e concluído, já depois da sua morte, 

para sua irmã Isabel, o que explicaria a proximidade formal entre algumas miniaturas 

dos dois códices, nomeadamente o Anúncio aos Pastores e a Visitação. 

Evidentemente, esta proposta não explica a relação que encontrámos entre o MS. M. 

854, atribuído a Carríon, e outras miniaturas da autoria de Vrelant; a menos que, tivesse 

havido contacto directo entre os dois iluminadores (o que nos parece viável) ou que à 

data o iluminado 165 comportasse mais iluminuras de página plena. 

Uma vez que se sabe que Joana a Louca, filha de Isabel e Fernando, herda o 

Livro de Horas dito de Isabel a Católica, parece-nos plausível que o iluminado 165 

tenha entrado em Portugal através de uma das suas irmãs: a infanta D. Isabel, a 

quando dos seus casamentos com o príncipe Afonso (1490) e mais tarde com D. 

Manuel (1497) ou através da infanta D. Maria, que casou com este soberano em 1500.  

Fica ainda por esclarecer, a propósito desta segunda hipótese, a razão pela 

qual o manuscrito não terá ficado em França. Em boa verdade, podemos estar na 

presença de uma encomenda da corte francesa ou das suas ligações próximas que, 

por qualquer motivo, não se tenha concretizado; pelo que Vrelant o terá 

comercializado na corte espanhola. Outra via possível, para a chegada do 

manuscrito a esta corte, será através de Luís XI, filho de Carlos VII, que teve intenção 

de casar com D. Isabel, viúva do príncipe Afonso. 

Para além destas duas hipóteses, que nos parecem as mais viáveis, existe ainda 

um vasto conjunto de relações económicas e sociais, entre os diversos reinos, que 

poderiam ter propiciado a entrada do manuscrito em Portugal. Na ausência de 

documentos que possam fornecer pistas concretas, torna-se muito difícil estabelecer 

percursos historicamente válidos, pelo que salientaremos apenas mais duas ligações 

através das quais o manuscrito poderá ter chegado às mãos de D. Leonor. Um desses 

contactos foi o Imperador Maximiliano I, neto de D. Duarte e primo dos monarcas 

portugueses, por ser filho da irmã de Afonso V, casada com o imperador alemão 

Frederico III. D. Leonor fez-lhe várias encomendas, tendo recebido também presentes 

do seu primo, com quem trocava correspondência. Acresce ainda que, Maximiliano 

casou em 1477, com Maria da Borgonha, filha e única herdeira de Carlos o Temerário, 

duque da Borgonha, que enviuvou em 1482. Entre as muitas obras que Maximiliano 
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enviou a D. Leonor poderia constar este códice iluminado, ainda mais que Vrelant 

trabalhou sob o mecenato de Carlos o Temerário. O segundo contacto que importa 

assinalar foi a intensidade do intercâmbio cultural e das trocas comerciais que se 

verificaram neste período entre Portugal e os países do Norte, de onde chegavam, 

entre outros produtos, grande quantidade de retábulos, escultura policroma, 

tapeçarias e Livros de Horas. 

Para concluir, importa referir neste contexto a presença de dois brasões de 

armas, respectivamente nos fólios 76v e 114v, cuja leitura poderia esclarecer, ainda 

que parcialmente, o percurso do manuscrito. A heráldica é uma ciência rigorosa e 

bastante complexa pelo que, qualquer estudo de carácter científico que pretenda 

abarcar essa área específica deve fazê-lo em articulação com um especialista. Assim, 

e para não incorrermos em erros grosseiros, solicitámos ao heraldista Miguel Metelo de 

Seixas a identificação destas armas. 
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3. DESCRIÇÃO CODICOLÓGICA  

 

3.1. Material: Velino (muito fino e translúcido). Iluminuras de página plena em 

pergaminho. 

 

3.2. Dimensões em milímetros: fólio 182 x 134 (fl. 3). Mancha de texto 100 x 69 (fl. 

40). Miniaturas (altura x base), com filetes não incluídos: Visitação 108 x 60; Anúncio aos 

Pastores 112 x 60; Apresentação no Templo 108 x 57; Massacre dos Inocentes 109 x 59; 

Juízo Final 105 x 60; Serviço Fúnebre 105 x 58. Margens completas (fl. 40): cabeça 25; 

pé 40; corte 32; interior 15. Tarjas na margem de corte (fl.41) 103 x 26; Tarjas na margem 

de cabeça (fl. 26) 20 x 65; Tarjas na margem de pé (fl.26) 26 x 65. 

 

3.3. Número de fólios: O manuscrito apresenta um total de 166 fólios. O primeiro 

não está numerado e contém uma pertença assinada por Frei Luís de S. Tiago, no 

verso. Seguem-se 165 fólios numerados, sendo o último destes liso. O interior dos planos 

é protegido por uma guarda de pergaminho colada. 

 

3.4. Foliotação: O manuscrito foi foliotado a lápis de grafite, no canto inferior 

esquerdo, por Gabriel Pereira em 1910. Afirma o autor: “Primeiramente numerei-o, no 

canto esquerdo, inferior, ou do pé da página. E numerei assim 164 folhas”1. Existem 

actualmente no manuscrito outras marcas de foliotação, feitas a lápis2: fl. 17 (17 no 

canto superior esquerdo); fl. 24 (24 no canto superior direito); fl. 39 (39 no canto 

superior direito); fl. 64 (63 no canto superior direito); fl. 68 (66 no canto superior direito); 

fl. 71 (69 no canto superior direito); fl. 75 (72 no canto superior direito); fl. 81 (77 no 

canto superior direito); fl. 85 (81 no canto superior direito); fl. 93 (89 no canto superior 

direito); fl. 98 (94 no canto superior direito); fl. 113 (108 no canto superior direito); fl. 145 

(139 no canto superior direito); fl. 157 (151 no canto superior direito); fl. 160 (154 no 

canto superior direito) e fl. 162 (156 no canto superior direito).  

 

3.5. Organização dos cadernos: Não foi possível fazer a contagem nem a 

respectiva análise dos cadernos uma vez que a mesma podia danificar o manuscrito. 

Contudo, salientamos que o texto é abruptamente interrompido em dois momentos: 

nos fólios 64v e 81v, deixando mesmo neste último uma palavra cortada. Não 

apresenta vestígios de reclamos ou assinaturas. 

                                                 
1 Gabriel Pereira, pág. 14. Embora o autor afirme ter numerado apenas 164 fólios, actualmente, o fólio 165 
também está numerado. 
2 Não sabemos se esta foliação é anterior ou posterior à de Gabriel Pereira, contudo ela não é referida na 
descrição que o autor faz deste manuscrito, em 1910. Em alguns fólios a grafia é claramente diferente, o que 
nos leva a admitir ter sido feita por uma pessoa diferente. 
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3.6. Regramento: Fólios regrados a tinta vermelha de forma quase 

imperceptível. Não são visíveis marcas de puncturação. 

 

3.7. Empaginação: Os fólios apresentam uma única coluna de texto com 

dezanove linhas, que é constante ao longo de todo o manuscrito. A mancha de texto 

ocupa sensivelmente uma área de 104 x 69 mm (fl. 40). A coluna de texto é 

acompanhada por uma cercadura ornada completa nos fólios 3, 25, 33, 40, 54, 62, 66, 

69, 73, 77, 82, 86, 93v, 96, 100, 115, 146 e nos fólios que receberam iluminura de página 

plena: 53v, 65v, 72v, 76v, 99v e 114v. Quando a cercadura é completa o texto é 

delimitado, em cima, por uma rubrica a vermelho e, lateralmente e em baixo, por 

filetes a negro e ouro [1]. Nos restantes fólios verifica-se duas situações distintas: a 

coluna de texto é acompanhada por uma tarja ornada vertical, na margem de corte 

[2] ou por duas tarjas horizontais, nas margens de cabeça e pé [3]. Neste último caso, 

o lado esquerdo da coluna de texto é delimitado por um filete a negro e ouro. Esta 

solução foi utilizada apenas em quatro secções: Horas da santa Cruz (fls. 25v-29v), 

Missa da Santa Cruz (fls. 29v-31v), Missa de Nossa Senhora (fls. 31v-32v) e Missa da Bem 

Aventurada Virgem Maria (fls. 33v-34v, uma vez que os fólios 35 e 35v não comportam 

iluminura).  

 

 [1]    [2]   [3] 
                                                                                                    BNP, IL165, fls. 40, 39 e 25v respectivamente. 

 

3.8. Escrita: Escrito em latim com tinta sépia e letra gótica. A cópia do texto é 

homogénea e bastante regular, aparentando ter sido copiada por uma única mão. 

Contudo, numa análise mais detalhada encontram-se pequenas diferenças, 

nomeadamente na abreviatura do et, e alguns fólios apresentam uma tinta mais 

escura. No final do manuscrito, a partir da linha oito do fólio 157v, encontramos 

acrescentos tardios e três tipos de letra diferente. Estes acrescentos foram feitos com 

tinta preta. 
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3.9. Rubricação: Os incipitus são rubricados a vermelho, por vezes de forma 

pouco perceptível, devido à diluição da tinta. Os hinos, Horas canónicas, versículos, 

responsórios, lições, etc. também são assinalados a vermelho, de forma regular ao 

longo de todo o manuscrito. 

 

3.10. Ornamentação do texto: Manuscrito iluminado em grisalha e ouro, com 

aplicações pontuais de cor. O ritmo do texto é assinalado pela introdução de rubricas, 

iniciais ornadas e maiúsculas realçadas com aguada amarela. As tarjas (ou tarja) que 

acompanham a coluna de texto estão presentes em cerca de um terço do 

manuscrito, como se pode verificar pela tabela anexa. 

 

3.10.1. Iluminuras de página plena: Apresenta seis iluminuras de página plena: 

Visitação (fl. 53v), Anúncio aos Pastores (fl. 65v), Circuncisão (fl. 72v), Massacre dos 

Inocentes (fl. 76v), Juízo Final (fl. 99v) e Vigília Fúnebre (fl. 114v). Estas miniaturas, sobre 

um pergaminho mais espesso, apresentam o recto liso e cercadura ornada completa. 

São sempre acompanhados por um fólio com cercadura ornada completa, que 

delimita o início do texto que as miniaturas acompanham. 

 

3.10.2. Cercaduras: As colunas de texto podem ser acompanhadas por uma ou 

duas tarjas ornadas ou ainda por uma cercadura ornada completa. Regra geral, as 

tarjas são ornadas com folhas de acanto mais desenvolvidas, enlaçados, folhas de 

videira, frutos e outras plantas, apresentando composições de aparente simetria. 

Existem, no entanto, algumas excepções com introdução de figurações nessas tarjas: 

os dois fólios que restam do calendário apresentam, no interior da tarja lateral, 

imagens alusivas aos trabalhos dos meses; os fólios 50, 50v, 58, 58v, 63, 97v e 100v, têm 

representado um anel; o fólio 17v uma ave de perfil e os fólios 82v, 88, 88v e 97v, 

figuras fantásticas. Algumas tarjas comportam ainda a representação de jarras com 

flores, que em muitos casos assumem formas ambíguas, que se confundem com 

corolas de flores. 

Nos fólios em que o texto é delimitado por uma cercadura ornada completa, 

por entre as plantas encontramos núcleos narrativos, com a representação de animais 

(reais ou fantásticos), figuras humanas e seres compósitos (híbridos e antropomorfos), 

num total de cento e vinte e nove figurações (vide anexo). São ainda visíveis, entre as 

folhagens, pequenos pontos azuis. 

 

3.10.3. Iniciais: O manuscrito comporta um total de mil, novecentas e 

cinquenta iniciais ornadas: duas a cinco espaços, catorze a quatro, dez a três, 

duzentas e quarenta e cinco a dois e mil seiscentas e setenta e nove a um espaço. O 
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corpo do texto é ainda pontuado com letras maiúsculas realçadas com aguada 

amarela [7]. 

 

3.10.3.1. Iniciais ornadas: Assinalam as várias divisões de cada texto de acordo 

com a sua importância. São ornadas com motivos vegetais, em tons de cinza, branco 

e preto, sobre fundos de ouro polido. Existem a cinco, quatro, três e dois espaços [4]. 

 

3.10.3.2. Iniciais filigranadas: São iniciais a um espaço, preenchidas com ouro 

polido sobre fundos filigranados [5]. Algumas delas apresentam prolongamentos 

filiformes para as margens [6].  

 

3.10.4. Fins de Linha: Os fins de linha aparecem apenas na Litania. São 

rectângulos de fundo a negro com desenhos geométricos lineares a branco e 

pequenas zonas preenchidas com ouro polido [8]. 

 

 [4]   [5]  [6] 
                                                                                                                     BNP, IL165, Pormenores do fl. 41v 

 
 
 

 [7]            [8] 
                                                                             BNP, IL165, Pormenores dos fls. 41v e 107v, respectivamente. 

 

 

3.11. Encadernação: De acordo com o que está publicado3, o manuscrito 

apresenta ainda a encadernação original. Trata-se de uma encadernação em 

madeira revestida a pele castanha gravada a seco. Quanto à ornamentação 

apresenta cinco rectângulos concêntricos sobrepostos, delimitados em toda a volta 

por dois filetes. Os motivos são geométricos e todos diferentes. A ornamentação do 

primeiro plano é igual à do segundo. A lombada apresenta cinco nervos e os 

entrenervos estão ornados com filetes e com os mesmos motivos geométricos dos 

planos. O corte da dianteira era apertado por dois fechos metálicos, actualmente 

danificados, presos aos planos. No primeiro plano são visíveis três pregos, colocados 

em forma de triângulo; no segundo, resta ainda parte das ferragens de cobre, 
                                                 
3 Bernard Bousmanne, p. 258; Inventário de Códices Iluminados até 1500, vol. I, p. 292. 
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também presas por três pregos (na superior já falta um). Quanto às dimensões, a 

lombada tem aproximadamente 30 mm de espessura e os planos medem 190 x 138 

mm. 

 

3.12. Proveniência: Convento da Madre de Deus de Xabregas. Actualmente 

pertence à Biblioteca Nacional de Portugal, onde é identificado pela cota IL165. É 

habitualmente designado como o Livro de Horas de D. Leonor. 

 

3.13. Iluminador: Atribuído a Willem Vrelant. Escola flamenga de Bruges. 

 

3.14. Datação: Terceiro quartel do século XV. 

 

3.15. Estado de Conservação: O manuscrito encontra-se, na generalidade, 

bem preservado. No entanto, existem alguns danos, que seguidamente se enumeram: 

 - Faltam dez fólios ao calendário, restando apenas os correspondentes aos 

meses de Janeiro e Dezembro, que não se encontram no melhor estado de 

conservação. Os três primeiros fólios, onde se incluem os dois do Calendário, estão 

enrugados e apresentam uma mancha amarelada junto à margem interior, como se 

tivessem apanhado água, ou qualquer outro líquido. Uma vez que o carimbo da 

Biblioteca Nacional de Lisboa, presente no fólio 1, também está danificado pensamos 

que este dano tenha sido posterior a 1910, altura em que o manuscrito deu entrada 

nessa biblioteca.  

- A miniatura do calendário alusiva ao mês de Janeiro encontra-se 

parcialmente danificada e a iluminura de página plena do fólio 53v apresenta danos 

na zona do rosto de Isabel.  

- Algumas figuras das margens encontram-se ligeiramente gastas e por vezes 

borradas. Este tipo de dano verifica-se em quase todos os rectos dos fólios com 

cercadura ornada completa, em especial no canto inferior direito alargado 

(englobando a figuração por baixo do texto e na margem de corte sobe 

sensivelmente até ao final da coluna de texto). Os borrados e o desgaste das imagens, 

que se verificam nestas zonas do manuscrito, devem-se, claramente, ao gesto de 

folhear e como tal, devem ser entendidas como marcas de uso. 

- Alguns fólios estão guilhotinados com perda muito discreta do limite das 

cercaduras marginais. Esta situação verifica-se apenas na margem de cabeça, dos 

fólios que receberam cercadura ornada completa, perdendo a orla branca que 

delimita a cercadura.  

- No verso de uma grande quantidade de fólios existem marcas de corrosão, 

devido à oxidação da tinta.  
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- O manuscrito apresenta alguns fólios cortados, nomeadamente entre os fólios 

2 e 3, 14 e 15, 68 e 69, 71 e 72, 116 e 117, 159 e 160.  

- O códice foi sujeito a uma intervenção de restauro, na Biblioteca Nacional de 

Portugal, em Novembro de 1988. Desta intervenção guardam-se, junto ao volume, 

alguns materiais que foram removidos: restos de nervos; seis tiras de pergaminho 

numeradas a lápis (25, 33, 40, 69, 81, 92), que pensamos corresponderem ao que resta 

das miniaturas que foram cortadas; uma fita de lombada negra com cota; duas folhas 

de guarda em papel e cinco fragmentos de pergaminho, tendo o maior deles 

aproximadamente 30 mm. Estes fragmentos aparentemente encontravam-se no verso 

de uma pasta e contêm inscrições a sépia. 

 

3.16. Outras marcas: No verso de um fólio solto, não numerado, no início do 

manuscrito encontra-se a seguinte pertença, deixada por Frei Luís de S. Tiago “Este 

livro foi da rainha dona Lianor, não se pode dar de fora so pena de escomunhão.” 

As iluminuras de página plena apresentam, no canto superior direito dos seus 

rectos lisos, inscrições a lápis, que também não são referidas por Gabriel Pereira: fl. 53 

“1ª estampa”; fl. 65 “2ª estampa”; fl. 72 “3ª estampa”; fl. 76 “4ª estampa”; fl. 99 “5ª 

estampa” e fl. 114 “6ª estampa”. Na parte inferior do fólio 61v está a indicação da 

cota do manuscrito a lápis: IL/165, em forma de fracção.  

Os fólios 1, 3v, 53, 65, 72, 76, 99, 100v, 114, 158 e 164 estão carimbados a 

vermelho, junto à margem de pé, com um carimbo redondo da Biblioteca Nacional 

de Lisboa, actual Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

3.17. Exposições em que o códice figurou4 
  

1958 - «A Rainha Dona Leonor», exposição comemorativa, Convento da Madre 

de Deus, Lisboa. 

1969 – «Tesouros da Biblioteca Nacional», BNP.  

1971 - «Cimélios e obras representativas da cultura portuguesa e da sua difusão, 

especialmente nos séculos XVI e XVII», BNP. 

1999 – «A Iluminura em Portugal: Identidade e Influências», BNP. 

2000 – «A Imagem do Tempo», M. C. Gulbenkian. 

2009 - «Casa Perfeitíssima 500 anos da fundação do Mosteiro da Madre de 

Deus», Convento da Madre de Deus, Lisboa. 

 

 

 

                                                 
4 Informação cedida pela actual Directora, Dra. Teresa Duarte Ferreira. 
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4. ESTRUTURA DO MANUSCRITO 

 

4.1. Introdução   

O Livro de Horas é um livro devocional que comporta uma compilação de 

textos religiosos, feita exclusivamente para a devoção privada dos leigos. Estes 

códices foram muito populares, sobretudo durante o século XV, tendo sido produzidos 

em grande escala. A nível iconográfico cada secção está associada a uma imagem 

ou ciclo de imagens, como teremos oportunidade de observar, e a riqueza da sua 

ornamentação dependia do estatuto social e económico do doador. Os exemplos 

mais notáveis, destinados a um público laico de elites elevadas, são profusamente 

iluminados, ricamente encadernados e apresentam, regra geral, programas 

iconográficos mais desenvolvidos. A crescente procura destes horae fez com que as 

oficinas se especializassem na sua produção em massa, disponibilizando versões mais 

baratas e menos sofisticadas, com vista à conquista de um público com menor 

capacidade económica mas, em contrapartida, também menos exigente.  

Os textos que os compõem variam de manuscrito para manuscrito, variando 

também a ordem segundo a qual se organizam. Pelo facto do clero não controlar o 

seu conteúdo e serem encomendas de carácter pessoal a sua diversidade aumentou 

exponencialmente, não havendo dois códices iguais. Apesar disso, é possível 

estabelecer um tronco comum que sirva de orientação numa primeira aproximação a 

este género de códices. O abade Leroquais definiu, de acordo com três categorias, 

uma base de classificação para os vários textos que os constituem. Em primeiro lugar, 

enumerou um conjunto de textos essenciais, retirados do Breviário, que marcam 

presença constante: o Calendário litúrgico, as Horas da Virgem, os Salmos Penitenciais, 

a Litania, o Ofício dos Defuntos e os Sufrágios de Santos. Definiu igualmente um 

conjunto de textos secundários, muito comuns em Livros de Horas: as Quatro Lições 

Espirituais (excertos dos Evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São 

João), duas orações especiais dedicadas à Virgem, o Obsecro te e a O Intemerata, e 

um conjunto de Ofícios alternativos designados por Horas da Cruz, Horas do Espírito 

Santo, Santíssima Trindade (menos frequente), as Quinze Alegrias da Virgem e as Sete 

Palavras do Salvador. Por último, propôs uma terceira categoria de textos acessórios: 

os Quinze Salmos Graduais, o Saltério de São Jerónimo e miscelâneas de orações, 

geralmente de acordo com a devoção privada do encomendador.  

Por se tratar de uma obra de acesso muito restrito e, lamentavelmente, pouco 

divulgada, pretendemos com este capítulo proporcionar uma aproximação ao 

iluminado 165 que permita o entendimento da sua estrutura, através das secções que 

o compõem e do modo como estas se organizam. De acordo com o quadro que se 

segue, o manuscrito é composto por catorze secções: Calendário, Horas da Paixão de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, Horas da Santa Cruz, Missa da Santa Cruz, Missa de Nossa 
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Senhora, Missa da Bem Aventurada Virgem Maria, Quatro Lições Espirituais, Horas da 

Bem Aventurada Virgem Maria segundo o uso romano, Ofício da Virgem para o 

Advento e Natal: Antífonas e Salmos, Obsecro te, Missa da Festa de Santo André, 

Salmos Penitenciais e Litania, Ofício dos Defuntos e Livro de Salmos de São Jerónimo. 

Do conjunto, há a salientar a ausência dos Sufrágios, um texto essencial, de acordo 

com a proposta de classificação de Leroquais e de dois textos secundários, quase 

sempre presentes nestas compilações, a O Intemerata e as Horas do Espírito Santo. No 

final do códice encontram-se ainda quatro acrescentos tardios, dos quais se salientam 

uma O Intemerata, uma Ladainha da Bem-Aventurada Virgem e um comentário final 

em língua portuguesa. 

No que concerne à sua organização formal, cada secção é assinalada por 

uma rubrica a vermelho e por uma inicial ornada a cinco, quatro, três ou dois espaços, 

que marca o início do texto. Regra geral, a coluna de texto é envolvida por uma 

cercadura ornada completa, bastante desenvolvida, comportando três núcleos de 

figuração, dissimulados por entre as folhagens, nas margens de cabeça, corte e pé. 

Com base na observação que fizemos, admitimos que todos estes fólios foram 

inicialmente acompanhados (como acontece ainda em algumas secções) por uma 

iluminura de página plena, efectuada no verso de um fólio solto, cujo recto foi 

deixado liso. Estes fólios, totalmente iluminados, inserem uma miniatura, envolvida por 

uma cercadura ornada completa, com dois núcleos de figuração marginal, nas 

margens de pé e corte. São excepção o Calendário (que apresenta uma estrutura 

própria), a Missa da Santa Cruz, a Missa de Nossa Senhora e as Quatro Lições 

Espirituais, que não apresentam cercadura ornada completa e o Obsecro te, por se 

localizar no verso do fólio.   

Do ponto de vista metodológico, optámos apenas pela reprodução da 

totalidade dos fólios, sem recurso ao destaque de pormenores, uma vez que o 

objectivo deste capítulo é proporcionar um entendimento global da obra, vindo a sua 

análise detalhada a ter lugar nos capítulos seguintes. Para o efeito, estruturámo-lo de 

acordo com as secções que constituem o manuscrito em estudo e procedemos à 

análise sumária do fólio, ou fólios, que assinalam o início de cada texto, à 

identificação dos temas iconográficos, à contagem do número de iniciais ornadas por 

tipologia e ainda ao levantamento dos fólios que não receberam tarjas ornadas.  

Pela sua extensão e por se tratarem apenas de instrumentos de trabalho, 

remeteu-se para anexo a transcrição e análise dos textos, bem como a explanação 

das regras de transcrição adoptadas; o quadro comparativo das variações textuais 

das Horas da Virgem e os quadros síntese dos termos que divergem da fonte utilizada 

na transcrição, de algumas abreviaturas utilizadas no corpo do texto, do 

levantamento das maiúsculas, da contagem dos fólios sem tarja e do número de 

iniciais ornadas. Nos quadros que sistematizam a contagem das iniciais ornadas por 
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secções, os rectângulos com fundo cinzento, assinalam os fólios que não receberam 

tarja. 

 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL: ILUMINADO 165 
 

Fólios Secção Miniatura 

não 
numerado 

Pertença de Frei Luís de S. Tiago  

1 – 2v Calendário Trabalho dos meses (tarja) 

3 – 24v  
Horas da Paixão de N. Sr. Jesus 

Cristo 
Cena alusiva à vida de Cristo 

fólio cortado (2/3) com vestígio no códice 

25 – 29v Horas da Santa Cruz 
Crucifixão ou cena alusiva à vida 

de Cristo 

29v – 31 Missa da Santa Cruz  

31v – 32v Missa da Nossa Senhora  

33 – 36 
Missa da Bem Aventurada Virgem 

Maria 

Cena alusiva à vida da Virgem; 
Virgem com o Menino (anjos e 

mecenas) 

36 – 39v Quatro lições espirituais  

40 - 93 
Horas da Bem-Aventurada Virgem 

Maria segundo o Uso romano: 
 

40 – 52v Matinas Anunciação 

53 – 61v Laudes Visitação 

62 – 64v Prima Natividade de Cristo 

65 – 68v Terça Anúncio aos Pastores 

69 – 71v Sexta Adoração dos Magos 

72 – 75v Nona  Apresentação no Templo 

76 – 81v Vespera Massacre dos Inocentes 

82 – 85v  Completas Fuga para o Egipto 

86 – 93  
Ofício da Virgem para o Advento 

e Natal: Antífonas e Salmos 
Coroação da Virgem; Morte da 
Virgem; Virgem com o Menino 

93v – 95v Obsecro te  

96 – 98v Missa da Festa de Santo André Representação da vida do santo 

99 – 107v Salmos Penitenciais Juízo Final 

107v – 113v Litania  

114 – 145v  Ofício dos Defuntos Serviço Fúnebre 

146 – 157v  Livro de Salmos de São Jerónimo 
Representação da vida de São 

Jerónimo 
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Acrescentos tardios 

157v – 160v O Intemerata  

161 – 162v 
Ladainha da Bem-Aventurada 

Virgem 
 

163 – 163v Oração em língua portuguesa  

164 
Oração em latim seguida de um 
comentário em língua portuguesa 

 

164v – 165v lisos  
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4.2. PERTENÇA (fl. solto não numerado) 

 

 

 [1] 
                                                          BNP, IL165, fl. não numerado 

 

Actualmente, a inscrição deixada por Frei Luís de S. Tiago “Este livro/ foi da 

rainha/ dona Lianor/ não se pode dar/ de fora so pena/ de escomunhão.”1 encontra-

se no verso de um fólio solto, não numerado, no início do manuscrito [1]. As referências 

bibliográficas reportam-se a esta inscrição como estando colada no interior do plano2, 

pelo que supomos que o mesmo terá sido descolado, por opção da equipa de 

restauro da Biblioteca Nacional de Portugal, na intervenção levada a cabo em 

Novembro de 1988.  

                                                 
1 A pertença é incorrectamente transcrita por Ivo de Sousa, p. 891. 
2 José Pessanha, 1895; Gabriel Pereira, 1910; Mário Martins, 1958; Bernard Bousmanne, 1997. 
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O iluminado 166 e a Vida de Santa Barbara,3 actualmente depositados nessa 

instituição, fizeram o mesmo percurso do manuscrito em análise: oriundos de 

Xabregas, passaram para a Imprensa Nacional de Lisboa e daí para a Biblioteca 

Nacional.4  Encontramos também na folha de guarda do Iluminado 166 uma pertença 

assinada por Frei Luís de S. Tiago. Há, no entanto, a salientar que a pertença e a 

assinatura não parecem ter a mesma autoria; ou, pelo menos, não terão sido feitas na 

mesma altura. A pertença, que diz apenas “da rainha”, é escrita com letra pouco 

cuidada e aparo grosso. Pelo contrário, a assinatura de Frei Luís de S. Tiago é 

cuidadosamente desenhada com aparo fino. O códice em papel, sobre a vida de 

Santa Bárbara, já de finais do século XVI, está igualmente assinado, na folha de 

guarda, pelo mesmo frei. Tendo embora conhecido o mesmo percurso dos 

manuscritos anteriormente citados, não tem qualquer indicação de ter pertencido à 

rainha. É um manuscrito mais tardio e está dedicado à “reverendíssima Madre Soror 

Bernardina da transfiguração abbadesssa do insigne Mosteiro da Madre de Deos de 

Lisboa”. O próprio autor o data: “Lisboa oje 3 de Dezembro de 1583.  

A partir destes dados, com especial enfoque para esta última datação, 

estamos em condições de afirmar que muito dificilmente Frei Luís de S. Tiago terá 

privado com a rainha. Tanto mais que, de acordo com o levantamento feito por Ivo 

de Sousa, o frei não surge no círculo das relações directas da rainha.5 Pelo facto das 

pertenças revelarem caligrafia e aparos diferentes, supomos que as inscrições 

deverão corresponder a diferentes fases de organização da biblioteca conventual, 

ainda que essa diferença não seja tão perceptível no iluminado 165. Aceitamos que, 

num primeiro momento, tenham sido identificadas as obras pertencentes à rainha e 

assinaladas aquelas que, de acordo com a sua importância, não saíam do convento – 

“...não se pode dar de fora...”.6 Daquilo que se conhece do testamento de D. Leonor, 

sabemos que esta deixou os seus livros às irmãs clarissas de Xabregas, o que justifica a 

introdução das pertenças no interior dos códices. Elas eram a garante que legitimava 

a inclusão daqueles livros nos bens que a rainha deixou ao Mosteiro. Numa fase 

posterior, possivelmente já no século XVII, se atendermos à data que consta do 

iluminado 167, frei Luís de S. Tiago, provavelmente ligado à biblioteca do Mosteiro, 

deverá ter estado envolvido no seu inventariado. No entanto, devemos salvaguardar 

que, até ao momento, não dispomos de fontes documentais que o comprovem, uma 

vez que não foi possível, no decorrer deste estudo, identificar este frei que assina 

algumas obras provenientes de Xabregas. 

 

                                                 
3 Iluminado 167, da BNP. 
4 Gabriel Pereira, 1910, pp. 18-20. 
5 Ivo Sousa, 2002, pp. 841-888. 
6 Leitura proposta por Carlos Moura. A tradução castelhana da Vita Christi, actualmente depositada no 
Museu Biblioteca da Casa de Bragança em Vila Viçosa, contém uma inscrição semelhante. 
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4.3. CALENDÁRIO (fls. 1-2v) 

 

 

     
                                       BNP, IL165, Mês de Janeiro, fls. 1 e 1v 
 

 

      

                                                                                     BNP, IL165, Mês de Dezembro, fls. 2 e 2v 
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O calendário litúrgico é a única secção que apresenta uma posição fixa 

dentro do Livro de Horas. Quando existe, aparece quase invariavelmente no início do 

manuscrito. É uma secção fundamental para a identificação e datação do códice; 

lamentavelmente, o calendário do Iluminado 165 está incompleto, restando apenas os 

dois fólios alusivos aos meses de Janeiro e Dezembro. Do ponto de vista iconográfico, 

os calendários são geralmente acompanhados por representações dos signos do 

Zodíaco e dos trabalhos dos meses, de acordo com o quadro que se segue: 

 

Iconografia tradicional para o Calendário 
Trabalhos dos Meses 

Meses do Ano Signos do Zodíaco 
Tarefa tradicional Variações mais frequentes 

Janeiro 
Aquarius, O 
transportador de água 

-Festim de Janus  
- Janus com duas 
faces 

- Festim de Janus 
- Manter-se quente 

Fevereiro Pisces, o peixe - Manter-se quente 

- Cortar a madeira 
- Podar 
- Cavar a Terra 
- Festim de Janus  

Março 
 
Áries, Carneiro 
 

 
- Podar 

 
- Cavar a terra 

 
Abril 
 

 
Taurus, Touro 

- Colheita dos ramos 
floridos 
 

- Caçar com falcões 

Maio Gemini, Gémeos 
- Caça com falcões 
 

- Cavalgar 
- Cortejar 
- Tocar música 
 

 
Junho 
 

Câncer, Carangueijo - Cortar, ceifar - Tosquiar as ovelhas 

 
Julho 
 

Leo, Leão - Ceifar, colheita 
- Colheita 
- Ceifar 

 
Agosto 
 

Virgo, Virgem - Eira 
- Colheita 
- Joeirar 

Setembro  Libra, Balança - Pisar a Uva 
- Colher a uva 
- Semear 
- Arar a terra 

 
Outubro 

Scorpio, Escorpião - Semear 

- Pisar a uva 
- Colher a uva 
- Arar a terra 
- Varejar a bolota 

Novembro Sagittarius, o arqueiro 
- Varejar a bolota, 
para a engorda do 
porco 

- Matar o porco 
- Matar o boi 
- Cozedura/fornada de pão 

 
Dezembro 
 

Capricorn, a cabra - Matar o porco 
- Cozedura/fornada 
- Assar o porco 
 

 

 

Os dois fólios que restam do calendário estão danificados (enrugados, como se 

tivessem apanhado humidade, água ou qualquer outro líquido), o que dificulta a 

leitura dos números dourados, em especial no primeiro fólio. No que concerne à 

empaginação, organizam-se em quatro colunas: números dourados (mais à 

esquerda), letras dominicais, dias do mês romano e lista das festas dos santos. Na 
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terceira coluna (a contar da esquerda), a contagem dos dias romanos é assinalada 

por uma numeração árabe, a vermelho, intercalada com a abreviatura dos idos e 

nonas. O regramento, tal como acontece em todo o manuscrito, é feito a vermelho e 

soma dezanove linhas. Os números dourados, a informação relativa a cada mês 

(número de dias do mês e duração da lua) e as festas maiores estão assinalados a 

vermelho; as letras dominicais, abreviatura dos idos e nonas, e as festas menores a 

sépia. A primeira letra do nome de cada santo ou festa litúrgica é realçada por uma 

inicial ornada a um espaço, em ouro polido sobre fundo filigranado, formando uma 

coluna que termina com duas hastes filiformes, na zona inferior ou superior do fólio, 

conforme se trate de um recto ou verso, respectivamente. Estes prolongamentos 

filigranados aparecem com frequência ao longo do manuscrito e são assinaladas, 

entre parênteses, nos quadros que contabilizam o número de iniciais ornadas, dentro 

de cada secção. Nas letras dominicais, o A apresenta o mesmo tratamento das iniciais 

ornadas a um espaço, anteriormente referidas. O recto dos fólios inclui ainda, no 

canto superior esquerdo, as iniciais ornadas KL, abreviatura de Kalendae, a dois 

espaços. 

A margem de corte, no recto dos fólios, é preenchida por uma tarja ornada 

com elementos vegetais, comportando no seu interior um núcleo figurativo com a 

representação dos trabalhos dos meses. O mês de Janeiro adopta uma das variantes 

temáticas mais frequentes: o “Manter-se quente”. Embora esteja um pouco 

deteriorada é claramente perceptível a representação de uma figura masculina 

sentada num cadeiral, junto a uma lareira acesa, estendendo a perna esquerda na 

direcção do lume, num gesto de quem se está a aquecer. A figuração para o mês de 

Dezembro representa o mundo profano, evocando a “matança do boi”, numa cena 

que se adivinha de grande violência. As figuras estão pintadas em tons de cinzento 

com os volumes realçados a branco, verificando-se uma presença forte do desenho. 

Apesar disso, o iluminador não perdeu a noção de cor, recorrendo aos rosas para 

representar as zonas descobertas do corpo. Utiliza o ouro no cadeiral, no fogo e no 

plano horizontal e o branco puro para diferenciar o avental na figura que segura o 

machado. Por comparação com outros calendários seria de esperar uma tarja 

semelhante, no verso do fólio, com a representação dos signos do Zodíaco. Esta 

ausência dá visibilidade às manchas escuras, resultantes da oxidação da tinta 

utilizada na iluminação do recto do fólio. 

No que concerne à análise das festas litúrgicas, as mesmas informam-nos que 

estamos na presença de um calendário em latim ao uso de Bruges,7 salientando-se 

apenas uma diferença no dia 18 de Dezembro: Agricole, m./Alphee, v. (Bruges)/ 

Annunciatio d[o]m[ini]ca (IL165). De acordo com a compilação dos Santos de Cada 

                                                 
7 Segundo a compilação feita por Roger Wieck, a partir de cinco manuscritos. The Book of Hours in Medieval 
Art and Life, pp. 153-156. 
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Dia, a 18 de Dezembro comemora-se a Expectação de Nossa Senhora, festa de 

origem espanhola.8 Sublinha-se o facto de Santo Elígio, comemorado a 1 de 

Dezembro, estar rubricado a vermelho, o que não é habitual nos calendários de 

Bruges. Acresce, ainda, este calendário ser exactamente igual ao do códice 

madrileno ms. Vit. 24-2, ainda que este último não seja tão completo,9 e de apresentar 

muitas coincidências com o Livro de Horas dito de Isabel a Católica, ambos iluminados 

por Vrelant. 

Ao longo da secção encontram-se, distribuídas da acordo com o quadro em 

anexo, duas iniciais ornadas a dois espaços e setenta e duas a um espaço, das quais 

cinco com prolongamentos filiformes. 

 
 

4.4. HORAS DA PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO (fls. 3 – 24v) 

 

  
                                                                                                           BNP, IL165, fl. 3 

 

O fólio 3, totalmente iluminado, assinala o início das Horas da Paixão de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, havendo uma coluna de texto com dezanove linhas e oito iniciais 

ornadas: uma a cinco espaços, outra a dois e seis a um espaço. A coluna de texto 

está delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho hor[a]e de passione d[omi]ni n[ost]ri 

ih[es]u [christ]i e em baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. 

                                                 
8 Santos de Cada Dia, vol. III, pp. 460-461. 
9 Comparação feita com base na descrição que Bernard Bousmanne faz do calendário. Bousmanne, pp. 
267-268 

 
 

 
 
 

Cena alusiva à vida de Cristo 
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As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, também designadas por 

Longas Horas da Cruz ou Ofício da Paixão, são uma versão mais longa da secção 

seguinte, que se designa por Horas da Cruz. As Horas da Paixão são na realidade um 

Ofício, o que justifica a sua extensão, e compreendem as oito horas canónicas. O seu 

texto é composto por salmos, lições, cânticos, capítulos, hinos, orações, versículos e 

responsórios.  

Do ponto de vista iconográfico pode ser acompanhada por uma única 

miniatura, geralmente a crucifixão, ou por um ciclo alusivo à Paixão de Cristo. 

Atendendo à estrutura do códice e à observação directa do mesmo10, parece-nos 

provável que o fólio 3 fosse acompanhado por uma miniatura, em fólio solto, com a 

representação de uma cena da vida de Cristo. A partir da análise do corpus, 

levantado por Bernard Bousmanne, mais concretamente na descrição detalhada que 

ele faz de quarenta e seis Livros de Horas, verificámos que destes apenas quatro11 

continham este Ofício e que todos eles eram acompanhados por um ciclo 

iconográfico da Paixão. Atendendo à forma como o iluminado 165 está organizado, 

não nos parece viável que tivesse sido pensado para conter um ciclo completo, a não 

ser que o mesmo fosse introduzido na ornamentação marginal, como acontece no 

Calendário. O quadro que se segue regista as cenas representadas nos quatro 

manuscritos, anteriormente citados, que comportam este Ofício. 

 

 

Iconografia tradicional para o ciclo da Paixão nas Horas da Paixão de Cristo 

(nos manuscritos do corpus Vrelant) 

Matinas 
Prisão de Cristo; Cristo no Jardim das Oliveiras; Os fariseus tentando 

lapidar Jesus. 

Laudes Cristo perante Pilatos; Prisão de Cristo; Ressurreição de Lázaro. 

Prima Flagelação; Cristo perante Pilatos; Entrada em Jerusalém. 

Terça 
Cristo coroado de espinhos; Flagelação; Cristo carregando a cruz; Última 

Ceia. 

Sexta Crucifixão; Cristo carregando a Cruz; Lavagem dos pés.  

Nona Deposição; Crucifixão; Cristo no Jardim das Oliveiras. 

Vesperas Inumação; Deposição; Prisão de Cristo. 

Completas Ressurreição; Inumação; Cristo coroado de espinhos.12 

 

                                                 
10 Entre os fólios 2 e 3 há vestígios de um fólio cortado. 
11 Livro de Horas de Isabel a Católica; Horas Derval; Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 575; Vaticano, 
Biblioteca Apostólica Vaticana, ms. Barber.lat.381. Bousmanne, pp. 269, 283, 289 e 303, respectivamente. 
12 As cenas que estão sublinhadas pertencem ao Livro de Horas de Isabel a Católica. A sua originalidade 
iconográfica deve-se ao facto da secção seguinte (Horas da Santa Cruz) também ser acompanhada por 
um ciclo alusivo à Paixão de Cristo.  
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No manuscrito em análise, as margens do fólio 3 são totalmente iluminadas 

com folhas de acanto, flores, figuras reais e fantásticas. Na margem de cabeça, por 

entre as folhagens, está representada uma luta entre um licorne e uma figura 

masculina, protegida por armadura, escudo e espada. Na margem de corte outra 

luta, onde uma figura antropomórfica e outra humana procuram combater um ser 

bicéfalo com rosto deslocado. Na margem de pé, ao centro, figura outro ser 

antropomórfico, empunhando na mão direita uma lança com flâmula. Sobre a 

flâmula está desenhado uma espécie de monograma, que não foi possível identificar. 

A figura tem o corpo protegido por uma armadura e manto, preso no peito por um 

firmal redondo. Sobre a cabeça um chapéu pontiagudo. O braço esquerdo está 

protegido por um escudo e a mão segura o manto. À direita desta figura, um pouco 

mais abaixo, surge outra figura antropomórfica, alada, com duas patas, pescoço 

comprido e cabeça humana. Do lado oposto da composição, um pequeno busto de 

homem arremessa o arco e a flecha contra a primeira figura.  

A nível da empaginação os restantes fólios estruturam-se da seguinte forma: 

uma coluna de texto com dezanove linhas que é acompanhada por uma tarja 

ornada na margem de corte. Estas tarjas apresentam frequentemente composições 

de aparente simetria vertical, com folhas de acanto e plantas, por vezes colocadas 

em jarra. No fólio 17v, por entre as folhagens, há um pássaro de perfil. Ao longo do 

manuscrito existem apenas três representações de pássaros, nos fólios 17v, 25 e 72v. Os 

fólios 3v, 5, 7v, 9v, 10v, 17, 19, 22 e 24v não receberam tarja ornada. As colunas de 

texto são pontuadas por pequenas rubricas a vermelho, que assinalam as diferentes 

partes, por iniciais ornadas a um, dois, três e cinco espaços, por vezes com introdução 

de filigranados e maiúsculas realçadas com aguada amarela. 

Ao longo desta secção, distribuídas de acordo com o quadro em anexo, foram 

colocadas duzentas e quinze iniciais: uma a cinco espaços, sete a três, quarenta e 

cinco a dois e cento e sessenta e duas iniciais a um espaço, das quais cinquenta com 

hastes filigranadas. As iniciais a um espaço são em ouro polido sobre fundo filigranado; 

as restantes são trabalhadas em tons de cinzento, branco e preto sobre fundos de 

ouro polido. 
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4.5. HORAS DA SANTA CRUZ (fls. 25 – 29v) 

 

 
                                                                                                                                                                    BNP, IL165, fl. 25 

 

O fólio 25 dá início ao texto alusivo às Horas da Santa Cruz, apresentando uma 

composição muito semelhante à do fólio 3. Comporta uma coluna de texto com 

dezanove linhas e seis iniciais ornadas: uma a quatro espaços, duas a dois espaços e 

três a um espaço. A coluna é delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Incipiunt 

hore de sancta cruce. Ad m[atutinum] e em baixo e lateralmente por filetes a negro e 

ouro. As margens, totalmente iluminadas com folhas de acanto, flores, frutos, animais, 

figuras reais e fantásticas, integram três núcleos narrativos. Na margem de cabeça, 

sobre uma folha de acanto, uma figura masculina procura atingir uma ave com arco 

e flecha. Na margem de corte, entre jarras de flores, figura um anjo ajoelhado de 

mãos postas em direcção à coluna de texto. Na margem de pé, sentado sobre as 

patas traseiras, com mitra e escapulário, um macaco apoia a pata direita sobre a 

cabeça de um cão. Trata-se de uma nota satírica, que não sendo invulgar na época, 

é única no manuscrito. 

A partir da análise do corpus13, verificámos que este texto está presente em 

quase todos os manuscritos, assinalando-se a sua ausência em apenas sete códices. O 

programa iconográfico para esta secção é geralmente composto por uma única 

miniatura alusiva à Crucifixão, situação que se verifica em cerca de trinta códices. 

                                                 
13 Esta análise é feita a partir da descrição que Bernard Bousmanne realizou de 46 Livros de Horas do corpus 
Vrelant. Bousmanne, pp. 214-312. 

 
 
 

 
 
 

Cena alusiva à vida de Cristo 
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Apesar disso, outros temas são possíveis: encontrámos duas representações de Cristo 

como Salvador do Mundo, um Cristo coroado de espinhos, uma Trindade, duas 

representações de Cristo como Homem da Dor e seis manuscritos sem miniatura. 

Salienta-se, pelo seu carácter de excepção, o Livro de Horas de Maria da Borgonha,14 

cujo texto é acompanhado por duas miniaturas que estabelecem uma relação 

tipológica: Jesus a ser pregado à Cruz (fl. 43v) e o Sacrifício de Isaac (fl. 44). Embora 

esta secção esteja normalmente acompanhada por uma única miniatura, os 

manuscritos onde este tema é mais desenvolvido apresentam ciclos de sete miniaturas 

(uma para cada Hora canónica, excluindo Laudes), relativas à Paixão de Cristo. 

Constatámos a presença de ciclos iconográficos em quatro manuscritos do corpus, de 

acordo com o quadro que se segue.15 No manuscrito em análise pensamos que esta 

secção seria assinalada por uma única miniatura, em fólio solto, colocada 

imediatamente antes do fólio 25, que dá início ao texto.  

 

Iconografia tradicional para o ciclo da Paixão nas Horas da Cruz 

Matinas Traição/Prisão de Cristo  

Laudes  

Prima Cristo perante Pilatos (ou Cristo escarnecido, ou Flagelação) 

Terça Flagelação (Cristo coroado de espinhos, Cristo Esbofeteado, Cristo 

carregando a cruz) 

Sexta Cristo Carregando a Cruz (Cristo a ser pregado na Cruz, Crucifixão) 

Noa Crucifixão/Morte de Cristo 

Vésperas Deposição  

Completas Inumação 

 

 

Em muitos manuscritos, as Horas da Cruz são seguidas por outro texto com a 

mesma estrutura, designado por Horas do Espírito Santo, formando no seu conjunto 

uma espécie de unidade. Não é esse o caso que encontramos aqui, onde se optou 

por associar duas versões das Horas da Cruz; esta, que é uma versão mais reduzida e 

as Horas da Paixão, anteriormente analisadas, que são uma versão mais extensa. 

No que concerne à análise do texto, há a salientar a ausência da antífona 

imediatamente a seguir ao hino, em todas as Horas canónicas. É de estranhar a sua 

ausência, uma vez que a antífona e o hino são as únicas partes do texto que variam 

ao longo das diferentes Horas. A oração final apresenta também algumas diferenças 

e a recomendação, com que termina a Hora de Completas, além de ser mais 

extensa, não coincide exactamente com a fonte seguida. 

                                                 
14 Vienne 1857. 
15 As variantes mais comuns encontram-se dentro de parênteses. 
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Quanto à empaginação, com excepção do fólio 25 que apresenta uma 

cercadura ornada completa, os fólios desta secção mostram uma empaginação 

diferente dos anteriores [1]: mantêm uma única coluna de texto, com dezanove linhas, 

que é agora acompanhada por um filete a negro e ouro delimitando o lado esquerdo 

da coluna de texto, tanto no recto como no verso dos fólios [2]. Apresentam ainda, 

em vez da tarja lateral colocada na margem de corte, duas tarjas ornadas nas 

margens de cabeça e pé. Esta nova empaginação irá manter-se ao longo de quatro 

secções, entre os fólios 25v e 35v: nas Horas da Santa Cruz e nas três missas que se 

seguem (Missa da Santa Cruz, Missa de Nossa Senhora e Missa da Bem Aventurada 

Virgem Maria).  

A ornamentação das tarjas é, contudo, muito semelhante às anteriores. Os 

elementos escolhidos são folhagens, flores e frutos, e as composições, em simetrias 

verticais aparentes, são geralmente definidas por um eixo central construído a partir 

de enlaçados ou jarras com flores. Todos os fólios receberam iluminação.  

O ritmo do texto é assinalado por rubricas a vermelho, iniciais ornadas a um, 

dois e quatro espaços e por maiúsculas realçadas com aguada amarela. Esta secção 

contém, de acordo com o quadro em anexo, trinta e duas iniciais: uma a quatro 

espaços, vinte e uma a dois espaços e dez a um espaço. Salienta-se o facto das 

iniciais a um espaço não apresentarem prolongamentos filigranados. 

 

  

[1] [2] 

                                                                               fl. 23v                                                                                      fl. 25v 
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4.6. MISSA DA SANTA CRUZ (fls. 29v – 31v) 

 

  
                                                                                                                                              BNP, IL165, fls. 29v e 30 

 

A Missa da Santa Cruz tem início na linha 3 do fólio 29v, imediatamente a seguir 

ao terminus da secção anterior, com a rubrica a vermelho Introitus misse de sacta 

cruce.. O início do texto é assinalado, na linha seguinte, pela inicial ornada N, de Nos 

autem, a três espaços, concluindo na linha 2 do fólio 31v.  

Constatámos que a presença deste texto no corpus, é praticamente 

inexistente, constando apenas do Baltimore, Walters Art Gallery, ms. W. 240.16 A nível 

iconográfico, tal como acontece no manuscrito em análise, não é acompanhado por 

nenhuma miniatura. 

A empaginação dos fólios e a ornamentação das tarjas mantêm as mesmas 

características dos fólios precedentes. O corpo do texto é pontuado com a 

introdução de rubricas a vermelho, iniciais ornadas e maiúsculas realçadas com 

aguada amarela. As tarjas são ornadas apenas com elementos vegetais: plantas e 

frutos. Ao longo do texto, de acordo com o quadro em anexo, encontram-se 

dezassete iniciais ornadas: uma a três espaços, quatro a dois espaços e doze a um 

espaço, não apresentando estas últimas hastes filigranadas. 

 

                                                 
16 Bousmanne, pp. 219-221. 
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4.7. MISSA DE NOSSA SENHORA (fls. 31v – 32v) 
 

  
                                                                                                                                                        BNP, IL165, fls. 31v e 32 

 

A Missa de Nossa Senhora tem início na linha 3 do fólio 31v, com a rubrica a 

vermelho Incipit missa de domina nostra.. A inicial ornada I, de Introibo ad, a três 

espaços, assinala o início do texto, na linha quatro, imediatamente a seguir à rubrica. 

Os fólios mantêm exactamente a mesma estrutura da Missa anterior, quer a nível da 

empaginação quer da ornamentação das tarjas. No que concerne à análise do 

corpus, este texto tem uma presença muito discreta. Encontramo-lo referenciado em 

apenas quatro manuscritos: Bibermühle, Collection H. Tenschert 1; Oxford, Keble 

College, ms. 46; Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, ms 1857 e Vienne, 

Österreichische Nationalbibliothek, ms. s.n. 13243.17 Do ponto de vista iconográfico 

dominam os temas Marianos: Virgem com o Menino e anjos músicos; um casal de 

mecenas a assistir à missa e a Virgem com o Menino. No caso do manuscrito em 

análise, a forma como o mesmo se organiza induz-nos a pensar que não estava 

prevista a introdução de miniatura. Mesmo nas tarjas não há qualquer figuração que 

nos possa sequer remeter para o tema.  

Ao longo do texto encontram-se, de acordo com o quadro em anexo, doze 

iniciais ornadas: uma a três espaços, duas a dois espaços e nove a um espaço, das 

quais uma com hastes filigranadas. O fólio 32v não recebeu tarjas ornadas. 

                                                 
17 Bousmanne, pp. 224, 225,287, 306-308. 
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  4.8. MISSA DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA (fls. 33 – 36)18 

 

 
                                                                                                                                                                    BNP, IL165, fl. 33 

 

O fólio 33 assinala o início do texto da Missa da Bem-Aventurada Virgem Maria, 

numa composição igual à dos fólios 3 e 25. A coluna de texto, com dezanove linhas, 

está delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Introitus misse beate marie virg[in]is 

e em baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. A inicial ornada S de Salve 

sancta, a quatro espaços, pontua o início do texto que termina na linha treze, do fólio 

36, imediatamente antes da rubrica que assinala o início dos excertos evangélicos. Tal 

como nas secções anteriores, os textos são pontuados por rubricas a vermelho, iniciais 

ornadas e maiúsculas realçadas com aguada amarela. 

As margens encontram-se totalmente iluminadas com folhas de acanto, flores 

e figuras humanas, numa sequência narrativa de três momentos da vida de corte. Na 

margem de cabeça, centrados relativamente à coluna de texto, estão representados 

dois bustos, um masculino e outro feminino, virados um para o outro. A separa-los uma 

roseira com duas grandes rosas. A figura feminina segura uma flor na mão direita. Na 

margem de corte surgem as mesmas figuras, em situação diferente: a figura feminina 

está sentada a tocar harpa e à sua esquerda ajoelha-se a figura masculina que lhe 

oferece uma flor. Na margem de pé, figuram as mesmas figuras montadas num 

cavalo. 
                                                 
18 Mário Martins faz referência a este texto no fólio 35 
 

 
 
 
 
 

Cena alusiva à vida da Virgem 
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Do ponto de vista iconográfico, de acordo com a estrutura do manuscrito, 

seria de esperar, a anteceder o fólio 33, uma miniatura, em fólio solto, com uma cena 

da vida da Virgem. Por comparação com outros manuscritos do corpus verificámos 

que esta Missa é frequentemente representada, sendo na maior parte dos códices 

acompanhada por uma miniatura alusiva à Virgem. Os temas mais representados são 

a Virgem com o Menino (12) e a Virgem com o Menino e doadores (3). Encontrámos 

também, a acompanhar este texto, uma Anunciação e sete manuscritos em que o 

texto não é seguido por nenhuma miniatura. Salientamos as Horas de Spinola,19 

oriundas de uma colecção privada, que para além da Virgem com o Menino, 

apresentam ainda os doadores nas margens do fólio. Este facto reveste-se de 

particular importância na leitura que iremos propor para as margens do manuscrito em 

análise, uma vez que verificámos que dentro do corpus esta Missa comporta, com 

relativa frequência a representação de doadores.  

 No que se refere à empaginação dos fólios e à ornamentação das tarjas, 

mantém-se a mesma estrutura dos fólios precedentes, com excepção do fólio 36, no 

qual já se inicia uma nova secção. Os fólios 35 e 35v não receberam tarjas ornadas. 

Ao longo desta secção, de acordo com o quadro em anexo, foram colocadas vinte e 

duas iniciais ornadas: uma a quatro espaços, seis a dois e quinze a um espaço, das 

quais quatro apresentam hastes filigranadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Bousmanne, p. 312. 
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4.9. QUATRO LIÇÕES ESPIRITUAIS (fls. 36 – 39v) 

 

 

                                                                                                                                                 BNP, IL165, fls. 35v e 36 

 

O início das Quatro Lições Espirituais é assinalado no final da linha 13, do fólio 

36, pela rubrica a vermelho Secundum ioh[an]ni[s], que assinala o excerto evangélico 

de São João, e pela inicial ornada I, de In principio, a dois espaços, que marca o início 

do texto na linha seguinte. De acordo com Roger Wieck, as Lições Espirituais integram 

de forma regular a compilação que forma o Livro de Horas desde o início do século 

XV. Os textos que a compõem são excertos dos Evangelhos e contam o anúncio da 

vinda de Cristo e a sua Ressurreição e Ascensão, aparecendo sempre pela mesma 

ordem: São João (1, 1-14), São Lucas (1, 26-38), São Mateus (2, 1-12) e São Marcos (16, 

14-20). Estes excertos correspondem respectivamente às leituras espirituais das quatro 

maiores festas da Igreja: Natal (25 de Dezembro), Festa da Anunciação (25 de Março), 

Festa da Epifania (6 de Janeiro) e a Festa da Ascensão (uma festa móvel, calculada 

em função da Páscoa).  

O programa iconográfico desta secção é sempre alusivo aos seus autores, 

podendo comportar os seguintes temas: retratos dos Evangelistas isolados no início de 

cada excerto evangélico ou em conjunto numa única miniatura, representação dos 

Evangelistas através  dos seus símbolos, uma única miniatura com a representação de 

São João no início do texto, ou episódios retirados da vida dos Evangelistas. Da análise 

do corpus constatámos que cerca de cinquenta por cento dos manuscritos não 
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continham os excertos evangélicos (21). Das que possuem esta secção, dez não são 

acompanhados por miniatura, três são assinalados por uma única miniatura com os 

quatro evangelistas e dez assinalam cada um dos excertos evangélicos com uma 

representação do seu autor. No manuscrito em análise, para além das rubricas a 

vermelho que identificam cada um dos Evangelistas e das iniciais ornadas a dois 

espaços, pontuando o início de cada excerto, não há qualquer outra referência que 

nos ajude a identificar a secção. O facto dos fólios 36v, 37v, 38v e 39v não terem 

recebido tarja iluminada, permite-nos equacionar a hipótese dos mesmos estarem 

preparados para receber ornamentação alusiva ao tema na tarja lateral em falta, tal 

como acontece no Calendário. Contudo, parece-nos pouco provável a introdução 

de figurações sobre os Evangelistas nas margens.  

No que se refere à empaginação, esta secção retoma a estrutura dos primeiros 

fólios, onde a tarja iluminada surge à esquerda ou à direita da coluna de texto, 

conforme se trate de um verso ou recto, respectivamente. As tarjas mantêm a mesma 

ornamentação de folhagens e quatro fólios não receberam tarjas ornadas. De acordo 

com o quadro em anexo, o texto apresenta apenas quatro iniciais ornadas a dois 

espaços, que correspondem ao início dos excertos evangélicos. Salienta-se ainda a 

ausência de quaisquer outros destaques (iniciais ornadas ou rubricas) no corpo do 

texto, para além de algumas letras realçadas com aguada amarela.  
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4.10. HORAS DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA SEGUNDO O USO ROMANO (Fls. 40– 93) 

 

4.10.1. MATINAS (fls. 40 – 52v) 

 
                                                                                                                                                                    BNP, IL165, fl. 40 

 

O fólio 40, totalmente iluminado, apresenta uma composição muito 

semelhante à dos fólios 3, 25 e 33 e assinala o início da secção mais importante de um 

Livro de Horas – as Horas da Virgem ou Pequeno Ofício da Abençoada Virgem Maria, 

como também é designado. A coluna de texto, com dezanove linhas, está 

delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Hic incipiunt hore beate marie vir/ginis 

secundum usum ro[man]e ecclesie e em baixo e lateralmente por filetes a negro e 

ouro. A inicial ornada D de Domine labia, a cinco espaços, pontua o início do texto 

que termina na linha oito, do fólio 52v. Tal como acontece nas secções anteriores, os 

textos são pontuados por rubricas a vermelho, iniciais ornadas e maiúsculas realçadas 

com aguada amarela. 

As margens, totalmente iluminadas com folhas de acanto, flores, animais e 

figuras humanas, definem três momentos narrativos. Na margem de cabeça, à 

esquerda, figura um busto masculino que sai da corola de uma flor. Tem um chapéu 

pontiagudo e aponta para a cena que se desenrola à sua direita. A cena representa 

uma luta entre dois homens: o primeiro, centrado relativamente à coluna de texto, 

com a cabeça protegida por um escapulário, defende-se com um escudo e 

arremessa uma lança contra o inimigo; o segundo, no canto superior direito do fólio, 

 
 
 
 
 

Anunciação 
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usa um chapéu pontiagudo, e enfrenta o adversário com arco e flecha. A margem de 

pé segue o mesmo esquema compositivo: à esquerda, saindo da corola de uma flor, 

um busto feminino, de mãos postas em gesto de oração, observa a cena. Centrado, 

relativamente à coluna de texto, um jovem cavaleiro empunha na mão direita uma 

lança com flâmula. No canto inferior direito está representada uma figura masculina 

em pé, apoiada numa lança que segura com a mão esquerda, tocando uma corneta 

que segura com a direita. A margem interna é preenchida por uma jarra com flores, 

apresentando uma solução semelhante à que se encontra no fólio 3. Na margem de 

corte desenvolve-se uma cena de caça: dois cães perseguindo um veado. 

As Horas da Virgem são constituídas por oito conjuntos de textos, vulgarmente 

designados por Horas, que se identificam de acordo com as Horas canónicas às quais 

são recitados: Matinas (meia-noite), Laudes (três da manhã), Prima (seis da manhã), 

Terça (nove da manhã), Sexta (meio-dia), Noa (três da tarde), Vésperas (seis da tarde) 

e Completas (nove da noite). Cada uma destas Horas é constituída por uma 

combinação de salmos, hinos, orações e pequenas exclamações (antífonas, versículos 

e responsórios). A Hora de Matinas pode ser precedida por uma Ave-Maria e 

compreende ainda um conjunto de três nocturnos, ou seja, um grupo de três salmos 

seguidos de três lições que originalmente eram lidas durante a noite. Em alguns Livros 

de Horas, como é o caso do manuscrito em análise, podem ainda encontrar-se duas 

variações textuais, para os períodos do Advento e época de Natal, designadas por 

Horas do Advento e Horas de Natal. As primeiras usam-se desde o primeiro domingo 

do Advento até ao dia 24 de Dezembro e as segundas de 25 de Dezembro até à Festa 

da Purificação (2 de Fevereiro). No resto do ano usa-se o texto comum para as Horas 

da Virgem. 

A nível iconográfico, esta secção é geralmente acompanhada por um ciclo 

de oito miniaturas (uma para cada Hora) alusivas à Infância de Cristo. Ciclo esse por 

vezes substituído ou acompanhado pelo da Paixão, de acordo com o quadro que se 

segue. Embora raras, existem algumas excepções iconográficas que incluem a 

presença de doadores, bem como representações de temas e heróis do Antigo 

Testamento. As Horas do iluminado 165 são acompanhadas por um ciclo narrativo 

alusivo à Infância de Cristo de tipo flamengo. Apesar de se encontrem outras 

variantes, Bernard Bousmanne20 define duas tipologias gerais de acordo com as 

variações iconográficas mais frequentes: a francesa e a flamenga, que na realidade 

só diferem nas duas últimas Horas, como se pode verificar pelo quadro que 

seguidamente se apresenta. Deste modo, como seria de esperar no manuscrito em 

análise, a anteceder o fólio 40, que dá início ao texto alusivo à primeira hora 

canónica, uma miniatura, em fólio solto, com a representação da Anunciação. 

                                                 
20 «Item a Guilaume Wyelant aussi enlumineur», p. 164. 
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165 

Iconografia tradicional para as Horas da Virgem 

Horas Ciclo da Infância de Cristo Ciclo da Paixão de Cristo 

Matinas Anunciação Agonia no Jardim 

Laudes Visitação Traição 

Prima Natividade Cristo perante Pilatos  

Terça Anunciação aos Pastores Flagelação  

Sexta Adoração dos Magos Cristo Carregando a Cruz 

Noa 
Apresentação no Templo, por vezes com 

circuncisão (Massacre dos Inocentes) 

 

Crucifixão 

Vésperas 
Fuga para o Egipto (Massacre dos 

Inocentes) 

Deposição 

Completas 

Coroação da Virgem (Fuga para o Egipto; 

Massacre dos Inocentes; Assunção da 

Virgem; Morte da Virgem; Apresentação no 

Templo) 

 

Inumação 

 

 

Variantes mais comuns dentro do Ciclo da infância de Cristo, segundo Bousmanne 

Horas França Países Baixos Meridionais 

Matinas  Anunciação 

Laudes Visitação 

Prima  Natividade 

Terça Anunciação aos Pastores 

Sexta Adoração dos Magos 

Noa Apresentação no Templo 

Vésperas  Fuga para o Egipto Massacre dos Inocentes 

Completas Coroação da Virgem Fuga para o Egipto 

 

 

No que concerne à análise do texto, para a Hora de Matinas, verificámos que 

o primeiro e segundo nocturnos estão incompletos: faltam as três lições, os versículos, 

responsórios e bênçãos que as intercalam e ainda o Hino a Santo Ambrósio e a Santo 

Agostinho. O texto termina na linha oito do fólio 52v e, de acordo com o quadro em 

anexo, comporta cento e noventa e quatro iniciais ornadas: uma a cinco espaços, 

quinze a dois e cento e setenta e oito a um espaço, das quais trinta e sete apresentam 

hastes filigranadas. A coluna de texto é acompanhada por uma tarja lateral ornada, 

representada na margem de corte, que mantém a mesma empaginação, 

composição e ornamentação dos fólios precedentes. O corpo do texto é pontuado 

pela introdução de rubricas a vermelho, iniciais ornadas e maiúsculas realçadas com 
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aguada amarela. Os fólios 40v, 42v, 43, 44v, 45, 46, 47v, 48v, 49v e 52v não receberam 

tarjas ornadas. 

 

 

4.10.2. LAUDES (fls. 53 – 61v) 

 
                                                                                                                                    BNP, IL165, Visitação, fls. 53v e 54 
 

 
Os fólios 53v e 54, totalmente iluminados, assinalam o início do texto alusivo à 

Hora de Laudes. O fólio 53v apresenta uma miniatura, em fólio solto, com o final da 

Visitação, tema que tradicionalmente acompanha este texto.21 A cena representa o 

momento em que a Virgem se despede de sua prima Isabel, numa zona montanhosa, 

quando esta a acompanha até à porta da cidade. As margens, totalmente ornadas 

com uma cercadura bastante desenvolvida, apresentam duas cenas de luta, nas 

margens de pé e corte. 

O fólio 54 comporta uma coluna de texto com dezanove linhas e nove iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços, outra a dois e sete a um espaço. A coluna está 

delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho In laudibus e em baixo e lateralmente 

por filetes a negro e ouro. Seria de esperar uma rubrica com Ad laudes em vez de In 

laudibus. A inicial ornada D de Deus in, a quatro espaços, assinala o início do texto que 

termina na linha treze, do fólio 61v. O texto é pontuado por rubricas a vermelho, iniciais 

ornadas e maiúsculas realçadas com aguada amarela. As margens, totalmente 

                                                 
21 Sobre o assunto veja-se: João Alves Dias, 2009,  pp. 69-72. 
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iluminadas, apresentam três núcleos de figuração: uma figura feminina a tocar harpa, 

na margem de cabeça, e duas cenas de luta nas margens de pé e corte. 

No que concerne à análise do texto verificámos que o mesmo está incompleto, 

faltando na parte final alguns versículos, responsórios, orações e as variantes do texto 

para as diferentes alturas do ano. Quanto à empaginação dos restantes fólios, a 

coluna de texto é acompanhada por uma tarja ornada, que apresenta a mesma 

composição e ornamentação dos fólios precedentes. O corpo do texto é assinalado 

por rubricas a vermelho, iniciais ornadas e maiúsculas realçadas com aguada 

amarela. De salientar a representação de uma jarra no fólio 57v e de um anel 

(aliança) nos fólios 58 e 58v. Os fólios 56v, 57, 60 e 61v não receberam tarja iluminada. 

O texto desta secção inclui, de acordo com o quadro em anexo, cento e nove iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços, quinze a dois e noventa e três a um espaço, das 

quais dezassete têm prolongamentos filigranados.  

 

 

4.10.3. PRIMA (fls. 62 – 64v) 

 
                                                                                                                                                                  BNP, IL 165, fl. 62 
   

 
O fólio 62, com uma composição igual à dos fólios 3, 25, 33, 40 e 54, assinala o 

início do texto relativo à Hora Prima. A coluna de texto está delimitada, em cima, pela 

rubrica a vermelho Ad primam e em baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. A 

 
 
 
 

Natividade de Cristo 
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inicial ornada D de Deus in, a quatro espaços, pontua o início do texto, que é 

abruptamente interrompido no final do fólio 64v.  

As margens, totalmente iluminadas com folhas de acanto, flores e figuras 

humanas, comportam três núcleos narrativos. Na margem de cabeça, sobre a coluna 

de texto, está representada meia figura feminina coroando um busto masculino, que 

se debruça na sua direcção de mãos postas. Na margem de corte, uma mulher e um 

homem nobilitários passeiam, cada um em seu cavalo. Na margem de pé, duas 

figuras enfrentam-se numa luta de lanças. A margem interna, à semelhança do que 

acontece noutros fólios, não recebe figurações, sendo ornada com uma jarra com 

flores. 

Sob o ponto de vista iconográfico, a anteceder o fólio 62, seria de esperar uma 

miniatura, em fólio solto, com uma composição da Natividade de Cristo, envolvida por 

uma cercadura ornada completa.  

No que concerne à análise do texto verificámos que faltam os versículos e 

responsórios finais. Em seu lugar foram acrescentados outros versículos, uma antífona e 

duas orações que não constam da fonte seguida. O texto termina abruptamente no 

final do fólio 64v. 

Quanto à empaginação, tal como acontece na Hora anterior, os fólios são 

ornados com uma única tarja lateral e os textos pontuados por iniciais ornadas, 

rubricas a vermelho e maiúsculas realçadas com aguada amarela. Salienta-se a 

representação de um anel no fólio 63v e a ausência de tarja iluminada no fólio 63. De 

acordo com o quadro em anexo o texto soma quarenta e uma iniciais ornadas: uma a 

quatro espaços, nove a dois e trinta e uma a um espaço, das quais cinco com 

prolongamentos filigranados.  
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4.10.4. TERÇA (fls. 65 – 68v) 

 
                                                                                                      BNP, IL 165, Anuncio aos Pastores, fls. 65v e 66 

 
 

Os fólios 65v e 66, totalmente iluminados, formam o conjunto que assinala o 

início do texto para a Hora de Terça. O fólio 65v apresenta uma miniatura, em fólio 

solto, com o Anúncio aos Pastores, tema que tradicionalmente acompanha este texto. 

Em primeiro plano, quatro pastores recebem a notícia do nascimento de Cristo, 

anunciada por um anjo, suspenso no céu, que segura uma filactera onde se lê: Gloria 

in excelsis. As margens, totalmente ornadas com folhas de acanto e flores, envolvem 

toda a cena, apresentando duas cenas de luta, nas margens de pé e corte. 

O fólio 66 contém uma coluna de texto com dezanove linhas e oito iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços, duas a dois e cinco a um espaço. A coluna está 

delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho ad terciam. e em baixo e lateralmente 

por filetes a negro e ouro. A inicial ornada D de Deus in, a quatro espaços, pontua o 

início do texto que termina no final do fólio 68v.  

As margens, totalmente iluminadas, apresentam três núcleos de figuração: na 

margem de cabeça, dois bustos tocam instrumentos de sopro; na margem de corte, 

um ser antropomórfico segura uma lança com flâmula e é encimado por uma coroa; 

e, na margem de pé, um busto presencia uma luta entre duas figuras masculinas.  

No que respeita à análise do texto, verificámos que a oração final está 

incompleta. Como na Hora anterior, foram suprimidos os versículos e responsórios finais, 

tendo sido acrescentado, no final do texto, uma antífona, um versículo e três orações, 

que não constam da fonte seguida. 
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Quanto à empaginação, os fólios mantêm a mesma organização e o corpo do 

texto é pontuado com iniciais ornadas, rubricas a vermelho e maiúsculas realçadas 

com aguada amarela. O fólio 67v não recebeu tarja iluminada. De acordo com o 

quadro em anexo, existem quarenta e cinco iniciais ornadas no texto: uma a quatro 

espaços, nove a dois e trinta e cinco a um espaço, das quais seis apresentam 

prolongamentos filigranados.  

 

 

4.10.5. SEXTA (fl. 69 – 71v) 
 

 
                                                                                                                                                                   BNP, IL 165, fl. 69 

 
 

O fólio 69 assinala o início do texto relativo à Hora Sexta, apresentando uma 

composição igual à dos fólios 3, 25, 33, 40, 54, 62 e 66. A coluna de texto está 

delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Ad meridiem e em baixo e lateralmente 

por filetes a negro e ouro. Seria de esperar a rubrica Ad Sextam em vez de Ad 

meridiem. A inicial ornada D de Deus in, a quatro espaços, pontua o início do texto 

que termina no final do fólio 71v.  

As margens, totalmente iluminadas com folhas de acanto, flores e figuras 

humanas, agrupam três núcleos narrativos. Na margem de cabeça, saindo da corola 

de uma flor, temos um busto que toca um instrumento de sopro com bandeirola. Na 

 
 
 
 
 

Adoração dos Magos 
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margem de corte figuram mais dois bustos: um segura uma filactera com inscrição,22 o 

outro toca um instrumento de cordas. A margem de pé encerra uma luta entre duas 

figuras, encimadas por uma coroa.  

De acordo com o programa iconográfico e atendendo à organização do 

manuscrito, seria de esperar, a anteceder o fólio 69, uma miniatura, em fólio solto, com 

a Adoração dos Magos, envolvida por uma cercadura ornada completa. 

A análise do texto revela uma situação análoga à Hora anterior: foi suprimido o 

conjunto de versículos e responsórios que fazem o terminus do texto, tendo sido 

acrescentado um versículo, uma antífona e orações finais. 

A empaginação dos fólios restantes manteve a mesma estrutura dos 

precedentes, sendo o texto pontuado por iniciais ornadas, rubricas a vermelho e 

maiúsculas realçadas com aguada amarela. De acordo com o quadro em anexo, 

encontram-se quarenta iniciais ornadas: uma a quatro espaços, nove a dois e trinta a 

um espaço, das quais cinco apresentam prolongamentos filigranados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Lamentavelmente não conseguimos fazer a leitura desta inscrição. 
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4.10.6. NOA (fls. 72 – 75v) 
 

 
                                                                                                      BNP, IL 165, Apresentação no Templo, fl. 72v e 73 

 

 

Os fólios 72v e 73, totalmente iluminados, assinalam o início do texto alusivo à 

Hora Noa. O fólio 72v apresenta uma miniatura, em fólio solto, com a Circuncisão. O 

tema que tradicionalmente acompanha este texto é a Apresentação no Templo, por 

vezes com referência à circuncisão. No caso do manuscrito em análise, a cena 

representada mostra, de forma bastante clara, o exacto momento da cerimónia. As 

margens, totalmente ornadas, apresentam duas cenas alusivas à vida de corte: um 

casal nobilitário a passear a cavalo, na margem de corte, e uma cena de caça na 

margem de pé. 

O fólio 73 inscreve uma coluna de texto com dezanove linhas e oito iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços, duas a dois e cinco a um espaço. A coluna está 

delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Ad nonam e em baixo e lateralmente 

por filetes a negro e ouro. A inicial ornada D de Deus in, a quatro espaços, pontua o 

seu início que termina na linha dezassete do fólio 75v. As margens, totalmente 

iluminadas com folhas de acanto e plantas, apresentam três cenas de luta nas 

margens de cabeça, corte e pé. 

Da análise do texto ressalta a mesma situação das Horas anteriores: a 

supressão do conjunto de versículos e responsórios com que termina e o acrescento 
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de uma antífona, de um versículo e de orações finais, que não constam da fonte 

seguida. 

Relativamente à empaginação, os restantes fólios mantêm a mesma 

organização e o corpo de texto continua a ser pontuado com rubricas a vermelho, 

iniciais ornadas e maiúsculas realçadas com aguada amarela. Todos os fólios 

receberam tarja iluminada, salientando-se a representação de uma jarra, nos fólios 75 

e 75v. De acordo com o quadro em anexo, o texto compreende quarenta iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços, nove a dois e trinta a um espaço, das quais quatro 

apresentam prolongamentos filigranados.  

 
 
 
4.10.7. VÉSPERAS (fls. 76 – 81v) 
 

 
 

                                                                                                         BNP, IL 165, Massacre dos Inocentes, fl. 76v e 77 

 
Os fólios 76v e 77, totalmente iluminados, formam o conjunto que assinala o 

início do texto alusivo à Hora de Vésperas. O fólio 76v apresenta uma miniatura, em 

fólio solto, com o Massacre dos Inocentes. Segundo Bernard Bousmanne, é este o 

tema que tradicionalmente acompanha as Vésperas nos manuscritos executados ou 

destinados aos Países Baixos Meridionais. Por vezes esta secção é acompanhada por 

uma iluminura representando a Fuga para o Egipto, episódio apesar de tudo mais 

frequente nos manuscritos franceses. A miniatura do Iluminado 165 apresenta dois 

soldados que arrebatam os filhos dos braços de duas mães desesperadas, sob a 

ordem de Herodes, presidindo à matança sentado num cadeiral de espada erguida 
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na mão direita. As margens, totalmente ornadas com folhas de acanto e flores, 

combinam dois núcleos narrativos: uma cena de luta, na margem de corte, e três 

meias figuras em tarefas administrativas, na margem de pé. 

O fólio 77 apresenta uma coluna de texto com dezanove linhas e oito iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços, uma a dois e seis a um espaço. A coluna de texto 

está delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho ad vesperas e em baixo e 

lateralmente por filetes a negro e ouro. A inicial ornada D, de Deus in, a quatro 

espaços, assinala o início do texto que termina no final do fólio 81v. As margens, 

totalmente iluminadas, incluem três cenas de figuração alusivas ao episódio do 

Massacre dos Inocentes: na margem de cabeça, um soldado, de lança em punho, 

procura retirar uma criança dos braços da mãe; na margem de corte, sobre uma 

folha de acanto figura o rei Herodes; e, na margem de pé, estão três soldados, um dos 

quais ostentando a cabeça de uma criança espetada na ponta da lança.  

Relativamente à análise do texto, sublinha-se a ausência de algumas antífonas 

e dos versículos e responsórios que normalmente o encerram. As duas orações finais 

estão incompletas, sendo mesmo a segunda abruptamente interrompida, deixando 

uma palavra a meio. Este facto confirma, de forma bastante clara, a falta de fólios no 

manuscrito. 

A empaginação dos restantes fólios mantém a mesma organização das Horas 

precedentes, com o corpo de texto pontuado com rubricas a vermelho, iniciais 

ornadas e maiúsculas realçadas com aguada amarela. Os fólios 78v e 81 não 

receberam tarja iluminada. De acordo com o quadro em anexo, compreende oitenta 

e três iniciais ornadas: uma a quatro espaços, onze a dois e setenta e uma a um 

espaço, das quais quinze apresentam prolongamentos filigranados.  
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4.10.8. COMPLETAS (fls. 82 – 85v) 
 

 
                                                                                                                                                               BNP, IL 165, fl. 82 

 

O fólio 82, com as margens totalmente iluminadas, assinala o início do texto 

para a Hora de Completas, apresentando uma composição igual à dos fólios 3, 25, 33, 

40, 54, 62, 66, 73 e 77. A coluna de texto está delimitada, em cima, pela rubrica a 

vermelho Ad completoriu[m] e em baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. A 

inicial ornada C, de Converte nos, a quatro espaços, assinala o início do texto que 

termina na linha dezassete do fólio 85v. 

As margens, totalmente iluminadas com folhas de acanto, flores, figuras 

humanas e animais fantásticos, apresentam três núcleos narrativos: na margem de 

cabeça, sobre a coluna de texto, uma figura armada de espada e escudo luta contra 

um dragão; na margem de corte, encontram-se três pequenos bustos, um dos quais 

segura uma filactera onde se lê isorado no leeturii; na margem de pé estão um 

pequeno busto com um copo na mão direita e uma figura que caminha com uma 

vara ao ombro. A margem interna, à semelhança do que acontece noutros fólios, não 

recebeu figurações, mas apenas motivos florais. 

A nível iconográfico, e atendendo à estrutura do manuscrito, seria de esperar, 

a anteceder o fólio 82, uma miniatura, em fólio solto, com a Fuga para o Egipto, 

envolvida por uma cercadura ornada completa. Embora este seja o tema mais 

 
 
 
 
 

Fuga para o Egipto 
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frequente nos Países Baixos, em alternativa, poder-se-ia também encontrar uma 

representação da Coroação da Virgem. 

Na análise do texto, há a salientar a ausência de duas antífonas e do conjunto 

de versículos e responsórios finais. A oração reproduz a versão mais desenvolvida, 

tendo ainda sido acrescentado ao final uma antífona, um versículo e orações finais, 

que não constam da fonte seguida. 

Quanto à empaginação, os fólios são ornados com uma única tarja lateral na 

margem de corte e o corpo do texto é pontuado com iniciais ornadas, rubricas a 

vermelho e maiúsculas realçadas com aguada amarela. Salienta-se a representação 

de uma pequena figura com dragão, na tarja do fólio 82v. De acordo com o quadro 

em anexo, o texto compreende quarenta e oito iniciais ornadas: uma a quatro 

espaços, doze a dois e trinta e cinco a um espaço, das quais cinco apresentam 

prolongamentos filigranados.  

 

 

4.11. OFÍCIO DA VIRGEM PARA O ADVENTO E NATAL: ANTÍFONAS E SALMOS (fls. 86 – 93) 
 

 
                                                                                                                                                              BNP, IL 165, fl. 86 

 
 

O fólio 86, totalmente iluminado, assinala o início de uma secção 

complementar às Horas da Virgem: as variações textuais para os períodos do Advento 

e Natal, designadas por Horas do Advento e Horas de Natal. As primeiras usam-se 

desde o primeiro domingo do Advento até ao dia 24 de Dezembro e as segundas de 
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25 de Dezembro até à Festa da Purificação (2 de Fevereiro). Estas variações textuais 

ocorrem essencialmente a nível das antífonas e orações. Os versículos e responsórios, 

que introduzem as Horas canónicas, os salmos e os hinos não sofrem qualquer 

alteração. Nas Horas do Advento regista-se ainda alterações nos capítulos e em 

alguns versículos e responsórios. Na Hora de Matinas as alterações ao texto são 

apenas no primeiro nocturno (versículos, responsórios e lições), sendo exactamente 

iguais tanto para as Horas do Advento como para as Horas de Natal. Não existe 

segundo, nem terceiro nocturno. Assim, nesta secção do manuscrito em análise, são 

apresentadas na sua totalidade apenas as alterações ao texto. As partes que se 

mantém inalteráveis são apenas enunciadas, de forma a não se perder a noção da 

estrutura. Para um melhor entendimento desta secção veja-se, em anexo, o quadro 

comparativo das Horas da Virgem. 

As Horas do Advento são introduzidas no fólio 86, que contém uma coluna de 

texto com dezanove linhas e seis iniciais ornadas: uma a quatro espaços e cinco a um 

espaço. A coluna está delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Incipit officium 

beate marie quod/ dicitur totum ad adventum. Ad/ vesperas. Antiphone. et psalmi. e 

em baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. A inicial ornada D, de Deus in, a 

quatro espaços, assinala o início do texto que termina no final do fólio 93.  

As margens, totalmente iluminadas, inserem três núcleos narrativos dedicados à 

música: na margem de cabeça, dois bustos femininos tocam harpa e ferrinhos; na 

margem de corte, dois bustos masculinos tocam órgão e trombeta e na margem de 

pé, estão representadas duas figuras a tocar saltério e viola.  

A nível iconográfico, e de acordo com a estrutura do manuscrito, seria de 

esperar, a anteceder o fólio 86, uma miniatura, em fólio solto, envolvida por uma 

cercadura ornada completa. Com base na análise do corpus verificámos que esta 

secção está presente em cerca de cinquenta por cento dos códices e, quando 

comporta iluminação, o tema mais frequente é a Coroação da Virgem, seguindo-se a 

Morte da Virgem e a Virgem com o Menino. Qualquer destes temas poderia fazer 

parte do manuscrito em análise. 

No que concerne à análise do texto, há a salientar o facto dos textos 

começarem na Hora de Vésperas, seguindo-se Completas, Matinas, Laudes, Prima, 

Terça, Sexta e Nona. Foi sistematicamente suprimida a antífona que antecede os 

salmos, sendo estes apenas assinalados pelas primeiras palavras, de modo a não se 

perder a estrutura do texto. Os Glória, introduzidos depois dos Salmos, são muitas vezes 

abreviados (como acontece em todas as secções) e até mesmo suprimidos. No Ofício 

da Virgem para o período do Natal foram introduzidas apenas as antífonas que não 

coincidem com as das restantes épocas do ano. 

No que respeita à empaginação, os fólios desta secção são ornados com uma 

única tarja lateral na margem de corte e o corpo do texto é pontuado com iniciais 
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ornadas, rubricas a vermelho e maiúsculas realçadas com aguada amarela. Salienta-

se a representação de duas pequenas figuras com dragões, na tarja dos fólios 88 e 

88v. Os fólios 89v, 90, 90v, 91, 92 e 92v não receberam tarja iluminada. De acordo com 

o quadro em anexo, o texto comporta noventa e três iniciais ornadas: uma a quatro 

espaços, dez a dois e oitenta e dois a um espaço, das quais quarenta e cinco com 

prolongamentos filigranados.  

 

                                

4.12. OBSECRO TE (fls. 93v – 95v) 
 

 
                                                                                                                                                    BNP, IL 165, fls. 93v e 94 

 

O fólio 93v, com as margens totalmente iluminadas, assinala o início do texto 

da oração Obsecro te, apresentando uma composição ligeiramente diferente dos 

restantes fólios de cercadura ornada completa. Estas diferenças justificam-se pelo 

facto de se tratar de um verso, o que implica, desde logo, a ausência de uma 

miniatura, em fólio solto, como acontece nos restantes casos. A coluna de texto está 

delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Oratio bona et devota ad v[ir]gi[n]e[m] 

m[ari]a[m] e do lado esquerdo por um filete a negro e ouro. A inicial ornada O, de 

Obsecro te, a três espaços, assinala o início do texto que termina no final do fólio 95v.  
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As margens são totalmente iluminadas com folhas de acanto, flores, figuras 

humanas e um animal fantástico, comportando três núcleos de figuração. Assim, na 

margem de cabeça, sobre a coluna de texto, vemos uma luta entre uma figura 

masculina e um dragão; na margem de corte um busto feminino, de mãos 

levantadas, sai da corola de uma flor e na margem de pé figura um busto masculino, 

segurando os caules enlaçados de duas grandes flores. A margem interna, à 

semelhança de outros fólios, não recebeu figurações, sendo ornada apenas com 

flores.  

O Obsecro te é uma oração simples, na qual o leitor se dirige directamente à 

Virgem, em tom lamentoso e na primeira pessoa. Apela ao papel da Virgem como 

intercessora junto de Deus, procurando a sua ajuda em benefício do pecador. A 

primeira parte da oração enfatiza o papel da Virgem na Encarnação de Cristo e 

lembra-a das alegrias da maternidade; as alegrias que ela experimentou como mãe 

de Deus. Evoca depois a sua compaixão, recordando o acompanhamento que fez a 

seu filho, durante a Paixão. Esta oração é geralmente seguida por outra, a O 

Intemerata, e ambas marcam uma presença constante nos Livros de Horas desde o 

início do século XV. No caso do manuscrito em análise, verificámos a ausência desta 

segunda oração, o que é uma situação pouco vulgar.  

A nível iconográfico, é uma secção que nem sempre recebe iluminação; 

todavia, quando comporta iluminura, ela é sempre relacionada com a Virgem. Estas 

orações são muitas vezes assinaladas apenas por iniciais ornadas ou historiadas. O 

mais comum é o Obsecro te ser acompanhado por uma representação da Virgem 

com o Menino e a O Intemerata por uma Pietà ou Virgem da Lamentação. Por vezes 

incluem também anjos e os doadores. Da análise do corpus, feita a partir do 

levantamento de Bernard Bousmanne, podemos apenas aferir que a representação 

da Pietà é o tema mais frequente e que em dois manuscritos os mecenas se fizeram 

representar nesta secção. 

Quanto à análise do texto, verificámos apresentar globalmente muitas 

diferenças em relação à fonte seguida, sobretudo versículos e palavras colocados 

fora da sua sequência normal; o que é de estranhar num manuscrito com a qualidade 

por este atingida. A última parte do texto, além de ser mais desenvolvida, afasta-se 

muito da fonte. 

No que se refere à empaginação, com excepção do fólio 93v a que nos 

referimos anteriormente, nenhum fólio recebeu tarja ornada ou qualquer outro tipo de 

ornamentação ou destaque no corpo do texto. De acordo com o quadro em anexo, 

nesta secção existe apenas uma inicial ornada a três espaços, que assinala o início do 

texto. 
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4.13. MISSA DA FESTA DE SANTO ANDRÉ (fls. 96 – 98v) 
 

 
                                                                                                                                                                BNP, IL 165, fl. 96 

 

O fólio 96, com as margens totalmente iluminadas, sinaliza o início do texto da 

Missa da Festa de Santo André, de composição semelhante à dos fólios 3, 25, 33, 40, 

54, 62, 66, 69, 73, 77, 82 e 86. Apresenta uma coluna de texto com dezanove linhas e 

oito iniciais ornadas: uma a quatro espaços, uma a dois e seis a um espaço. A coluna 

de texto está delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Missa in festo sancti 

andree. Int[ro]it[us] e em baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. A inicial 

ornada M, de Michi autem, a quatro espaços, assinala o início do texto que termina na 

linha doze do fólio 98v.  

As margens, totalmente iluminadas, repetem os três núcleos narrativos 

dedicados à vida de corte: na margem de cabeça, três bustos, um deles tocando 

clarinete para os outros; na margem de corte, uma cena de caça ao urso e na 

margem de pé, dois esgrimistas. A margem interna, à semelhança de outros fólios, não 

recebeu figurações, sendo ornada apenas com flores. 

Do ponto de vista iconográfico, e de acordo com a estrutura do manuscrito, 

seria de esperar, a anteceder o fólio 96, uma miniatura, em fólio solto, muito 

provavelmente com uma representação alusiva à vida de Santo André. Pela análise 

do corpus verificámos que este texto não está presente em nenhum dos manuscritos 

analisados por Bernard Busmanne. 

 
 
 
 
 
 
Representação da vida de Santo 

André 
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No que concerne à empaginação, os fólios são ornados com uma única tarja 

lateral e o corpo do texto é pontuado com iniciais ornadas, rubricas a vermelho e 

maiúsculas realçadas com aguada amarela. Salienta-se a representação de uma 

pequena figura fantástica, na tarja do fólio 97v. Os fólios 97 e 98 não receberam tarja 

ornada. De acordo com o quadro em anexo encontram-se, ao longo do texto, vinte e 

duas iniciais ornadas: uma a quatro espaços, cinco a dois e dezasseis a um espaço, 

das quais duas apresentam prolongamentos filigranados.  

 

 

4.14. SALMOS PENITENCIAIS e LITANIA (fls. 99 – 113V) 

 
                                                                                                                             BNP, IL 165, Juízo Final, fls. 99v e 100 

 

Os fólios 99v e 100, totalmente iluminados, assinalam o início do texto relativo 

aos Salmos Penitenciais. O fólio 99v apresenta uma miniatura, em fólio solto, com o 

Juízo Final, que tradicionalmente acompanha este texto, em especial, nos manuscritos 

mais antigos. Durante o século XV, os temas mais frequentes para esta secção são 

representações do rei David em oração ou episódios da sua vida. O Juízo Final, Cristo 

entronado ou Cristo em Majestade são mais correntes em manuscritos dos séculos XIII 

e XIV, embora em algumas regiões se tenha mantido esta tradição até meados do 

século XV. Apesar de mais raras, podemos encontrar ainda representações de temas 

relacionados com os pecados capitais e com o resgate das almas. O iluminado 165 

inclui uma composição ampliada do Juízo Final, com Cristo exibindo as chagas, 

sentado sobre o arco-íris, ladeado pelos anjos, a Virgem e São João Evangelista. A 
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análise do corpus, revela que os temas mais frequentemente representados são David 

em prece (19) e o Juízo Final (13). As margens deste fólio são totalmente ornadas com 

folhas de acanto e plantas, comportando duas cenas de luta nas margens de corte e 

pé.  

O fólio 100 apresenta uma coluna de texto com dezanove linhas e sete iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços e seis a um espaço. A coluna está delimitada, em 

cima, pela rubrica a vermelho Incipiunt septem psalmi penitencial[es] e em baixo e 

lateralmente por filetes a negro e ouro. A inicial ornada D, de Domine ne, a quatro 

espaços, marca o início do texto que termina na linha três do final do fólio 107v, 

imediatamente antes do início da litania.  

Nas suas margens, igualmente ornadas, há três núcleos de figuração: na 

margem de cabeça, sobre a coluna de texto, uma alusão à música através de uma 

meia figura que segura um órgão de fole; na margem de corte figura, o rei David 

ajoelhado a tocar harpa, e, por baixo deste, um pequeno busto a tocar viola; na 

margem de pé, surgem mais três bustos, exibindo o central uma filactera onde se 

pode ler: instruir sapiencia. 

O texto que compõe os salmos penitenciais é composto por sete cânticos: 6, 

31, 37, 50, 101, 129 e 142, tendo sido enumerado pela primeira vez por Cassiodoro, 

importante autor cristão do século VI, que se referiu a eles como sete formas de obter 

o perdão. Por esse motivo são por vezes associados aos sete pecados capitais. Em 

alguns manuscritos são precedidos pela antífona Ne reminiscaris, o que não se verifica 

contudo no iluminado 165.  
 

 
                                                                                                                   BNP, IL 165, Início da Litania, fls. 107v e 108 
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A Litania é uma ladainha muito antiga, que remonta aos primórdios da liturgia 

cristã, estando ligada aos salmos penitenciais desde o século X. O seu texto começa 

com um pedido de misericórdia dirigido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dirige-se 

depois à Virgem, aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael e, finalmente, a uma lista 

bastante alargada de santos. Dele fazem ainda parte um Pai-Nosso (para ser rezado 

em silêncio), o salmo 69, um conjunto de versículos e responsórios e uma oração final. 

Do ponto de vista iconográfico, geralmente não comporta iluminura, para 

além de iniciais ornadas e fins-de-linha. Existem, porém, algumas excepções. Quando 

a litania é apresentado como uma secção autónoma, separada dos Salmos 

Penitenciais, pode mostrar uma iluminura a assinalar o início da nova secção. Noutros 

casos, pode conter representações dos santos imediatamente a seguir ao ora pro 

nobis. No entanto, qualquer destas situações é bastante invulgar. 

A análise do texto revelou que, para além da abreviatura ou ausência dos 

Glória, a parte do texto referente aos Salmos Penitenciais está de acordo com a fonte 

seguida. O mesmo não se verifica em relação à Litania, que omite alguns Santos e 

acrescenta outros; situação que se justifica por se tratar de um texto geralmente 

adaptado às várias dioceses ou cultos particulares. Verificámos também que algumas 

partes surgem fora de ordem, tendo sido acrescentados textos que não constam da 

fonte seguida. A oração está incompleta, faltando-lhe não só a parte final, como 

também algumas partes intermédias. Foi igualmente omitido o conjunto final de 

versículos e responsórios.  

Assinalámos a ausência de tarja ornada em 15 fólios: 101, 102, 102v, 103v, 104v, 

105, 105v, 107, 108, 108v, 109, 109v, 110, 110v e 111. De acordo com o quadro em 

anexo, esta secção apresenta duzentas e oitenta e cinco iniciais ornadas: uma a 

quatro espaços, dezasseis a dois e oitenta e duzentos e sessenta e oito a um espaço, 

das quais cento e trinta e seis apresentam prolongamentos filigranados.  
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4.15. OFÍCIO DOS DEFUNTOS (fls. 114 – 145v)  

  
                                                                                                                 BNP, IL165, Serviço Fúnebre, fls. 114v e 115 

 
 
 

 Os fólios 114v e 115, totalmente iluminados, assinalam o início do texto alusivo 

ao Ofício dos Defuntos, um dos textos mais longos de um Livro de Horas, não tendo 

sofrido nenhuma alteração na sua adaptação do Breviário. Composto por apenas três 

Horas canónicas – Vésperas, Matinas e Laudes, faz parte integrante do funeral 

medieval. Aparece geralmente no final do manuscrito, em último ou penúltimo lugar, 

sendo muitas vezes seguido pelos sufrágios. No caso do manuscrito em análise é 

seguido apenas pelo Livro de Salmos de São Jerónimo, um texto de carácter 

acessório, uma vez que a O Intemerata, que se segue a este último, é um acrescento 

tardio. 

O fólio 114v apresenta uma miniatura, em fólio solto, com a representação do 

Serviço Fúnebre, um dos temas mais frequentes desta secção. Nas margens, 

totalmente iluminadas com folhas de acanto e flores, há dois núcleos de figuração: na 

margem de corte, uma figura dominando um ser fantástico e na margem de pé, duas 

outras que ajeitam as ramagens.  

O fólio 115, com as margens igualmente iluminadas, marca o início do texto do 

Ofício dos Defuntos, adoptando uma composição semelhante à dos fólios 3, 25, 33, 40, 

54, 62, 66, 69, 73, 77, 82, 86, 96 e 99. Contém uma coluna de texto com dezanove linhas 

e oito iniciais ornadas: uma a quatro espaços e sete a um espaço. A coluna está 

delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Hic incipiunt vigilie mortuorum e em 
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baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. A inicial ornada D, de Dilexi quoniam, a 

quatro espaços, assinala o início do texto que termina na linha dezoito do fólio 145v. As 

margens estão povoadas com seis pleurants distribuídas pelas margens de cabeça, 

corte e pé. A margem interna, à semelhança de outros fólios, não recebeu figurações, 

sendo ornada apenas com flores. 

A nível iconográfico, o Ofício dos Defuntos é uma das secções mais variadas, 

integrando um vasto leque de representações. Embora existam algumas excepções23, 

este texto é geralmente acompanhado por uma única miniatura. A mais comum é a 

representação do Serviço Fúnebre, onde um grupo de monges lê ou canta o Ofício da 

Morte, com ou sem a representação da Missa Fúnebre que se segue à leitura desse 

ofício. No manuscrito em análise, figuram na mesma cena esses dois momentos do 

funeral medieval: em primeiro plano, junto à urna coberta, os monges com os seus 

breviários asseguram a leitura do Ofício e, em segundo plano, celebra-se a Missa 

Fúnebre com a presença do sacerdote, dos acólitos e dos enlutados.  

Outros temas, também frequentes, são os que se reportam aos diferentes 

momentos da morte medieval; desde o acompanhamento do moribundo, no seu leito 

de morte, até às sucessivas etapas do funeral. As cenas do leito de morte são, em 

regra, acompanhadas por uma representação da batalha metafísica entre o 

demónio e São Miguel, na qual ambos procuram resgatar a alma do homem que 

acaba de morrer. Estas podem ainda incluir a administração da Extrema-Unção. Os 

diferentes momentos do funeral medieval incluem a preparação do cadáver para o 

enterro (rezar junto ao corpo, revesti-lo com a mortalha ou colocá-lo dentro da urna 

para ser transportado para a igreja); as procissões fúnebres (o funeral medieval 

compreende duas procissões: uma primeira com a deslocação do cadáver de casa 

para a Igreja e uma segunda da igreja para o cemitério); o já anteriormente citado 

serviço fúnebre no interior da Igreja (récita do Ofício, Missa Fúnebre e Absolvição 

través da bênção do ataúde com água benta e incenso); e, por fim, a bênção final 

do corpo e o enterro no cemitério (que é o segundo tema mais frequente). Podemos 

ainda encontrar, a acompanhar esta secção, representações de almas padecendo 

as chamas purificadoras do purgatório ou a serem resgatadas por São Miguel da boca 

infernal do Leviatão, o cadáver nu ou amortalhado esperando pelo enterro, anjos a 

transportarem almas, o Juízo Final, passagens da vida de Job, a Ressurreição de 

Lázaro, Lázaro o Mendigo, e a personificação da morte como um esqueleto vivo 

(isolada ou integrada noutros temas). A análise do corpus mostrou que os dois temas 

mais representados são a Cena Fúnebre (22) e a Ressurreição de Lázaro (8). 

                                                 
23 Segundo Roger Wieck, o Livro de Horas da princesa Anne de França, incorpora um elaborado ciclo de 25 
miniaturas para o Oficio da Morte e o Walters 245 um ciclo de nove miniaturas alusivas à vida de Job, a 
acompanhar cada uma das nove lições. 
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No que concerne aos textos desta secção, a Hora de Vésperas é constituída 

por seis salmos (114, 119, 120, 129, 137 e 145), um cântico, uma oração, antífonas, 

versículos e responsórios. O texto para a Hora de Matinas é composto por um 

invitatório, pelo salmo 94 e por três nocturnos. Havendo em cada um destes nocturnos 

três salmos, três lições tiradas do Livro de Job, um Pai-Nosso entre os salmos e as lições, 

antífonas, versículos e responsórios. O texto para a Hora de Laudes é constituído por 

oito salmos (50, 64, 62, 66, 148, 149, 150 e 129), dois cânticos, um Pai-Nosso, uma 

oração, antífonas, versículos e responsórios. No manuscrito em análise, verificámos a 

ausência das antífonas introdutórias (que antecipam as antífonas mais desenvolvidas), 

bem como a abreviatura sistemática dos Pai Nossos. Foram suprimidos um responsório 

e dois versículos, na lição nona, e a parte final do versículo que encerra o terceiro 

nocturno na Hora de Matinas. Salientamos ainda que houve acrescentos de textos, 

nomeadamente uma oração nos fólios 119 e 119v e que a oração final não coincide 

com a da fonte seguida. 

A nível da empaginação, as colunas de texto são acompanhadas por uma 

única tarja ornada, na margem de corte, regressando à mesma composição e 

ornamentação dos fólios precedentes. O corpo do texto é pontuado com iniciais 

ornadas, rubricas a vermelho e maiúsculas realçadas com aguada amarela. Vinte e 

três fólios não comportam tarja iluminada: 118, 120v, 121v, 122v, 123v, 124v, 127, 127v, 

128v, 129, 131v, 132, 132v, 133v, 134v, 135v, 137, 138, 138v, 139v, 141v, 142v e 144v. De 

acordo com o quadro em anexo, esta secção apresenta uma inicial ornada a quatro 

espaços, quarenta a dois e trezentas e quarenta e seis iniciais a um espaço, das quais 

oitenta e oito apresentam prolongamentos filigranados. 
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   4.16. LIVRO DE SALMOS DE SÃO JERÓNIMO (fls. 146 – 157v) 
  

 

                                                                                                                                                            BNP, IL165, fl. 146 
 

O fólio 146, com as margens totalmente iluminadas, assinala o início do Livro de 

Salmos de São Jerónimo, exibindo uma composição igual à dos fólios 3, 25, 33, 40, 54, 

62, 66, 69, 73, 77, 82, 86, 96, 100 e 115. Comporta uma coluna de texto com dezanove 

linhas que é delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Psalteterium sancti Ieronimi. 

e em baixo e lateralmente por filetes a negro e ouro. A inicial ornada V, de Verba 

mea, a quatro espaços, inicia o texto que termina na linha sete do fólio 157v. As suas 

margens, iluminadas com folhas de acanto, flores, figuras humanas e um animal 

fantástico, comportam três núcleos figurativos: na margem de cabeça, saindo da 

corola de uma flor, figura um busto armado com espada e escudo; na margem de 

corte, estão representados um busto e uma figura ajoelhada sobre o caule de uma 

flor; a margem de pé acolhe uma cena de perseguição, onde uma figura, armada de 

escudo e lança, monta um animal fantástico, perseguindo uma figura que se desloca 

sobre as ramagens. A margem interna, à semelhança do que acontece noutros fólios, 

não recebeu figurações, sendo ornada apenas com flores.  

O Livro de Salmos de São Jerónimo é um texto de carácter acessório, que 

resulta da compilação de 183 versos retirados dos Salmos. Apesar de organizados por 

um autor desconhecido são tradicionalmente relacionados com São Jerónimo, sendo 
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Jerónimo 
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a sua récita, de acordo com as palavras de John Harthan, proferida geralmente em 

caso de doença.  

Do ponto de vista iconográfico, quando inclui iluminura, esta secção é quase 

sempre acompanhada por uma miniatura alusiva a São Jerónimo. No caso do 

Iluminado 165, atendendo à sua estrutura, seria de esperar, a anteceder o fólio 146, 

uma miniatura, em fólio solto, com uma passagem da vida do santo. A análise do 

corpus revelou que apenas oito manuscritos possuíam este texto. Deles, seis contêm 

miniaturas com a representação de São Jerónimo (quatro das quais no seu escritório) 

e dois não são iluminados. 

No que respeita à empaginação, salienta-se que, além do primeiro fólio que 

recebeu cercadura ornada completa, apenas o fólio 157 é ornado com uma tarja 

lateral na margem de corte, uma inicial ornada a dois espaços e uma rubrica a 

vermelho. Os restantes fólios são pontuados apenas com iniciais ornadas a um espaço. 

De acordo com o quadro em anexo, esta secção soma cento e oitenta e seis iniciais 

ornadas: uma a quatro espaços, uma a dois e cento e oitenta e quatro iniciais a um 

espaço, das quais quarenta e quatro apresentam prolongamentos filigranados. 

Cumpre ainda assinalar que, a inicial ornada a dois espaços, presente no fólio 157,24 é 

ligeiramente diferente das que encontramos nos restantes fólios do códice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Está reproduzida, em anexo, no quadro relativo às iniciais ornadas desta secção. 
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4.17. ACRESCENTOS POSTERIORES 

 

4.17.1. O INTEMERATA (fls. 157v – 160v) 
 

 

                                                                                                                                    BNP, IL 165, fls. 157v e 158 

 

 

 
                                                            BNP, IL 165, pormenor do fl. 157v 

 

A diferença da caligrafia 
confirma tratar-se de um 
acrescento posterior. 
 
 
Repare-se também na 
inicial ornada e no fim-de-
linha que são 
completamente diferentes 
daqueles que se 
encontram nos restantes 
fólios do manuscrito. 
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 O Livro de Salmos de São Jerónimo termina no final da linha sete do fólio 157v 

seguindo-se, na linha oito, o início da oração O Intemerata que, conforme se pode 

comprovar pela diferença da letra utilizada, se trata de um acrescento posterior. A 

coluna de texto mantém as dezanove linhas25, sendo o início da oração assinalado 

pela rubrica a vermelho Oratio valde devota virgini/ marie: e pela inicial ornada O, de 

O Intemerata, a três espaços. Além desta inicial, formalmente bastante diferente, o 

texto não comporta qualquer outra ornamentação ou destaque. As margens também 

não apresentam ornamentação. O texto prolonga-se até à linha cinco do fólio 160v, 

onde termina com um fim de linha, em ouro, igual ao que acompanha a rubrica, no 

início do texto. 

Por se tratar de um acrescento posterior, não foi alvo de análise, nem se 

procedeu à sua transcrição. Entre os fólios 159 e 160 há vestígios de fólio cortado. O 

ouro utilizado nos acrescentos posteriores não é polido, contrariamente ao que 

acontece no resto do manuscrito. 

 

4.17.2. LADAINHA DA BEM-AVENTURADA VIRGEM (fls. 161 – 162v) 
 

 

                                                                                                                                                  BNP, IL 165, fls. 160v e 161 

 

O fólio 161 apresenta uma litania que, de acordo com Mário Martins,26 é uma 

oração muito rara em Livros de Horas. Trata-se, no entanto, de mais um acrescento 

                                                 
25 Excepto no fólio 160r, onde apresenta apenas dezoito linhas. 
26 «A Rainha Dona Leonor e os livros» In Brotéria, vol. LXVII, n.º 4, Outubro de 1958, p. 252. 
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posterior, que termina na linha sete do fólio 162v, com um fim-de-linha igual aos que se 

encontram nos fólios 157v e 160v. A coluna de texto comporta apenas dezoito linhas, e 

o início da oração é assinalado pela rubrica a vermelho Letani de b[ea]ta v[ir]gine., 

que foi colocada fora do espaço destinado à coluna de texto, na margem de 

cabeça. O corpo do texto é pontuado com iniciais ornadas a um espaço, 

semelhantes às que se encontram nos restantes fólios do manuscrito, embora revelem 

um trabalho menos cuidado. Além destas iniciais e do fim-de-linha já mencionado, o 

texto não admite qualquer outra ornamentação ou destaque. As margens não são 

ornamentadas.  

 

 

4.17.3. ORAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA (fls. 163 – 163v) 

 
 

                                                                                                                                                BNP, IL 165, fls. 162V e 163 

 

Os fólios 163 e 163v suportam uma oração escrita em língua portuguesa. A 

coluna de texto fica-se apenas pelas dezoito linhas, e o início da oração é assinalado 

pela rubrica a vermelho morte visivelme[n]te: i qualq[ue]r cousa/ q[ue] for iusta q[ue] 

se pedir a nossa s[enho]ra/ por estes nomes fez lhe ha outur/gada:- Segue[m]se:-.. O 

texto termina no final do fólio 163v, sendo o corpo pontuado por maiúsculas a 

vermelho, não introduzindo qualquer outra ornamentação ou destaque.  
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4.17.4. ORAÇÃO EM LATIM COM INSCRIÇÃO FINAL EM LÍNGUA PORTUGUESA (fl. 164) 

 

                                                                                                                                 BNP, IL 165, fls. 163v e 164 

 

 

O manuscrito termina no fólio 164, com uma oração em latim, no final da qual 

se pode ler, escrita a vermelho, uma inscrição em língua portuguesa: Estes versos 

acima escritos sam de muitas/ pre Rogativas E deve[n]se Rezar e[m] giolhos/ 

fina[n]dosse acada huu[m] v[er]so Do sinal da † :-/ e[m] fim de todos. r. (rezar) huu[m] 

p[ai] n[osso] ave m[aria] :-/ E assi fazer e[m] ho chaa[m]o o sinal da † Bei/jalla co[m] 

omildade [e com] devação.:-/ Orate prome. O fólio 165 está numerado, no canto 

inferior esquerdo, e os fólios 164v-165v são lisos. 
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5. ANÁLISE ICONOGRÁFICA DAS MARGENS E SUA RELAÇÃO COM O TEXTO 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

A leitura iconográfica que propomos para as margens deste manuscrito incide 

essencialmente na análise das cercaduras ornadas completas, que acompanham o 

início de cada secção, pelo facto destas comportarem a maior parte dos elementos 

figurativos com carácter narrativo. Excluem-se desta análise, por não conterem 

qualquer tipo de figuração, as seguintes secções: Missa da Santa Cruz, Missa de Nossa 

Senhora e as Quatro Lições Espirituais. As figurações marginais são uma das principais 

características do trabalho de Vrelant e, embora Bernard Bousmanne seja omisso 

quanto à sua atribuição, estamos em condições de afirmar que as margens do 

iluminado 165 são claramente obra deste iluminador, não só pela qualidade 

excepcional da grande maioria dos elementos representados, como, também, pela 

sua afinidade formal com outros manuscritos do corpus. Verifica-se igualmente a 

presença de figurações em algumas tarjas, que serão objecto de uma análise 

autónoma, mais sucinta, por entendermos que estas não estabelecem uma relação 

directa com os restantes núcleos narrativos. Estes elementos encontram-se nos fólios 

17v, 50, 50v, 58, 58v, 63v, 82v, 88, 88v, 97v e 100v, não tendo sido aqui contabilizadas, 

pela sua extensão, as tarjas que comportam jarras com flores. 

As cercaduras ornadas completas, num total de vinte e três,1 só recebem 

elementos figurativos nas margens de cabeça, corte e pé. A margem interior, mais 

estreita que as restantes, recebe em alguns fólios uma jarra com flores, elemento que 

também se encontra representado em algumas tarjas. A margem de cabeça dos 

fólios que comportam miniatura, por ser mais estreita, não recebe elementos 

figurativos. A este respeito Bernard Bousmanne refere que, pela análise do corpus, 

verificou que as margens mais utilizadas são as de pé e corte, o que coincide 

parcialmente com a análise do manuscrito em estudo. Quanto às margens de 

cabeça afirma que são utilizadas apenas em alguns manuscritos, geralmente para 

figuras de pequena dimensão, tais como aves ou personagens de meio corpo. Como 

já foi anteriormente dito, no manuscrito em análise esta margem só não é utilizada nos 

fólios que contêm iluminuras de página plena. Nos restantes casos, os núcleos 

figurativos não diferem dos das restantes margens, embora também tenhamos 

representações de figuras em meio corpo. Relativamente à margem interna, o autor 

apenas diz não ser relevante a sua utilização, pelo que ficamos sem saber se 

comporta ou não elementos figurativos.  

                                                 
1 Os fólios que comportam cercadura ornada completa são os seguintes: 3, 25, 33, 40, 53v, 54, 62, 65v, 66, 69, 

72v, 73, 76v, 77, 82, 86, 93v, 96, 99v, 100, 114v, 115 e 146. 
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Pela forma como o manuscrito está organizado, acreditamos que a cada 

cercadura ornada completa (ocupando a totalidade das margens do recto do fólio) 

deverá ter correspondido uma miniatura, em fólio solto, delimitada também por uma 

cercadura, como acontece, por exemplo, nos fólios 53v e 54. Com base nesta 

organização, aliás muito frequente em Livros de Horas, tanto dentro como fora do 

corpus, estimamos que faltem cerca de dez fólios iluminados correspondentes, 

sensivelmente, a vinte núcleos de figuração marginal. A ausência destes fólios implica, 

talvez, uma perda de informação de aproximadamente dois terços. Ao que acresce, 

ainda, o facto da informação em falta poder alterar a leitura proposta. Além disso, no 

que concerne ao programa iconográfico das miniaturas, é relativamente seguro, na 

maior parte dos casos, estimar a cena que deveria acompanhar os textos de cada 

secção. Lamentavelmente, em relação à figuração marginal nada podemos 

adiantar. 

 Os temas gerais abordados por Vrelant, nas margens do manuscrito em 

análise, são bastante diversificados, podendo dividir-se em três grandes grupos: 

animais (reais e imaginários), seres compósitos e seres humanos. Dentro do primeiro 

grupo, animais reais, encontra-se uma grande variedade de espécies: três aves, uma 

raposa, um veado, um urso, um macaco, cinco cães e seis cavalos; num total de 

dezoito figurações.2 São geralmente representados em cenas de caça (caça ao urso 

e ao veado, com a ajuda de cães) ou em ambiente de corte (figuras montando a 

cavalo). Evocando aparentemente apenas o universo de lazer da nobreza, estas 

representações adquirem, por vezes, significado simbólico. As três aves, presentes no 

manuscrito, assumem uma significação muito discreta, sendo necessário recorrer à sua 

localização e à relação que estabelecem com os restantes elementos para lhe 

adivinharmos o significado. O macaco, pelo contrário, desempenha um papel de 

evidente sátira social e o cavalo figura apenas como um meio de transporte e de 

divertimento da nobreza.  

No que concerne aos animais imaginários, identificaram-se quatro espécies 

distintas: um licorne, um cavalo dotado de chifre, dois dragões e dois animais de 

grande porte servindo de montada. Os dois primeiros serão alvo de uma análise mais 

detalhada, uma vez que são elementos fundamentais na leitura iconográfica que 

propomos. Quanto aos dragões e animais de grande porte, Bernard Bousmanne 

refere-se a eles como temas recorrentes dentro do corpus Vrelant. Para o autor, as 

asas membranosas dos dragões revestem-se de significado moral, estando associadas 

à ideia de um ser maléfico. A substituição do cavalo por animais imaginários, como 

acontece nas margens de corte e pé, respectivamente dos fólios 53v e 146, alude, na 

                                                 
2 O levantamento sistemático das figurações marginais, incluindo as suas dimensões, pode ser consultado no 
anexo 12 deste estudo. 
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sua opinião, a uma crítica que pretende parodiar o orgulho da nobreza.  

O grupo dos seres compósitos engloba um anjo, um híbrido e nove 

antropomorfos, dos quais quatro estão colocados fora das cercaduras ornadas 

completas, nas tarjas laterais dos fólios 82v, 88, 88v e 97v. Estes seres compósitos 

podem ainda ser divididos em cinco categorias: seres maléficos, cuja estrutura é 

formada pela aglutinação de vários seres, com a presença de asas membranosas e 

cascos fendidos; seres formados a partir da reunião de um busto humano com uma 

parte inferior animal; seres que lutam contra a própria cauda; um anjo e por último a 

justaposição de uma jovem com um ser antropomórfico. Este seres híbridos, que 

constituem uma das categorias privilegiadas das representações marginais do corpus 

Vrelant, apresentam formas bem estruturadas e uma boa articulação entre as partes, 

apesar da estranheza da sua combinação.  

No iluminado 165, as figuras antropomórficas apresentam-se principalmente em 

situações de luta ou transportando armas. Apenas duas, entre elas, exteriorizam uma 

postura pacífica, de meros observadores. Bousmanne refere que muitos dos 

antropomorfos utilizados nos manuscritos do corpus marcam a sua presença nas 

margens, sem desempenhar qualquer tipo de função. Aparentemente, a originalidade 

da sua composição deveria ser suficiente para divertir o leitor. Podemos aceitar isso 

para algumas figurações do manuscrito em estudo, salvaguardando contudo o risco 

das generalizações numa categoria tão vasta como esta. Reiteramos, por isso, a 

importância de analisar estas figurações no contexto do respectivo manuscrito, já que 

uma leitura válida para um determinado códice pode não se aplicar a outro, ainda 

que, a nível formal se verifiquem muitas proximidades. 

O terceiro grupo, que reúne os seres humanos, é de todos o mais vasto, 

subdividindo-se em várias categorias. O núcleo mais significativo, que marca a 

ambiência do códice, é constituído pelas cenas de luta, onde os soldados combatem 

corpo a corpo. As margens, repletas de pequenas figuras, são percorridas por 

arqueiros, homens com espada, lança e até camponeses desarmados, deslocando-se 

entre as folhagens. Representam-se também cenas alusivas à vida de corte: o 

romance cortês, caçadas, uma coroação e até tarefas administrativas. A música 

marca presença não menos significativa: é representada em vários momentos da vida 

de corte, como cenas de galanteio, caçadas e cerimónias oficiais, mas também em 

situações de carácter religioso, onde estabelece uma relação directa com os textos 

que acompanha. O manuscrito comporta duas trompas ou corno de caça, quatro 

harpas, dois trompetes, três charamelas, uma trombeta com estandarte, um triângulo, 

dois órgãos portativos, um saltério e três alaúdes, num total de dezoito instrumentos.3 

Por último, há ainda figuras e narrativas bíblicas do Antigo e Novo Testamento, bem 

                                                 
3 A identificação dos instrumentos musicais foi feita por Luís Correia de Sousa. 
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como um grupo de seis pleurants, em directa articulação com o texto que 

acompanham. 

Neste contexto, cumpre analisar a relação que se estabelece entre a 

miniatura/texto e as figurações marginais. Bernard Bousmanne, na parte que dedica a 

este tema, na análise que faz do corpus, sublinha que em muitos manuscritos a 

ornamentação marginal funciona como um complemento directo da miniatura ou 

texto que acompanha.4 Encontramos, de facto, essa relação directa, de forma muito 

clara, em quatro secções do manuscrito em estudo: na Hora de Vésperas, que é 

assinalada por uma representação do Massacre dos Inocentes, e cuja margem do 

fólio seguinte dedica os três núcleos figurativos ao mesmo tema; nas Variações textuais 

para as Horas da Virgem, onde as margens que acompanham o texto estão repletas 

de pequenos bustos a tocar instrumentos musicais; nos Salmos Penitenciais com 

representações alusivas ao rei David e à música e no Ofício dos Defuntos, onde as 

margens do fólio seguinte estão povoadas de pleurants.  

O autor acrescenta ainda que a partir da análise do corpus se verifica uma 

ausência quase total de ligações tipológicas entre as miniaturas e as ornamentações 

marginais. Neste ponto, devemos entender o iluminado 165 como uma das raras 

excepções, uma vez que, de acordo com a leitura proposta, verifica-se a existência 

de uma relação profícua entre os textos e as figurações marginais, não só pelos temas 

que são evocados como pela ousadia dos paralelismos que estabelecem. Assim, da 

análise do manuscrito, verifica-se que nas duas primeiras secções – Horas da Paixão de 

Nosso Senhor Jesus Cristo e Horas da Santa Cruz – os elementos representados, embora 

de forma indirecta, fazem referência a Cristo, que é a figura central da narrativa. E, ao 

longo das Horas da Virgem, na parte mais importante do Livro de Horas, o iluminador 

desenvolve, nas figurações marginais, uma narrativa de temática laica que, em última 

instância, procura estabelecer paralelismos com os temas bíblicos que as miniaturas 

tratavam. Apesar disso, existem também secções para as quais não foi possível 

estabelecer, pelo menos de forma clara, nenhum tipo de relação. Uma vez que não 

existe uma lógica transversal às várias secções do códice, optámos por fazer a análise 

iconográfica das figurações marginais por secções. 

No que se refere à utilização de modelos, Bousmanne assinala, e a análise do 

manuscrito confirma, que muitas das figurações utilizadas nas margens são igualmente 

representadas nas miniaturas, em cenas de carácter secundário (ou o inverso). Refere 

ainda que independentemente do formato e da empaginação do códice, as 

dimensões dos elementos figurativos são sensivelmente as mesmas de manuscrito para 

manuscrito, o que, no seu entender, sugere o recurso frequente de modelos. 

Lamentavelmente, o autor não dá um valor de referência que permita aferir se as 

                                                 
4 Bousmanne, pp. 149-151. 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
93 

dimensões coincidem ou não com as do manuscrito em análise. O levantamento das 

figurações marginais do iluminado 165 confirma a utilização de modelos e a sua 

análise comparativa revela os recursos técnicos de que o iluminador se socorreu, de 

forma a evitar repetições demasiado evidentes. Por outro lado, não podemos deixar 

de salientar a grande variedade de temas que as margens deste manuscrito 

oferecem e a grande diversidade de figuras e poses que as mesmas apresentam. Num 

total aproximado de cento e trinta e cinco figurações, não se detecta uma única 

repetição. Embora algumas figuras deixem transparecer o recurso técnico utilizado 

(inversão, alteração de detalhes, etc.), apresentam em geral uma individualidade 

notável, em especial se atendermos à escala em que foram executadas.  

 A figuração marginal do manuscrito em análise é particularmente rica e 

invulgar, não tendo paralelo naquilo que conhecemos do corpus. Sem que os temas 

fujam ao repertório de outros códices, estas figurações diferenciam-se pelo carácter 

narrativo que incorporam. O desenho é vigoroso, detalhado e muito preciso, 

revelando um bom entendimento estrutural das formas. Os rostos são expressivos e 

individualizados; as poses diversificadas e imbuídas de um movimento tal que, 

acreditamos que vistas às luzes trémulas do século XV sugerissem mesmo movimento. 

Embora a escala da representação seja muito reduzida, o iluminador não sacrificou os 

detalhes da representação. Utilizou tons rosados para as partes descobertas do corpo 

e recorreu ao ouro para diferenciar objectos. 

 Do ponto de vista metodológico optámos por uma análise iconográfica 

sistematizada por secções, recorrendo à reprodução integral dos fólios, de modo a 

não perder a relação entre os diversos núcleos de figuração, e ao destaque de 

pormenores. Sempre que se mostrou pertinente recorremos a imagens de outros 

manuscritos, dentro e fora do corpus.  
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5.2. PROPOSTA DE LEITURA DAS FIGURAÇÕES MARGINAIS AO LONGO DAS VÁRIAS SECÇÕES 

 

5.2.1. Calendário (fls. 1-2v)  

Os dois fólios que restam do calendário apresentam um programa iconográfico 

bastante comum: o trabalho dos meses, com as cenas do mundo rural. A narrativa 

que acompanha o mês de Janeiro é o “Manter-se Quente”, uma das variações 

temáticas mais frequentes [1]; o mês de Dezembro apresenta a tarefa que 

tradicionalmente lhe está associada, a “Matança do Boi”5 [2]. Estes fólios possuem, no 

entanto, a particularidade de integrar os núcleos figurativos na ornamentação 

marginal, sem qualquer enquadramento. De acordo com Bernard Bousmanne, é o 

único manuscrito do corpus com esta singularidade.6 O autor informa ainda que, regra 

geral, o repertório iconográfico presente nos calendários do grupo Vrelant reflecte 

uma grande economia de meios, não comportando mais do que uma personagem. 

Embora isso não se verifique no manuscrito em análise, este ciclo iconográfico é 

frequentemente acompanhado por representações dos signos do Zodíaco. 

 

 [1]        [2] 
                              Pormenor do fl. 1                                                 Pormenor do fl. 2 

 

No que concerne à existência de modelos, dentro e fora do corpus, 

localizámos vários exemplos que se aproximam da figuração escolhida para o mês de 

Janeiro [3]. É uma representação bastante frequente e, apesar da diversidade formal 

dos vários exemplos, sente-se a presença de um modelo comum. A narrativa presente 

no fólio 2, relativa à tarefa do mês de Dezembro, é mais invulgar. Por um lado, o 

animal mais frequentemente reproduzido é o porco, por outro, a diversidade de 

                                                 
5 ou “Matança do Porco”. 
6 Bernard Bousman, p. 109. 
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soluções plásticas para este tema é mais vasta; o que dificulta a localização de 

semelhanças formais. A única composição que se aproxima da cena representada no 

iluminado 165 encontra-se no calendário do Livro de Horas dito de Isabel a Católica7, 

atribuído ao mesmo iluminador. Salvaguardando as diferenças entre as duas cenas, a 

existência de um modelo comum parece óbvia [4]. 

 De salientar ainda que a tarefa da “Matança do Porco”, quando inclui a 

participação de dois personagens, é geralmente desempenhada por um casal. O 

homem encarrega-se de matar o animal e a mulher auxilia com a recolha do sangue. 

Nestes dois manuscritos Vrelant opta por representar duas figuras masculinas; embora 

a figura que segura o machado, no manuscrito em análise, se possa revestir de 

algumas ambiguidades.  

 

 

       [3] 

                   IL 165                MS. Ludwig IX 8                               Ms M. 1000                                       Ms M. 1004      

 

                                                       

    [4] 
                 Madrid Palácio s.n.                                               IL165 

 

 
 
 

 
  
 

 

 

                                                 
7 http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/search/X?SEARCH=libros+de+horas&SORT=D&searchscope=2 
 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
97 

5.2.2. Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo (fls. 3-24v)   

 

 

 

                                                                                                                                                      Lisboa, BNP, IL 165, fl. 3 
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O programa iconográfico desta secção comporta os três núcleos figurativos do 

fólio 3, e uma pequena ave de perfil, representada na tarja do fólio 17v. Embora as 

aves tenham uma presença muito discreta no iluminado (apenas três), segundo 

Bernard Bousmanne representam uma das categorias mais importantes do ponto de 

vista dos elementos figurados nas ornamentações marginais da autoria de Vrelant.8 No 

caso do manuscrito em análise, ela assume, apesar da sua presença discreta, um 

papel simbólico, que não é imediatamente perceptível. O seu significado evidencia-se 

através da análise global do códice e pela sua comparação com outros elementos 

figurados do corpus. Iconograficamente, a ave é um símbolo do mundo celeste, 

representando a alma e as relações entre o céu e a terra; pelo que está muitas vezes 

associada à figura de Cristo. Se avaliarmos a sua colocação dentro do manuscrito 

verificamos que as duas primeiras aves, presentes nos fólios 17v e 25, acompanham os 

dois textos directamente relacionados com a Paixão de Cristo. Na tarja do fólio 17v a 

ave é colocada no início da Hora Nona, exactamente a Hora em que Jesus expirou. 

De acordo com o Evangelho de São Lucas Jesus exclama “Pai, nas Tuas mãos entrego 

o Meu espírito”9. Da mesma forma, nos manuscritos do corpus, são frequentes as aves 

ou anjos nas margens que acompanham miniaturas da Crucifixão ou da vida de Cristo 

(New York M. 387, fl. 171v; Naples XLIX;). É verdade que também as encontramos 

aliadas a outros temas; apesar disso, entendemos que, no contexto deste iluminado, 

não devem ser avaliadas como meramente ornamentais. 

Analisado o papel das aves nesta secção, a restante leitura iconográfica 

incidirá apenas nas figurações marginais do fólio 3. Começando pela margem de 

corte, desde logo se depara um problema na leitura da cena representada [6]. A 

parte superior não suscita equívocos; trata-se de uma figura humana com o corpo 

coberto por uma armadura, mas o mesmo não acontece relativamente à posição do 

peixe e à sua relação com o busto. Propomos duas leituras. Uma primeira, onde o 

peixe é representado de boca aberta, estando a figura a sair do interior da sua boca. 

E uma segunda, onde as linhas que anteriormente foram lidas como boca 

correspondem, nesta segunda leitura, à cabeça do peixe, e neste caso estaríamos na 

presença de uma figura antropomórfica, meio peixe, meio homem. Do ponto de vista 

formal, parece-nos mais acertada a primeira hipótese, apesar disso, a segunda leitura 

é também uma possibilidade válida. O facto da iluminura estar ligeiramente 

danificada dificulta o entendimento da figura, que é, por si só, ambígua. 

 

                                                 
8 Bernard Bousmanne, p. 129. 
9 Lc (23, 46) 
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 [5]          [6]                     
 

 [7]                         [8]     
                                                                 Pormenores do fólio 3 (margem de corte) 

 

Bernard Bousmanne viu nela um dos temas, nas suas palavras, de predilecção 

de Vrelant – a sereia.10 O autor identifica a figura como uma sereia em armas 

combatendo um dragão.11 Teremos que discordar, pelo menos, do dragão [7]; 

pensamos tratar-se antes, claramente, de um híbrido, um ser bicéfalo com cabeça 

deslocada. Também colocamos reservas à identificação deste ser com uma sereia, 

uma vez que as sereias, na sua versão meio-peixe, possuem apenas a cauda. A 

imagem que aqui nos é apresentada é de um peixe completo, no qual se distingue 

                                                 
10 Bernard Bousmanne, p. 130. 
11 “…ou la sirène en armes combattant un dragon (ex. Lisbonne ilum. 165, fl. 3r; Londres L. 2393-1910, fl. 31v).” 
Bousmanne, p. 130. 
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sem dificuldade o olho. Além disso, não há uma adequação entre o tamanho do 

busto e a cauda de peixe (que se estende muito para além do escudo), como 

acontece, por exemplo, no New York H7 [10]. Ainda que em termos iconográficos a 

identificação desta figura não altere, no seu essencial, a leitura que propomos, 

salientamos que, quer se trate de uma sereia em armas, como sugere Bousmanne, de 

um ser antropomórfico, meio homem, meio peixe ou de uma alusão ao profeta Jonas, 

todas elas são soluções utilizadas por Vrelant, em situações semelhantes, nas margens 

de outros manuscritos do corpus.  

Com base na primeira leitura proposta, estamos na presença de uma variação 

iconográfica da figura de Jonas, concebida de acordo com a ambiência narrativa do 

manuscrito. É certo que, quando fazemos uma análise formal comparativa com outras 

versões do mesmo tema verificamos que, de facto, Jonas nunca aparece como um 

guerreiro. É também verdade que, de acordo com a narrativa bíblica, a conversão 

dos ninivitas se realizou pela palavra; contudo, a razão da ida de Jonas para Ninive foi 

a guerra entre a Assíria e Israel. No tocante à relação entre o texto e a imagem, a 

presença de Jonas nas margens do manuscrito remete para um simbolismo tipológico 

que justifica plenamente a sua presença no início do texto da Paixão de Cristo. Jonas 

é uma figura cristológica, ligada a Cristo pela ideia de Morte e Ressurreição. Segundo 

São Mateus “Assim como Jonas esteve no ventre do cetáceo três dias e três noites 

assim o Filho do Homem estará no seio da terra três dias e três noites”12  

Se, pelo contrário, aceitarmos como mais válida a segunda leitura e 

entendermos esta representação como de um ser antropomórfico, estaremos 

provavelmente na presença de uma personificação dos cristãos na sua luta contra os 

infiéis, aqui representados sob a forma deste híbrido – uma figura maléfica, associada 

a um ser demoníaco pela presença das asas membranosas e dos cascos fendidos [7]. 

O peixe, como símbolo dos primeiros cristãos, agregado a esta figura de guerreiro 

representa a personificação da luta pela conversão dos povos. Se do ponto de vista 

formal, a primeira leitura nos parece mais convincente, do ponto de vista iconográfico 

e no contexto deste manuscrito, a segunda apresenta-se mais coerente.  

A proposta de Bousmane ao interpretar a representação como tratando-se de 

uma sereia em armas levanta alguns problemas de leitura e de compreensão da 

imagem. O núcleo narrativo presente na margem de corte comporta três personagens 

que lutam entre si [5]. Abarcando o conjunto da cena, verifica-se que duas delas 

estão a atacar a figura híbrida, em relação à qual não restam dúvidas trata-se de um 

ser maléfico. No mundo medieval a sereia é entendida como uma personificação da 

humanidade depravada, pelo que a sua luta com um ser demoníaco nos parece 

                                                 
12 Mt (12, 40) 
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desprovida de sentido. Assim, e uma vez que não cria qualquer tipo de relação com o 

texto, teremos que perceber a sua função como meramente ornamental.  

As imagens que se seguem, retiradas do corpus Vrelant, demonstram como 

estas figuras se desdobram em significações de acordo com o contexto em que estão 

colocadas. No primeiro caso [9], onde claramente se trata de um Jonas saindo da 

boca do cetáceo, o iluminador estabelece uma relação tipológica entre a figuração 

marginal e a cena representada na miniatura. Apesar de estar associada a uma 

secção diferente, a miniatura que acompanha é alusiva à vida de Cristo. No segundo 

caso [10], a figuração é formalmente muito próxima da que temos no manuscrito em 

análise, embora a sua representação esteja invertida e o desenho seja mais sumário. 

O que não impede repetir o mesmo tipo de armadura, de espada e escudo. Apesar 

de neste caso concreto, a designação de sereia em armas levantar menos problemas, 

parece-nos apesar de tudo mais acertado falar em antropomorfos com uma função 

evocativa ou alegórica. A sua associação a uma secção diferente dá-nos desde logo 

a indicação de que a mesma figuração (ou formalmente semelhante) pode assumir 

significações diferentes em função do contexto em que foram colocadas.  

As duas iluminuras que se seguem [11 e 12] afastam-se formalmente da figura 

que temos vindo a analisar, valendo a pena, mesmo assim, reflectir um pouco sobre 

elas. A figura 11 mostra um ser antropomórfico acompanhando uma miniatura com a 

representação da Coroação da Virgem. Pelo facto de estar coroado como a Virgem 

e tocar um instrumento de cordas como os anjos, suscita necessariamente uma 

ligação com a miniatura que acompanha. A representação do soldado com corpo 

de ave [12], oferecendo a esponja a Cristo crucificado, atesta mais uma vez a relação 

destas figuras antropomórficas com o tema representado nas miniaturas que 

acompanham. Por último, a comparação das figuras 13 e 14 elucida, com bastante 

eloquência, a forma como entendemos estes seres antropomórficos. Apesar das suas 

diferenças formais, elas são iconograficamente equivalentes: estamos perante dois 

seres benévolos, empenhados no combate aos seres demoníacos. Ambos 

representam a luta do Bem contra o Mal. Estes seres antropomórficos, que habitam as 

margens de Vrelant, devem ser entendidos como uma espécie de milícia celeste, 

seres intermediários que combatem em nome de Deus, introduzindo uma relação de 

complementaridade com a miniatura que acompanham. 
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     [9] 

Nápoles XLIX, (actualmente desaparecido) 

 

 

     [10]   

New York H7, fl.26v,  
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         [11] 

 

 

    [12]   

Londres L. 2393-1910, fl. 13v 
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    [13]   [14] 

                                                                        Londres L. 2393-1910, fl. 13v                                    Lisboa, IL165. 

 

 Na margem de cabeça está representada uma luta entre um licorne e uma 

figura masculina que combate com uma espada [15]. No extremo oposto, na margem 

de pé, figura um ser antropomórfico cuja parte superior é humana e a inferior animal 

[16]. Atendendo à leitura que iremos propor para as secções seguintes, 

concretamente para as Horas da Virgem, supomos serem estas duas figurações uma 

alusão à heroína francesa Joana d’Arc. Esta identificação, feita à posteriori, parte da 

narrativa que também propomos para as figurações marginais que acompanham as 

Horas da Virgem. 

Da observação que fizemos do códice, verificámos existirem no manuscrito 

duas figuras antropomórficas que mereceram um destaque maior por parte do 

iluminador: a que estamos a analisar e a que figura na margem de corte do fólio 66 e 

sobre a qual nos debruçaremos mais adiante [63]. Quando comparadas, quer pela 

imponência da sua representação, quer pelo destaque que lhes foi conferido, 

sugerem uma presença que vai além da simples ornamentação. Elas são 

excessivamente individualizadas para serem consideradas meras figuras fantásticas. 

Por outro lado, também não são simples figuras híbridas (uma vez que comportam 

duas cabeças), resultando da justaposição de uma figura humana com um animal. 

Esta solução plástica induz-nos a pensar que estes animais possuem a mesma função 

simbólica que o touro, a águia, o anjo e o leão têm para os Evangelistas; estando a 

sua escolha directamente relacionadas com a personalidade e características das 

figuras representadas.  

Partindo destas premissas e da narrativa presente na figuração marginal das 

Horas da Virgem, entendemos que o ser fantástico, representado na margem de pé 

do fólio 3, poderá muito bem tratar-se de uma alusão a Joana d’Arc. O tronco 

humano é visivelmente o de uma figura feminina, de cabelo comprido, feições 

femininas, segurando uma lança com flâmula e tem o corpo protegido por uma 

armadura. O animal que lhe está junto apresenta um ar feroz, fazendo frente ao 
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arqueiro que arremessa o arco contra si. Na cabeça, um único chifre lembra o licorne, 

expressão da força e da pureza. O licorne representado na margem de cabeça desse 

fólio, que também faz frente a uma figura armada de escudo e espada 

(provavelmente uma alusão aos ingleses), reforça o significado simbólico desta 

figuração. 

Por outro lado, o licorne que adormece no regaço de uma Virgem, 

abandonando-se assim à morte, está directamente relacionado com a figura de 

Cristo. Como símbolo da fecundação da Virgem pelo Espírito Santo, pode também ser 

aqui entendido como uma alusão directa ao texto. Todavia, de acordo com a leitura 

que propomos e pela presença repetida de animais com um único chifre associados a 

uma figura feminina [16 e 43], entendemos que a sua ligação a Joana d’Arc é mais 

pertinente. Lembremo-nos que na iconografia cristã o licorne é também a penetração 

do divino na criatura, e o seu chifre a espada de Deus. Joana d’Arc age em nome de 

Deus, considerando-se uma mensageira divina. A presença do licorne neste fólio e a 

sua relação com a figura feminina reforça não só a presença da força de Cristo, que 

guiou a Virgem francesa no seu combate contra os ingleses, como também 

estabelece um paralelo entre o sacrifício de Cristo pela salvação da humanidade e a 

luta pela reconquista dos territórios franceses. 

Em suma, identificámos neste primeiro fólio a presença de duas relações 

distintas entre o texto e as figurações marginais. A primeira, na margem de corte, 

representada por Jonas ou por uma figura híbrida, fixa uma implicação directa com o 

texto através de um simbolismo tipológico (Jonas) ou pela personificação da luta que 

os cristãos travaram contra os infiéis (figura híbrida). Os dois núcleos presentes, nas 

margens de cabeça e pé, evocam uma narrativa paralela (através da apresentação 

da heroína francesa combatendo os ingleses) que anuncia, desde logo, o tema que 

irá ser desenvolvido nas margens do coração do manuscrito – a legitimação do delfim 

Carlos e a expulsão definitiva dos ingleses, acontecimento que pôs termo à Guerra dos 

Cem Anos.  

Em última análise, podemos inferir, a partir da leitura dos núcleos figurativos 

deste fólio, a construção de um paralelismo entre a figura de Cristo e a do rei Carlos 

VII, na luta que ambos travaram contra os seus inimigos. 

 

[16]        [17] 
                Pormenores do fólio 3 (margens de cabeça e pé, respectivamente) 
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5.2.3. Horas da Santa Cruz (fls. 25 – 29v) 

 

 

                                                                                                                                                   Lisboa, BNP, IL 165, fl. 25 
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O programa iconográfico desta secção cinge-se aos três núcleos de figuração, 

presentes nas margens do fólio 25: um arqueiro que atira a um pássaro (margem de 

cabeça), um anjo em oração (margem de corte) e um macaco mitrado 

abençoando um cão (margem de pé). Lembramos que esta secção é habitualmente 

acompanhada por uma miniatura alusiva à Crucifixão. 

Como já foi anteriormente mencionado, a presença de aves é uma constante 

nas margens atribuídas a Vrelant. No contexto desta secção, a sua representação [17] 

reveste-se de um significado simbólico. Na iconografia cristã a ave é o símbolo da 

alma e tem um papel mediador entre o mundo terreno e o celeste. As Horas da Santa 

Cruz assinalam o ponto intermédio entre estes dois mundos – o momento em que 

Cristo se liberta da sua carnalidade, transformando-se em espírito através da morte na 

cruz. Da mesma forma, o anjo que figura na margem de corte [18] assume um papel 

de intermediário entre Deus e o mundo terreno. Com asas de pássaro é representado 

como um mensageiro do Senhor, aquele que trouxe o conforto a Cristo na noite da 

agonia em Getsemani.13 A sua presença nas margens dos manuscritos do corpus é 

bastante frequente, onde é maioritariamente representado em oração. 

Assim, estes dois núcleos de figuração marginal desenvolvem uma relação 

indirecta com o texto da secção que acompanham. Situação análoga, verifica-se na 

cena representada na margem de pé, onde o macaco, reproduzindo um gesto 

humano, abençoa um cão [19]. Pela sua proximidade física com o homem e pelo 

dom de imitação que possui, o macaco é frequentemente veículo de intuitos satíricos. 

A nível iconográfico, incorpora muitas vezes a imagem do homem degradado pelos 

seus próprios vícios. Deste modo, a cena representada na margem de pé formula uma 

crítica dissimulada ao papel da Igreja, parodiando a má reputação de alguns clérigos. 

Pode ainda ser entendida como um sinal de reprovação para aqueles que, enquanto 

representantes de Deus na terra, condenaram Cristo à morte. A análise conjunta da 

figuração marginal permite proceder a uma leitura hierárquica que principia em 

Cristo, no topo do fólio (indirectamente representado pela ave), descendo para a 

margem de corte com um ser intermédio, membro do exército celeste e, culminando, 

na margem de pé, com os indignos representantes de Deus na terra.  

Conclui-se assim que, nestas duas secções onde a figura de Cristo é o tema 

central, existe uma relação indirecta, de carácter simbólico, entre a temática dos 

textos e as figurações marginais que os acompanham.  

                                                 
13 Lc (39,43) “Então vindo do céu, apareceu-Lhe um anjo que O confortava.” 
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[17] [18]  [19] 

                                                              Pormenores do fl. 25 (margens de cabeça, corte e pé, respectivamente) 

 

As imagens que seguidamente se apresentam, seleccionadas a partir do 

corpus, utilizam um esquema semelhante associando a representação de anjos, nas 

figurações marginais, com temas ligados à vida de Cristo. Encontramo-los, para citar 

apenas alguns exemplos, acoplados à Crucifixão [20] e à Natividade [21], 

estabelecendo uma relação de complementaridade com o tema narrado na 

miniatura.  

Por último, a figura 2214 mostra um caso análogo ao que figura na margem de 

cabeça do fólio em análise, desenvolvendo a mesma temática, com o mesmo valor 

simbólico, em dois núcleos de figuração marginal: na margem de corte figura o 

pelicano que rasga o peito para alimentar as crias, um tema claramente cristológico, 

e na margem de pé, um caçador de arco e flecha aponta na sua direcção. Acresce 

ainda o facto desta miniatura estar a acompanhar a mesma secção. 

 Relativamente à cena na margem de pé, do manuscrito em análise, 

seleccionámos dois núcleos equivalentes retirados do Vienne 1987 e do Madrid 

Palácio s.n. [23]. Embora os animais não sejam sempre os mesmos, a significação 

simbólica é equivalente e a sua representação evidencia o recurso a um modelo. 

Ainda do ponto de vista formal, salienta-se a qualidade plástica da representação do 

iluminado em estudo, bastante superior a qualquer das outras. 

 

                                                 
14 http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8134&CollID=58&NStart=4 
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     [20]15 

 

 

 

 

         [21] 

                                              Bruxelles IV 145, fl. 91v 

 

 

    

                                                 
15 A miniatura é retirada do livro “Item a Guillaume Weylant aussi enlumineur” de Bernard Bousmanne onde é 
reproduzida na página 122. O autor não especifica a que manuscrito exacto pertence a imagem. 
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      [22]  

                   British Library, Yates Thompson 4, fl. 27 

 

 

             [23] 

                      Lisboa, IL 165, fl. 25                           Vienne 1987, fl. 220v                          Madrid Palácio s.n., fl. 42 
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5.2.4. Missa da Bem Aventurada Virgem Maria (fls. 33 – 35v) 

 

 

                                                                                                                                                   Lisboa, BNP, IL 165, fl. 33 
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O programa iconográfico que acompanha a Missa da Bem Aventurada 

Virgem Maria, constituído por três núcleos de figuração, é dominado por cenas de 

romance cortês, desde logo enunciadas, na margem de cabeça, pela presença de 

duas grandes rosas, entrelaçadas entre dois bustos [24]. 

Antes de avançarmos para a análise destes núcleos figurativos, e visando o seu 

melhor entendimento, cumpre fazer uma breve referência à miniatura que geralmente 

acompanha este texto, dentro do corpus: a Virgem com o Menino, por vezes 

complementada pela representação dos doadores. Embora estejamos a trabalhar 

dentro do campo das probabilidades, e é necessário tê-lo bem presente, o programa 

iconográfico destas margens estaria plenamente justificado se, na miniatura que 

certamente acompanhou esta secção estivesse presente o doador. Apesar de o 

estudo do manuscrito dever assentar essencialmente naquilo que é a sua realidade 

hoje, não podemos desvalorizar o que a sua observação nos permite reconstruir, ainda 

que dentro do campo das possibilidades.  

De acordo com a leitura que propomos, o programa iconográfico desta 

secção assinala o início da narrativa paralela que se irá desenvolver ao longo das 

Horas da Virgem. Nesse sentido, aceitamos que as três cenas de galanteio possam 

retratar o delfim Carlos e a sua esposa, Maria de Anjou. Não estamos, evidentemente, 

perante retratos fiéis; pelo contrário, são figurações tipo de personagens de um 

determinado estatuto social, idênticas a tantas outras distribuídas pelos mais diversos 

manuscritos mas que, no contexto específico deste códice, podem ser identificadas 

como representações de figuras reais.  

 

[24] [25] [26] 

                                                    Pormenores do fólio 33 (margens de cabeça, corte e pé, respectivamente) 

 

Cada Livro de Horas deve ser olhado e entendido como uma obra de arte, 

com leis próprias que estruturam e definem a sua lógica interna e o transformam num 

objecto único. Estes conjuntos de figurações, muitas vezes repetidos de manuscrito 

para manuscrito, não são propriamente elementos soltos; o seu significado deve 

procurar-se no contexto específico em que são representados. Estamos perante dois 

campos distintos de abordagem: por um lado a análise formal das representações, 
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que nos permitem aferir a existência de modelos; por outra a compreensão do 

significado de um determinado conjunto de representações, que se articulam entre si 

e funcionam em parceria com outra forma de expressão, não plástica, mas do 

domínio da linguagem escrita, ou seja, os textos que as primeiras acompanham.  

Relativamente ao entendimento formal destes núcleos é necessário considerar 

a sua escala de representação. Conforme se pode comprovar nos quadros em anexo, 

estas figuras não ultrapassam em média os 20 milímetros. Apesar disso e, como já foi 

referido, estas figurações estão repletas de detalhes e na maior parte dos casos as 

expressões são individualizadas e o tratamento dos rostos comporta modelação. 

Mesmo assim, e apesar da extraordinária qualidade destes núcleos, não podemos 

falar em retratos.  

Conhecem-se várias imagens de Carlos VII, mas a que nos importa aqui referir 

é a miniatura que acompanha o Evangelho, segundo São Mateus, no Livro de Horas 

de Étienne Chevalier16 [27], onde o rei se fez representar a si e aos seus filhos (Luís XI e 

Carlos de França), no lugar dos reis Magos, acompanhados pela guarda real17. Esta 

miniatura interessa-nos sob vários aspectos: primeiro é uma realização contemporânea 

do manuscrito em análise; segundo, a indumentária de Carlos VII coincide com as 

figurações marginais do manuscrito em estudo e, por último, o facto do rei se fazer 

representar dentro de uma narrativa bíblica, tomando mesmo o lugar de uma 

personagem, encontra muitos paralelos com a leitura iconográfica que propusemos 

para as margens das Horas da Virgem. 

Outra das representações que aqui nos interessa evocar é um desenho, 

datado do século XVI, que François Avril deu a conhecer em 2003. Este desenho insere 

uma representação de Carlos VII, acompanhada de inscrição que conta 

resumidamente a intervenção de Joana d’Arc na reconquista da independência de 

França. 

Para concluir, um conjunto de imagens retiradas de vários manuscritos do 

corpus [29] confirmam, mais uma vez, o recurso a modelos. Esta prática era comum 

entre os iluminadores, fazendo parte do processo normal de trabalho.  

 

                                                 
16 http://expositions.bnf.fr/fouquet/enimages/chevalier/intro.htm 
17 Nicole Reynaud, 2006. 
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[27]   [28] 

Chantilly, Musée Condé, Horas de Étienne Chevalier, fl. 68                Paris, BNF,Clairambault 633, pièce 92.                           

 

      

            Lisboa, IL 165, fl. 33                          Bruxelles 9026, fl. 258 (pormenores) 

 

 
 

   

   Lisboa, IL 165, fl. 33          New York M.387, fl.? (pormenores) 
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Lisboa, IL 165, fl. 33           Ms. Londres L.2384-1910, fl. 15v      Ms. Bruxelles 9243 fl. 45            Vienne 1987, fl. 210v  

 

 

 
 

     

            Lisboa, IL 165, fl. 33      Ms. Londres L.2384-1910, fl. 15v  

 

 

 

        [29] 
                                                                                              ?18,                                                  Lisboa, IL 165, fl. 33  

 

 
 

                                                 
18 A miniatura é retirada do livro “Item a Guillaume Weylant aussi enlumineur” de Bernard Bousmanne, onde 
é reproduzida na página 86. O autor não especifica a que manuscrito exacto pertence a imagem. 
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5.2.5. Horas da Bem Aventurada Virgem Maria (fls. 40 – 93) 

 

 

                                                                                                                                                      Lisboa, BNP, IL 165, fl. 40 
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A primeira impressão que o manuscrito nos transmite, quando percorremos os 

seus fólios, é a da existência de uma narrativa nas figurações marginais, pressentindo-

se, de imediato, uma luta entre duas facções. Regra geral as personagens não surgem 

isoladas, antes se movimentam interagindo entre si. Distribuídos entre as folhagens, 

sente-se esse movimento implícito de cada figura, produzindo um efeito não 

meramente ornamental. Cada personagem tem a sua função e desempenha uma 

determinada actividade, formando um todo marcadamente dinâmico.  

Relativamente ao fólio 40, que assinala o início da Hora de Matinas, essa ideia 

de movimento não podia ser mais evidente; é quase perceptível a deslocação das 

figuras por entre as folhagens. Independentemente da identificação dos personagens, 

a narratividade da cena é óbvia. Os dois bustos representados nos extremos da 

margem interna, respectivamente no canto superior [30] e inferior [32], acompanham 

o desenvolvimento da acção. O busto masculino comanda e observa a cena de luta 

que se desenvolve na margem de cabeça e, a figura feminina, de mãos postas em 

oração, observa atenta a partida do cavaleiro que sai para uma caçada.  

Esta narrativa é de tal forma expressiva que nos induz à reconstituição dos 

cheiros e dos sons que envolvem a acção: o trotear do cavalo, o som do corno de 

caça, os latidos e a respiração ofegante dos cães, o rastolhar do campo à passagem 

dos animais, etc. Se reportarmos tudo isto para a época em que o manuscrito foi 

produzido, na qual se desconhecia ainda a imagem em movimento e onde a 

imaginação desempenhava um papel muito mais activo, certamente que estas 

figurações marginais terão sido fruídas com uma intensidade muito maior. Além disso, 

o facto destas figuras estarem dissimuladas entre as folhagens, não se destacando 

imediatamente do fundo, terá certamente aumentado o interesse pela descoberta 

destas narrativas. Na verdade são várias as figurações que escapam num primeiro 

contacto com o códice. O prazer da descoberta de novos personagens, que surgem 

a cada nova leitura, além de estimulante, confere ao códice uma certa aura de 

magia. 

De acordo com a leitura iconográfica que propomos para as margens desta 

secção irá desenvolver-se uma narrativa, de carácter laico, que apresenta a história 

de Carlos VII, com especial enfoque na intervenção divina de Joana d’Arc, no 

episódio que inverteu o resultado da Guerra dos Cem Anos e pôs termo ao conflito. 

 Na continuidade da leitura proposta para a secção precedente, aceitamos 

que os núcleos figurativos do fólio 40 possam remeter para o período situado entre o 

casamento do delfim com Maria de Anjou e o final da década de vinte, altura em 

que a situação política se inverte favoravelmente, graças à intervenção de Joana 

d’Arc. Esses anos foram um período particularmente difícil para o futuro rei. O 

assassinato do duque da Borgonha, João Sem Medo, na ponte de Montereau e o 
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desastroso Tratado de Troyes (20 de Maio de 1420) isolaram-no em Burges, passando a 

coroa francesa a ser detida por Inglaterra, através do casamento de sua irmã 

Catarina com Henrique V. Filipe o Bom, em consequência do assassinato de seu pai, 

assumiu publicamente a aliança com a Inglaterra e recusou vassalagem ao delfim. Foi 

neste cenário adverso que Carlos VII, isolado na pequena província de Burges, se viu 

obrigado a lutar pela manutenção da independência de França.  

Face ao exposto, a figura representada no canto superior esquerdo [30] 

corresponderá a Carlos VII, rei de Burges, dirigindo as lutas [31] pela defesa e 

conquista do pequeno reino, onde ainda o reconheciam como herdeiro legítimo do 

trono francês. No canto inferior esquerdo, o busto feminino corresponderá a Maria de 

Anjou [32], orando na direcção do jovem Carlos [33] que parte a cavalo para uma 

caçada, que se estende pelas margens de pé e corte [34-35]. 

 

 [30]              [31] 

                                                                                              Pormenores do fl. 40 (margem de cabeça) 
 

[32]    [33]    [34]           [35] 

                                                                                                        Pormenores do fl. 40 (margens de pé e corte) 

 

As imagens que seguidamente se apresentam foram retiradas de manuscritos 

do corpus e servem-nos essencialmente para clarificar a utilização de modelos no 

processo de construção e recriação de novas figurações. Quando se compara a 

cena da perseguição do veado [36] com as figuras 37 e 38 constata-se primeiramente 

que a imagem está invertida. Além disso, tanto o veado como o cão mantêm o corpo 

na mesma posição, alterando apenas a posição da cabeça. Esta constatação é 

significativa uma vez que revela os processos usados na recriação das imagens: um 

mesmo corpo permite a criação de várias posições, alterando apenas algumas partes. 
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Apesar dessas diferenças de detalhe, a comparação das imagens evidencia uma 

origem comum.19 

 

[36]   [37]  [38]20 

            Lisboa, IL165, fl. 40                 Erlangen ms. 2361         

  

[39]    [40]   
             Vienne 1987, fl. 210v                   Lisboa, IL165, fl. 40 

 

Este recurso a modelos, muito comum na produção de manuscritos, deve ser 

entendido essencialmente como uma ferramenta de trabalho, cuja utilização em 

nada diminui o virtuosismo do iluminador. Pelo contrário, a sua criatividade pode ser 

aferida pela forma como recria os seus modelos, pela versatilidade que apresenta na 

sua utilização e pelas significações que essas novas combinações adquirem. Nesse 

sentido entendemos que as figurações marginais do iluminado 165 apresentam uma 

qualidade excepcional. Apesar da sua escala reduzida não perderam nem os 

detalhes, nem a expressividade. A observação atenta destes núcleos de figuração 

confirma que nada foi deixado ao acaso. A expressão corporal dos cães que 

perseguem o veado, as expressões individualizadas das várias figuras e o tratamento 

cromático das carnações e das superfícies21 denotam, por parte do iluminador, uma 

forte preocupação narrativa associada a uma extraordinária capacidade de 

representação. 

                                                 
19 Salvaguardamos mais uma vez que as imagens do manuscrito em análise são ornamentações marginais e 
os modelos com que estabelecemos comparações são pormenores de miniaturas. Por outro lado, há que 
consider que a qualidade das reproduções também interfere na leitura. No caso do iluminado 165 utilizámos 
fotografias digitais, nas restantes imagens do corpus recorremos a digitalizações de reproduções, muitas 
delas já com pouca qualidade.   
20 Este pormenor é retirado de uma miniatura reproduzida no livro “Item a Guillaume Weylant aussi 
enlumineur” de Bernard Bousmanne na página 150. O autor não especifica a que manuscrito exacto 
pertence a imagem. 
21 Apesar de ser uma representação em grisalha o iluminador tira partido da utilização do ouro, e em 
algumas situações do branco e do preto, para diferenciar os vários materiais. 
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                                                                                                                                 Lisboa, BNP, IL165, Visitação, fl. 53v 
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                                                                                                                                                      Lisboa, BNP, IL165, fl. 54 
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A Hora de Laudes comporta seis núcleos de figuração marginal que 

representam cenas de luta entre os partidários da causa francesa (armanhaques) e os 

ingleses que os primeiros procuravam expulsar do seu território. O fólio 53v reúne, na 

margem de corte, uma luta entre uma figura montada num animal fantástico de 

grande porte e um pequeno busto que sai de uma folha de acanto [41]. Ligeiramente 

a baixo, emoldurada entre dois caules, figura uma cabeça encapuçada22 [42] e na 

margem de pé regista-se outra cena de luta. A análise formal desta cena [43] foi 

essencial para a identificação do tema representado. O chifre que é colocado na 

cabeça do cavalo (alusão certamente ao licorne) e as feições femininas que a figura 

representada apresenta, acentuadas pelo chapéu com faixa esvoaçante, foram 

determinantes para a sua identificação. Joana d’Arc é assim representada em plena 

luta contra os inimigos, provavelmente naquela que foi a sua primeira grande missão 

divina: a libertação da praça de Orleães, que viria a marcar definitivamente a 

viragem da Guerra dos Cem Anos, ou as lutas que travou durante o percurso que a 

conduziu Chinon, onde foi recebida pelo rei, em 1429. É neste encontro que a pucelle 

lhe comunica, em nome de Deus, a sua missão: informá-lo sobre a sua legitimidade ao 

trono de França, libertar a praça de Orleães e fazer coroá-lo em Reims.  

O fólio seguinte apresenta três núcleos de figuração marginal: na margem de 

cabeça, a coroar o texto, está representada uma figura feminina a tocar harpa [44] e, 

nas margens de corte e pé figuram mais duas cenas de luta [45-46].  

 

 [41]  [42] [43] 
            Pormenores do fl. 53v (margem de corte)                                     Pormenor do fl. 53v (margem de pé) 

 

                                                 
22 Ao longo do manuscrito encontramos várias figuras encapuçadas, nomeadamente na margem de pé dos 
fólios 66 e 93v e na margem de corte dos fólios 82 e 146.  
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[44] [45] [46]  

                                                       Pormenores do fl. 54 (margens de cabeça, corte e pé, respectivamente) 

 

A análise conjunta destes dois fólios sugere a construção de um paralelismo 

entre a narrativa bíblica, presente na miniatura, e a narrativa de um momento histórico 

coevo representado na figuração marginal. A miniatura do fólio 53v narra um 

momento fulcral da história do Cristianismo: a gestação de Cristo e de João Baptista. 

Na margem de pé, desse mesmo fólio, Joana d’Arc é representada no cumprimento 

da sua missão divina, procurando pela força da sua fé expulsar os ingleses. Enuncia-se 

assim, um momento de esperança para a humanidade: o anúncio da vinda do 

Messias, pela presença dos dois ventres expectantes, e a salvação da coroa francesa 

por intervenção também divina, corporizada na figura da pucelle. Na margem de 

cabeça do fólio seguinte, tocando harpa, Maria de Anjou testemunha e participa 

nestes momentos fulcrais da história da humanidade. 
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                                                                                                                                                     Lisboa, BNP, IL 165, fl. 62 
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As margens do fólio 62 anunciam o grande ponto de viragem na vida de 

Carlos VII e a concretização da missão de Joana d’Arc: a consagração do delfim em 

Reims, que legitimou definitivamente a sua sucessão ao trono de França. Este fólio 

reveste-se de particular importância por ter sido a chave que despoletou a leitura 

iconográfica proposta para as margens deste iluminado. A cena que se desenvolve 

na margem de pé [49] é inequívoca. A figura da esquerda, que Gabriel Pereira 

descreveu como “cavalleiro”23 é assumidamente uma figura feminina; tem cabelos 

compridos, vestes de mulher e monta à “amazona”. Por outro lado, e isso está 

patente, tanto na fisionomia, como na atitude e nas vestes, não estamos perante uma 

figura da alta nobreza, pois a mulher representada é uma guerreira, oriunda de uma 

classe social mais baixa. Neste período, além de Joana d’Arc, que outras mulheres, 

nestas condições, teriam lugar num Livro de Horas? No entanto, e para que não 

restassem dúvidas quanto à sua identificação, o iluminador colocou, neste mesmo 

fólio, na margem de cabeça, um rei a ser coroado [47]. Que outro rei, além de Carlos 

VII, foi coroado com a ajuda de uma mulher guerreira? A pequena cena, que coroa o 

início do texto da Hora prima, referir-se-á, certamente, à consagração solene do 

monarca em Reims, que ocorreu a 17 de Julho de 1429. A partir da identificação 

destas duas personagens (Joana d’Arc e Carlos VII) tornou-se relativamente fácil 

reconstituir a narrativa presente nas restantes margens do manuscrito. O jovem casal, 

representado na margem de corte [48], não poderá ser senão Carlos VII e sua esposa, 

Maria de Anjou. Salienta-se ainda o facto de Carlos VII ostentar na mão direita uma 

espécie de ceptro, símbolo de poder e autoridade.  

 

 

 [47]                  [48]   
                                            Pormenores do fl. 62 (margens de cabeça e corte, respectivamente) 

 

                                                 
23 Gabriel Pereira, p. 17. 
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  [49] 
                                                                                                                    Pormenor do fl. 62 (margem de pé) 

 

Mais difícil de explicar, neste contexto, é o porquê desta coroação ser feita por 

uma figura feminina. Tudo se tornaria mais claro, se em vez de uma mulher o 

iluminador tivesse representado o arcebispo de Chartres que, de acordo com os 

relatos históricos, conduziu a cerimónia. Relativamente à identificação desta figura só 

nos resta equacionar possibilidades. Se num primeiro momento rejeitámos a hipótese 

de se tratar de Joana d’Arc, após alguma reflexão fomos forçadas a concluir que será 

certamente a leitura mais acertada. Nenhuma outra mulher justificaria a sua presença 

no quadro desta representação. Mesmo Iolanda de Anjou, sogra do monarca, que 

desempenhou um papel fundamental na defesa dos interesses políticos de Carlos VII, 

não caberia nesta cena da coroação. Pelo contrário, a representação de Joana de 

Arc, no contexto desta narrativa, reveste-se de grande significado. Foi ela a 

responsável pela subida ao trono do monarca; era essa a sua missão divina, coroar o 

rei em nome de Deus. As próprias armas de Joana d’Arc narram o mesmo feito e 

encontramo-las já representadas em 1451, numa miniatura do Champion des Dames 

de Martin le Franc, onde é retratada a par da narrativa bíblica de Judite e Holofernes. 

O escudo, que segura na mão esquerda, exibe as suas armas: uma espada 

suportando a coroa, ladeada por duas flores-de-lis [50]. Foi a análise formal da figura 

feminina que coroa o rei e o protagonismo exagerado que a cena lhe confere [47] 

que, inicialmente, nos fez rejeitar a sua identificação com a jovem pucelle. No 

entanto, e para contrapor esta análise, encontramo-la ao lado do monarca nas 

Vigílias de Carlos VII24, manuscrito do século XV (1484), numa miniatura que representa 

a rendição de Troyes [54]. Nesse manuscrito, de Martial d’Auvergne, onde a história de 

Joana d’Arc é narrada em sete miniaturas, a sua representação do ponto de vista 

formal varia bastante [51-57]. Face ao exposto, consideramos justificável a 

identificação de Joana d’Arc com a figura feminina que está a coroar o monarca. 

                                                 
24 Bibliothèque nationale de France, ms. Français 5054 
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                   [50] 

                                                          BNF, Français 12476, pormenores do fl. 101v 
 
 

 
 
 

[51]     [52]   
    Joana d'Arc a ser conduzida a Chinon, fl. 55v                 Joana d'Arc expulsando as prostitutas, fl. 60v 
 
 
 

[53]      [54] 
                                   Carlos VII e Joana d'Arc, fl. 61v                                                 A rendição de Troyes, fl. 62 
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[55]   [56] 
                                                Cerco de Paris, fl. 66v                                      Prisão de Joana d'Arc, fl. 70 
 
 
 

[57] 
                                    Joana d'Arc na fogueira, fl. 71 

 

 

 As imagens que seguidamente se apresentam, assinalam mais uma vez a 

utilização de modelos nos manuscritos do corpus; modelos esses que são 

indiscriminadamente utilizados tanto em miniaturas como em ornamentações 

marginais. 

 

    [58] 

                                  Baltimore W. 240        Crónicas de Hainaut, vol. II                                            Lisboa, IL165 
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                                                                                                             Lisboa, BNP, IL 165, Anuncio aos Pastores, fl. 65v  
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                                                                                                Lisboa, BNP, IL 165, Anuncio aos Pastores, fls. 65v e 66 
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O programa iconográfico que acompanha a Hora Terça é constituído por 

cinco núcleos narrativos que dão continuidade à luta pela expulsão dos ingleses e 

simultaneamente anunciam a festa da coroação de Carlos VII. O fólio 65v apresenta 

duas cenas de luta, nas margens de corte e pé. Enquanto a margem de pé revela 

ainda uma situação de luta entre as duas partes envolvidas no conflito [60], a cena da 

margem de corte [59] parece já a da vitória de uma parte sobre a outra. O soldado 

que está ao centro, num gesto que se adivinha vitorioso, apresenta vantagem sobre o 

inimigo que se refugia atrás do escudo. Em baixo, uma terceira figura toca o trompete 

como se estivesse a pôr termo à batalha.  

Se olharmos para a narratividade destas margens à luz da época em que 

foram produzidas, todas estas cenas de combate adquirem uma intensidade maior. 

Falamos de uma época onde o acesso à imagem era bastante restrito e as próprias 

miniaturas que acompanhavam os textos se reduziam a uma cena ou a um conjunto 

de episódios. O que estas margens apresentam de mais surpreendente é este 

conceito de narratividade contínua, repleta de movimento e acção. Num tempo em 

que ainda não se conhecia a imagem em movimento, o impacto visual da sua 

percepção terá sido certamente muito maior.  

A margem de pé do fólio 66 dá continuidade ao tema da expulsão dos 

ingleses [62]. No canto inferior direito, presenciando a cena, surge mais uma vez um 

pequeno busto encapuçado, semelhante ao do fólio 53v. A margem de corte 

apresenta uma figura antropomórfica, (à qual também já fizemos referência aquando 

da análise do fólio 3) meio homem meio animal que, de acordo com a leitura 

proposta, poderá evocar Carlos VII [63].  

Contrariamente ao que se verifica no fólio 3, o busto desta figura 

antropomórfica é claramente masculino, revestindo a dignidade de um homem de 

Estado. Segura uma lança com flâmula dourada sobre a qual se inscreve um animal, 

que embora não se possa identificar com clareza, se assemelha ao leão usado, quer 

pela coroa francesa quer pelos duques da Borgonha. O próprio animal que sustenta o 

busto (uma espécie de lobo) insinua uma atitude nobilitante, tendo mesmo o pescoço 

envolto num panejamento dourado. Situação análoga à de um Pentecostes, no fólio 

195v do Livro de Horas de João Sem Medo25, onde na margem de pé estão um leão e 

uma raposa, alusivos ao conflito entre João Sem Medo e Louis de Orleães, no qual, 

este último (aí representado pela raposa) foi assassinado a mando do primeiro.26 [64] 

Outro aspecto interessante desta miniatura do Pentecostes, é o facto das três figuras 

(a Virgem entronada no céu entre Deus pai e o Filho) estarem unidas por um anel 

dourado. Esta composição poderá ser um dado interessante para clarificar o 

                                                 
25 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. nouv. acq. Lat. 3055 
26  Maurits Smeyers, pp. 242-243. 
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significado dos vários anéis que aparecem no manuscrito em análise, mas também 

em muitos outros manuscritos, dentro e fora do corpus.  
 

 

 [59]      [6o] 

                                                       Pormenores do fl. 65v (margens de corte e pé, respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                         Pormenores do fl. 66 (margens de cabeça, pé e corte, respectivamente) 

 

   [61] 

 
 

[62]         [65] 
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  [64] 
                             Livro de Horas de João Sem Medo, Paris, BNF, ms. nouv. acq.lat. 3055, fl. 195v 
 

 

Regressando à figura antropomórfica do fólio 66, salienta-se ainda a 

circunstância da mesma surgir coroada. Esta representação simbólica do novo 

monarca apresenta-o como um dirigente confiante, tomando a seu cargo o 

comando da reconquista do território francês. A presença da música, na margem de 

cabeça, reforça o anúncio do novo rei [61]. Importa ainda salientar o carácter 

simbólico que estas duas figuras [16 e 63] assumem no contexto do manuscrito. Por um 

lado, elas diferenciam-se dos restantes seres antropomórficos disseminados neste 

códice, pela sua individualização e postura de comando de que se arrogam. Por 

outro, não devem ser confundidas com a grande variedade de centauros (masculinos 

e femininos) e outras figuras híbridas que habitam frequentemente as margens de 

Vrelant. Elas resultam da justaposição de dois seres e visam a identificação do 

carácter das figuras que pretendem representar.  

À análise conjunta das figurações destes dois fólios acresce a importância 

atribuída à figura que acabámos de analisar. Este ser antropomórfico, cuja chegada é 

anunciada pela presença da música na margem de cabeça do mesmo fólio, é 

colocado num ponto de observação privilegiado, a partir do qual assiste e 

acompanha todas as lutas travadas pelos soldados, que se espalham pelas restantes 

margens. A observação atenta destes fólios revela ainda que apenas esta figura e o 

pequeno busto no canto inferior direito não desempenham um papel activo nos 

combates, comportando-se como meros observadores.  
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A leitura contígua das figurações marginais com a miniatura que 

acompanham (Anúncio aos Pastores), confere ao conjunto um carácter simbólico 

mais alargado, suscitando um paralelismo entre a narrativa bíblica, contida na 

miniatura, e a história de Carlos VII, que é contada nas figurações marginais. Mais uma 

vez o iluminador, por sua livre iniciativa ou por indicação mecenática, procurou o 

paralelismo entre a história de Cristo e os acontecimentos históricos contemporâneos. 

Ambas anunciam duas boas novas: o nascimento de Cristo, que vem para salvação 

dos homens e a legitimação do delfim que se prepara para libertar a França do 

domínio inglês. A primeira é anunciada pelo anjo, a segunda pelos músicos que 

figuram no topo do fólio. 

As duas imagens que se seguem, são provenientes de manuscritos atribuídos a 

Vrelant ou ao seu círculo próximo. Além de confirmarem o recurso a modelos, 

levantam um conjunto de questões em termos de análise iconográfica cujas respostas 

não cabem nesta reflexão. Não é possível aferir relações sem um estudo prévio do 

manuscrito, uma vez que, como repetidamente se tem observado, cada figuração 

deve ser entendida no contexto da representação. No manuscrito em análise 

propusemos a sua identificação com Carlos VII, a figura central da narrativa 

desenvolvida nas margens do manuscrito. Quanto à figura do manuscrito da Pierpont 

Morgan Library, as únicas considerações que estamos em condições avançar 

restringem-se ao plano formal. E o facto de serem bastante semelhantes, em nada 

garante que o seu valor simbólico seja equivalente.  

 

 

        [65] 

                         Lisboa, IL165, fl. 66           New York, Pierpont Morgan Library, M. 493, fl. 14v 
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                                                                                                                                                      Lisboa, BNP, IL 165, fl. 69 
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A Hora Sexta é acompanhada por três núcleos de figuração que dão 

continuidade à narrativa que temos vindo a apresentar. No plano iconográfico todos 

os elementos convergem para a interpretação destas figurações como um torneio 

promovido para comemorar a recente coroação de Carlos VII, em Reims: na margem 

de cabeça, o tocador da trombeta com estandarte assinala os diferentes momentos 

do torneio [66] e na margem de pé os esgrimistas lutam em torno de uma coroa [67]. 

Na margem de corte figuram dois pequenos bustos [68]. Um toca alaúde, evocando o 

concurso indispensável da música e o outro, segura uma filactera, onde certamente 

se inscreveria o nome dos esgrimistas. Lamentavelmente o registo não nos fornece 

nenhuma informação adicional.  

 

 

 

                                                                                 [68] 

 

                                    Pormenores do fl. 69 (margens de cabeça, pé e corte, respectivamente) 

 

[66] 

 

         [67] 
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                                                                                                  Lisboa, BNP, IL 165, Apresentação no Templo, fl. 72v  
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                                                                                                       Lisboa, BNP, IL 165, Apresentação no Templo, fl. 73 
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O programa iconográfico que acompanha a Hora Nona é constituído por 

cinco grupos de figuração. As cenas do fólio 72v acrescentam mais dois momentos da 

vida de corte: na margem de corte, um casal passeando a cavalo [69] e na margem 

de pé, uma cena de caça, onde um cão persegue uma raposa que foge com uma 

ave na boca [70]. Aparentemente apenas uma cena de caça, esta representação 

da raposa resgatando uma ave (pomba), poderá ser uma alusão ao martírio de 

Joana d’Arc: a sua prisão pelos borgonheses, em Compiègne a 24 de Maio de 1430; a 

sua venda aos ingleses, ou mesmo, uma referência discreta à sua morte em Rouen, a 

30 de Maio de 1431.  

 

 [69]        [70] 

                                                                     Pormenores do fl. 72v (margens de corte e pé, respectivamente) 

 

 

 [73]   

                

                                                          Pormenores do fl. 73 (margens de cabeça, pé e corte, respectivamente)              

 

No fólio seguinte, as figurações marginais continuam a reportar-se à expulsão 

dos ingleses, apresentando três cenas de luta [71-73]. Destas distingue-se a da 

margem de pé, no núcleo figurativo situado mais à direita, onde uma das 

[71] 
 

 [72] 
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personagens se prepara, aparentemente, para cortar a mão a outra [72]. É o único 

caso em que se verifica um contacto físico directo, e onde se sente, verdadeiramente, 

que o derramamento de sangue é eminente.  

A leitura conjunta das figurações marginais e da iluminura de página plena 

indicia, mais uma vez, a articulação simbólica entre as duas narrativas: o primeiro 

sangue que Cristo derrama pela humanidade, através da circuncisão (miniatura) e o 

sacrifício da pucelle, simbolizada pela pomba, que é martirizada em nome da sua 

missão divina (figurações marginais).  
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                                                                                                       Lisboa, BNP, IL 165, Massacre dos Inocentes, fl. 76v  
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                                                                                                         Lisboa, BNP, IL 165, Massacre dos Inocentes, fl. 77 
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A Hora de Vésperas é acompanhada por cinco núcleos de figuração 

marginal. Na margem de corte do fólio 76v estão duas figuras em luta coroadas por 

um anel que envolve dois ramos floridos entrelaçados [76]. O anel é um símbolo de 

sabedoria e poder, servindo essencialmente para indicar uma ligação, uma aliança, 

ou um voto. Este núcleo figurativo aproxima-se do representado na margem de pé do 

fólio 69 [67]. Ambas as situações mostram duas figuras em luta, tendo entre si dois 

ramos floridos unidos por um anel ou coroa. No contexto da narrativa que temos vindo 

a analisar poder-se-á pensar na aliança entre Carlos VII e Filipe o Bom da Borgonha, 

em 1435 (o Tratado de Arras), que acabou por conduzir ao desfecho da Guerra dos 

Cem Anos. Contudo, a informação de que dispomos é insuficiente para sustentar essa 

afirmação. 

O núcleo que figura na margem de pé apresenta três funcionários 

provavelmente da reforma fiscal levada a cabo pelo monarca: à direita, na figura do 

judeu, o argentário e mestre da moeda (talvez Jacques Coeur, um dos conselheiros 

mais importantes de Carlos VII); ao centro, o que redige as leis e à esquerda, com um 

copo na mão, o cobrador de impostos [77]. 

A narrativa das margens do fólio 77 está directamente relacionada com a 

miniatura do fólio precedente, incluindo três cenas do Massacre dos Inocentes: nas 

margens de cabeça e pé os soldados que procedem ao massacre [76 e 77] e, na 

margem de corte, o rei Herodes, segurando a espada na mão direita [78].  

As imagens que se seguem [79] pertencem ao Livro de Horas do Infante Dom 

Afonso de Castela, atribuído ao atelier de Juan de Carrión. Estes dois códices (IL 165 e 

Ms. 854) revelam um conjunto de afinidades de que falaremos, de forma mais 

detalhada, no capítulo seguinte. É nesse sentido que este iluminado é aqui evocado. 

Apesar das diferenças óbvias do ponto de vista formal, os manuscritos adoptam, nesta 

secção, a mesma temática para a ornamentação marginal: figurações alusivas ao 

Massacre dos Inocentes. Cumpre ainda assinalar que, de acordo com o levantamento 

feito por Bernard Bousmanne este tema não é muito frequentemente escolhido. 
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 [74]    [75] 

                                                Pormenores do fólio 76v (margens de corte e pé, respectivamente) 

 

 

 

 

 

 [78]   

                                                       Pormenores do fl. 77 (margens de cabeça, pé e corte, respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 [76] 
 

 [77] 
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           [79] 
                                                        New York, Pierpont Morgan Library, Ms  M. 854, fl. 100v 
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                                                                                                                                                   Lisboa, BNP, IL 165, fl. 82 
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A Hora de Completas comporta nas suas margens quatro grupos de figuração, 

dando conta das reformas administrativas levadas a cabo por Carlos VII. Na margem 

de pé, vemos implementada a cobrança de impostos, representada através de uma 

figura corpulenta, que sai da corola de uma flor, estendendo um copo ao camponês 

que passa. [81]. Há nesta cena um pequeno detalhe que entendemos poder 

relacionar-se com a cena da margem de pé do fl. 77, onde uma das figuras 

aparentemente corta a mão de outra [84]. Neste núcleo, o camponês levanta o 

braço esquerdo na direcção da figura que segura o copo. Um exame mais atento 

revela a inexistência da mão, sem que essa pareça resultar da inabilidade do 

iluminador. Com base nesta constatação interrogamo-nos se haverá alguma relação 

entre estes dois núcleos narrativos ou se ocorreu, de facto, uma falha do iluminador na 

representação desta mão?  

Na margem de corte dispõem-se três bustos, que entendemos poderem ser os 

conselheiros de Carlos VII, estando o próprio monarca a ouvir os conselhos de Jacques 

Coeur [83]. Se assim for, estaria identificada a figura encapuçada pontualmente 

representada nas margens do manuscrito. Ligeiramente acima, um terceiro busto 

segura uma filactera onde se lê TSORADO NO LEETURIIS [82]. Na margem de cabeça 

um jovem príncipe luta contra um dragão [80]. Tratar-se-á de Luís XI, primogénito de 

Carlos VII, uma alusão às lutas que o próprio monarca continua a travar contra os seus 

inimigos, ou uma figuração ornamental, desprovida de significação simbólica? Apenas 

podemos acrescentar, pela análise do corpus, que estas lutas com dragões são um 

tema frequentemente representado [85].  

No que se refere à utilização de modelos, mais uma vez se verifica que as 

figurações marginais do manuscrito em análise partilham os mesmos modelos utilizados 

em miniaturas provenientes de outros códices do corpus. É o caso deste dragão, que 

apresenta fortes semelhanças formais com outro representado numa miniatura do 

L’Epître d’Othéa, de Christine de Pisan [86]. 

 

 [80]           [81]     

                                                          Pormenores do fl. 82 (margens de cabeça e pé, respectivamente) 
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  [82]             [83]         

                                                             Pormenores do fl. 82 (margem de corte) 
 

     [84] 

                                                       BNP, IL 165, pormenores dos fls. 77 (margem de pé) e 82 (margem de pé) 
 

         

         [85] 

               Madrid Palacio s.n., fl. 1.                                 Vienne 1987, fls. 233v e 210v, respectivamente.     

     

         [86] 

                     Lisboa, IL 165                                 Erlangen 2361 
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                                                                                                                                                    Lisboa, BNP, IL 165, fl. 86 
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Por último, encerrando as Horas da Virgem, – embora na realidade se trate de 

uma secção autónoma – o fólio 86 assinala o início do Ofício da Virgem para o 

Advento e Natal. Nas suas margens encontram-se várias figuras tocando instrumentos 

musicais [87]. O tema está de acordo com o texto que acompanha, uma vez que este 

apresenta o conjunto de antífonas que variam durante os períodos do Advento e 

Natal. Neste caso, estamos perante uma relação directa entre o texto e as figurações 

marginais, que neste âmbito desempenham uma função de carácter prático 

(identificação visual do texto) e ornamental. 

 

          [87] 

                                                 Pormenores do fl. 86 (margens de pé, corte e cabeça, respectivamente) 

 

 Conclui-se assim que, no essencial, as figurações marginais que acompanham 

os textos das Horas da Virgem narram uma temática paralela, muito específica, 

provavelmente relacionada com a vontade do mecenas encomendante do 

manuscrito. Apesar dos fólios 77 e 86 apresentarem temas directamente relacionados 

com o texto ou com a miniatura que acompanham, a leitura global desta secção 

aponta, de facto, para a narrativa de uma história laica, sem relação directa com o 

conteúdo dos textos. O que não é caso único, pois este não é o primeiro manuscrito a 

introduzir na figuração marginal uma narrativa paralela. As Horas de Jeanne d’Évreux, 

comissariadas pelo rei Carlos IV de França, além de um ciclo de nove iluminuras sobre 

a vida de Luís IX, canonizado em 1297, comporta ainda uma representação da 

recentemente coroada rainha, na inicial historiada que assinala o início do texto de 

Matinas; e nas já citadas Horas de Étienne Chevalier, iluminadas por Jean Fouquet, o 

próprio Carlos VII se faz representar no lugar de um dos reis Magos. 

Salienta-se ainda o facto da imagem de Joana d’Arc, durante a segunda 

metade do século XV, ser relativamente comum, em especial, dentro da corte dos 

Valois. Entre outras representações figura no Livro de Vigílias de Carlos VII27 [51-57] de 

1484, onde a sua história é contada em várias miniaturas; no livro Champion des 

Dames28 [50], de 1451, numa miniatura com Judite e Holofernes; no livro Les Vies des 

femmes célèbres, de 1505 e num desenho à pena feito pelo notário do parlamento 
                                                 
27 BNF, ms. Français, 5054  
28 BNF, ms. Français, 12476, fl. 121v 
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num registo de 1429, provavelmente a primeira representação gráfica de Joana 

d’Arc. O facto de Christine de Pisan lhe ter consagrado vários versos, celebrando as 

suas primeiras vitórias, denota o prestígio que Joana d’Arc gozou durante todo este 

período de tempo. O próprio Carlos VII, que nada fez para impedir o seu martírio em 

Rouen a 30 de Maio de 1431, mandou reabrir o processo e ordenar a sua revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Obsecro te (fls. 93v – 95v) 
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                                                                                                                                                Lisboa, BNP, IL 165, fl. 93v 
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A oração Obsecro te, provavelmente por se dirigir à Virgem e ser dita na 

primeira pessoa, é o local onde por vezes os mecenas se fazem retratar. A introdução 

dos doadores em prece nas margens dos manuscritos do corpus é, de acordo com os 

dados de Bousmanne, relativamente frequente. O fólio 93v do manuscrito em estudo 

comporta três núcleos de figuração: na margem de corte uma figura feminina saindo 

da corola de uma flor [90], na margem de cabeça uma figura masculina luta com um 

dragão [91] e na margem de pé um busto masculino segurando os caules de duas 

flores [92].  

Atendendo à estrutura do manuscrito depreende-se que esta secção não 

previa qualquer miniatura, pelo que teremos de aceitar as representações figurações 

nela existentes como as escolhidas para acompanhar esta oração. Embora estes 

núcleos não correspondam aos comummente utilizados na representação de 

mecenas, questionamo-nos que outro significado poderão assumir estas personagens 

senão uma referência aos proprietários do códice? 

Evidentemente que também aqui não podemos falar de um retrato fiel, que 

reproduza os traços fisionómicos dos retratados. São formulações idealizadas, seguindo 

modelos que se repetem noutros manuscritos, figuras de um determinado estatuto 

social.  

 

[90]  [91] [92] 

                                                  Pormenores do fólio 93v (margens de corte, cabeça e pé, respectivamente) 

 

Por último, pareceu-nos interessante comparar as figurações marginais deste 

fólio com a cena representada na margem de pé do fólio 210v, do Vienne 1987, por 

ambas combinarem dois núcleos narrativos muito semelhantes, ainda que 

representados em contextos diferentes: a representação de uma figura feminina e 

uma cena de luta envolvendo uma masculina e um dragão [93]. Poder-se-á tratar de 

São Jorge matando o dragão para salvar a filha do rei? Mas não nos parece muito 

provável, até porque o Obsecro te do manuscrito em estudo não faz nenhuma 

referência ao santo. De qualquer forma consideramos interessante sublinhar esta 

coincidência.  

Uma última palavra para assinalar outra situação que se repete neste 

iluminado e que não nos parece desprovida de significado, prendendo-se com a 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
155 

união de duas flores distintas presentes na ornamentação marginal. Elas surgem no 

fólio 69, em que são unidas por uma coroa; nos fólios 76v e 77 onde a coroa é 

substituída por um anel e no fólio em análise, onde o busto na margem de pé funciona 

como elo de ligação. 

 

 

   

                             Vienne 1987, fl. 210v 

 

 

 

   [93] 

                               Lisboa, Il 165, fl. 93v 
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5.2.7. Missa da Festa de Santo André (fls. 96 – 98v) 
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                                                                                                                                                                BNP, IL 165, fl. 96 

 

O texto alusivo à Missa da Festa de Santo André apresenta três núcleos 

narrativos que evocam temas da vida de corte. Uma vez que não há nada na sua 
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ornamentação que nos remeta, de forma directa ou indirecta, para a vida do santo, 

aceitamos que estes núcleos se possam relacionar com o mecenas do manuscrito, 

evocando deste modo a protecção do santo nas suas actividades do quotidiano.  

As imagens que seguidamente se apresentam [97] assinalam mais uma vez o 

recurso a modelos dentro do corpus. A primeira foi retirada de uma inicial historiada do 

Breviário de Filipe o bom, e a segunda pertence a uma miniatura. Embora não se 

apresentem exactamente na mesma posição, há entre eles inegáveis proximidades 

formais: é idêntica a estrutura do corpo e a representação das patas, das orelhas e da 

cauda também muito semelhante. 

Mais uma vez se evoca as Horas do Infante Afonso de Castela, pelos motivos já 

mencionados, que incluem na ornamentação marginal do fólio 44 um núcleo 

figurativos com os mesmos elementos que Vrelant utilizou na inicial historiada do 

Breviário do duque da Borgonha [98]. Além disso, abstraindo-nos das diferenças 

formais que claramente diferenciam o trabalho destes dois iluminadores, encontramos 

na representação do urso de Carríon elementos que recordam as representações de 

Vrelant, sobretudo as patas e as orelhas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pormenores do fl. 96 (margens de corte e pé, respectivamente) 

                                                              Pormenores do fl. 96 (margens de cabeça, pé e corte, respectivamente) 

 

[94] 

[95] 
 

 
 
 

[96] 
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    [97] 

   Ms. Bruxelles 9511, fl.252  (pormenor)                                                          ?29                              Lisboa, IL 165 

 

 

     [98]   

                 New York, Pierpont Morgan Library, Ms M854, fl. 44                                   Ms. Bruxelles 9511, fl.252     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Pormenor de uma miniatura atribuída a Vrelant, reproduzida na p. 150 do livro “Item a Guillaume Wyelant 
aussi enlumineur”, de Bernard Bousmanne. 
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5.2.8. Salmos Penitenciais (fls. 99v – 107v) 

 

 

                                                                                                                               Lisboa, BNP, IL 165, Juízo Final, fl. 99v 

 

 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
161 

 

 

 
                                                                                                                              Lisboa, BNP, IL 165, Juízo Final, fl. 100 
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Os fólios 99v e 100 reúnem cinco grupos de figuração marginal. O primeiro com 

duas cenas de luta, nas margens de pé [100] e corte [99]. Na margem de pé, lutam 

entre si duas figuras aparentemente anónimas, descritas por Gabriel Pereira30 como 

esgrimistas de montante. Embora se aproximem dos núcleos dos fólios 69, 76v e 96 e 

nos sugiram uma significação simbólica, os dados de que dispomos actualmente 

apenas nos permitem considerá-las ornamentais. 

  A figura na margem de corte, do mesmo fólio, também levanta algumas 

dúvidas quanto à sua identificação. Demasiado individualizada para ser anónima, 

recorremos, mais uma vez, à contextualização da representação na tentativa de 

encontrar uma resposta. Desde modo, tendo em atenção o texto e as margens dos 

dois fólios em análise, pensamos tratar-se do rei David. Esta questão volta a colocar-se 

na margem de pé do fólio seguinte, no que se refere à figura central que segura a 

filactera [102]. De facto, existem semelhanças físicas entre estas duas figuras e a 

representação do rei David, na margem de corte do fólio 100, de que não existem 

dúvidas sobre a identificação [103]. Embora esta figura central, pela forma como nos 

dirige o olhar e o trabalho minucioso com que o iluminador construiu o seu rosto, torne 

admissível a consideração de um auto-retrato, a frase que se lê na filactera, INCIPIUM 

SAPIENCIA, remete-nos directamente para o autor dos textos que estas figurações 

acompanham. No que concerne às margens de corte e cabeça, do fólio 100, a leitura 

é inequívoca; a figura representada na margem de corte reporta-se, como já vimos, 

ao rei David e os restantes bustos assinalam a presença da música que acompanha os 

salmos [101 e 103]. Face ao exposto, concluímos que o programa iconográfico desta 

secção, com excepção da cena da margem de pé do fólio 99v, está directamente 

relacionado com o conteúdo dos textos. Lamentavelmente, restam ainda por 

identificar as duas figuras que ladeiam a figura central, na margem de pé do fólio 100. 

 

 

                                                 
30 Gabriel Pereira, p. 18. 
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 [99]    [100] 

                                                                   Pormenores do fl. 99v (margens de corte e pé, respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
                                                    Pormenores do fl. 100 (margens de cabeça, pé e corte, respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [101] 
 

[102] [103]   
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5.2.9. Ofício dos Defuntos (fls. 114v – 145v)  

 

 

                                                                                                                      Lisboa, BNP, IL165, Serviço fúnebre, fl. 114v 
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                                                                                                                       Lisboa, BNP, IL165, Serviço fúnebre, fl. 115 
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O programa iconográfico que segue o Ofício dos Defuntos relaciona-se 

também directamente com o texto que acompanha. Apesar disso, as figurações 

marginais do fólio 114v levantam algumas dificuldades de leitura. As figuras que 

arranjam as ramagens na margem de pé [105] são, no nosso entender, meramente 

ornamentais.31 O problema coloca-se para a figura da margem de corte [104], 

formalmente inacabada, o que suscita algumas dúvidas. A parte inferior da imagem é 

composta por um animal fantástico bastante ambíguo: uma espécie de dragão com 

cauda de galo e com um segundo pescoço que se transforma numa cauda. A 

percepção do conjunto também é propensa a equívocos. Trata-se de um ser 

antropomórfico ou, antes, de uma figura humana que, colocada por detrás do 

animal, o domina com a sua lança? 

Associada ao Ofício dos Defuntos, poder-se-ia pensar numa alusão ao arcanjo 

São Miguel, estando assim a leitura iconográfica explicada. A sua presença teria o 

propósito de ajudar o leitor a libertar-se das constantes tentações do Demónio. Para 

reforçar a interpretação como um São Miguel, recorremos de novo ao Livro de Horas 

de Afonso de Castela, onde encontrámos semelhanças formais entre a representação 

do arcanjo desse manuscrito e a figuração marginal do manuscrito em análise [106]. 

Apesar disso, não nos parece crível identificá-lo com o chefe das milícias celestes.  

As margens do fólio 115, povoadas de pleurants [107], confirmam a relação 

directa entre as figurações marginais e o texto. São pequenas figuras negras, que 

rezam encapuçadas, evocando o cortejo fúnebre do defunto, como acontece no 

conjunto escultórico dos túmulos dos duques da Borgonha ou no Livro de Horas dito de 

Isabel a Católica.  

 

 

[105]  [106] 

              Lisboa, BNP, IL165, pormenores do fl. 114v (margens de corte e pé, respectivamente) 

 

 

                                                 
31 A figura da esquerda parece ter sobre o rosto a marca de uma impressão digital. 
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    [107] 

                                         New York, Pierpont Morgan Library, Ms M854, fl. 193                Lisboa, IL165, fl. 114v 

 

 

 

 

     [108] 

          Lisboa, BNP, IL165, pormenores do fl. 115 (margens de pé e corte e cabeça, respectivamente) 
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5.2.10. Livro de Salmos de São Jerónimo (fls. 146 – 157v) 

 

 

                                                                                                                                                   Lisboa, BNP, IL165, fl. 146 
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O programa iconográfico que acompanha o Livro de Salmos de São Jerónimo 

apresenta três núcleos de figuração [108], aparentemente sem qualquer relação com 

o texto, nem com a vida do santo. O saltério de São Jerónimo é um texto de carácter 

secundário, composto por um conjunto de salmos. A primeira versão latina dos Salmos, 

traduzida do grego, foi revista por São Jerónimo, razão pela qual esta secção 

geralmente recebe uma representação do santo. Da leitura da Legenda Áurea, não 

recolhemos qualquer referência que nos remetesse para as figurações presentes neste 

fólio.  

 

       [108] 

                                                          Pormenores fl. 146 (margens de pé, corte e cabeça, respectivamente) 

 

 5.3. Conclusão 

De acordo com o estado actual do manuscrito contabilizámos e analisámos 

sessenta e cinco núcleos de figuração marginal com cerca de cento e trinta e quatro 

elementos representados. As secções que não receberam ornamentação figurada 

foram a Missa da Santa Cruz, a Missa de Nossa Senhora e as Quatro Lições Espirituais. 

Pela forma como o códice está organizado, as duas Missas não previam a introdução 

de uma miniatura em fólio solto, nem qualquer outro tipo de figuração uma vez que as 

tarjas que acompanham o texto estão totalmente ornadas e não comportam 

elementos figurados. Quanto às Lições Espirituais, também nos parece pouco provável 

que estivesse prevista a introdução de figurações alusivas aos Evangelistas. No 

entanto, salienta-se o facto dos versos destes fólios não terem recebido tarja ornada, o 

que nos força a admitir a possibilidade, embora pouco provável, de estar igualmente 

prevista a introdução de figuração.  

O calendário abarca um ciclo iconográfico bastante comum, embora a forma 

como este foi introduzido na ornamentação marginal seja menos usual. A 

circunstância do verso dos fólios não ter recebido tarja ornada leva-nos a equacionar 

a hipótese de ter estado prevista de início a introdução dos signos do Zodíaco no 

verso destes fólios, o que é uma solução muito frequente neste tipo de manuscritos.  

As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e as Horas da Santa Cruz são 

secções que têm como tema central a figura de Cristo. A nível iconográfico as 

figurações marginais estabelecem uma relação indirecta com o texto e introduzem 
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uma narrativa paralela, que se irá desenvolver ao longo das Horas da Virgem, 

proporcionando, em alguns momentos, um paralelismo entre a missão salvífica de 

Cristo e os feitos biográficos de Carlos VII.  

Na Missa da Bem-Aventurada Virgem Maria e nas Horas da Virgem as 

figurações marginais narram cenas da vida de corte, cenas de luta, a intervenção de 

Joana d’Arc na reconquista da coroa francesa, a coroação de Carlos VII e as suas 

reformas fiscais. No essencial, narram uma história profana, de carácter biográfico, 

cuja relação com os textos só se faz de forma indirecta, através dos paralelismos que 

procura estabelecer com as narrativas bíblicas.  

Nas restantes secções verificam-se duas situações distintas: uma relação 

directa entre o texto e as figurações marginais ou situações ambíguas, nas quais se 

intui uma narrativa paralela mas que carece ainda de fundamentação precisa. 

Dentro do primeiro caso ficam as Variações textuais para as Horas da Virgem, cujas 

margens estão povoadas de instrumentos musicais; os Salmos Penitenciais e o Ofício 

dos Defuntos, embora nestas duas últimas secções exista alguma margem de 

incerteza. No segundo caso ficam o Obsecro te, a Missa da Festa de Santo André e o 

Livro de Salmos de São Jerónimo. 

Concluímos assim, como já havia sido enunciado, que as margens deste 

manuscrito não apresentam uma narratividade contínua, funcionando por núcleos 

que desenvolvem relações simbólicas distintas com os textos que acompanham. Esta 

proposta de leitura iconográfica, que nasce de um confronto directo e aturado com o 

objecto de estudo, serve de ponto de partida para, juntamente com outros dados, 

tentar refazer o percurso do manuscrito e perceber por que vias é que ele chega às 

mãos de D. Leonor. A partir do estudo destes núcleos figurativos e da sua comparação 

sistemática com outras figurações do corpus, podemos afirmar que o iluminado 165 é, 

na sua totalidade, obra de Vrelant. Embora Bernard Bousmanne tenha atribuído a este 

iluminador apenas as seis iluminuras de página plena, sendo omisso quanto às 

figurações marginais, julgamos ter reunido os argumentos necessárias para a sua 

atribuição ao mesmo iluminador. Por outro lado, voltamos a sublinhar que, atendendo 

à inquestionável qualidade do manuscrito, este códice teve necessariamente que ser 

encomenda de um mecenas de grande prestígio. De acordo com a narrativa 

paralela, que propusemos para as margens do manuscrito, acreditamos tratar-se de 

alguém ligado à corte dos Valois.  

 

5.4. Análise iconográfica das figurações presentes nas tarjas 

 Depois da leitura iconográfica proposta para as várias secções que integram o 

iluminado em estudo, abre-se espaço para o levantamento das figurações das tarjas, 

que maioritariamente desempenham uma função ornamental. Os fólios que 
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receberam duas tarjas ornadas, na margem de cabeça e pé, não comportam 

figurações. Nos restantes fólios, para além do ciclo iconográfico do calendário, 

definem-se quatro categorias distintas: uma ave, figuras antropomórficas, anéis e jarras 

com flores.  

No que respeita ao calendário e à ave [109], nada mais há a acrescentar, uma 

vez que os mesmos foram analisados nos capítulos precedentes. A representação de 

jarras com flores revela-se uma presença constante ao longo do códice, existindo dois 

tipos diferentes: uma onde a representação da jarra é inequívoca [110] e outra onde 

se verifica uma ambiguidade entre a jarra e a corola de uma flor [111]. Muitas vezes o 

iluminador estrutura a composição das tarjas, aproveitando a corola de uma flor, para 

daí fazer sair os pés de várias outras flores. Gradualmente estas corolas vão ganhando 

uma escala que torna difícil a sua enumeração: não sendo exactamente uma jarra, 

também já não é lida como corola. Assim, para a análise desta categoria optámos 

por não fazer o seu levantamento sistemático, por entendermos ter pouco interesse 

científico, seleccionando apenas algumas figurações representativas das várias 

soluções encontradas pelo iluminador. No que concerne ao primeiro tipo, as jarras 

propriamente ditas, elas apresentam soluções menos diversificadas e por vezes um 

desenho pouco cuidado. Nos fólios em que a cercadura ornada é completa 

encontram-se soluções mais diversificadas e um desenho mais rigoroso.  

 

    [109] 

                                                   Pormenores do fl. 17v 
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         [110] 

                            fl. 75v                                    fl. 96v                              fl. 122                                       fl. 142 

 

 

                      

                                    fl. 4                                                                                             fl. 7                                        fl. 8v         

 

                    

            [111]      

                                        fl. 44                                              fl. 45                            
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O anel, menos frequente que as jarras, comparece nas tarjas dos fólios 50, 58, 

58v, 63v, 97v, 100v [112] e também nas margens dos fólios 76v e 77, que apresentam 

cercaduras ornadas completas, num total de oito representações.  

 

 

                [112] 

                           fl. 50                                        fl. 58                              fl. 63v                                        fl. 100v 

 

 

Por último, as representações de figuras antropomórficas, talvez a categoria 

mais importante, pela sua semelhança com outras representações do corpus. Entre as 

quatro representações que o manuscrito comporta, verifica-se a presença de três 

categorias diferentes. A figura na tarja do fólio 82v, com apenas 15 milímetros de 

altura, é constituída por um busto masculino que encaixa num animal do qual são 

visíveis as patas traseiras e a cabeça. A figura masculina, que constitui parte deste ser, 

está representada com chapéu e segura na mão direita uma lança. A nível estrutural 

esta figura aproxima-se das antropomórficas da margem de pé do fólio 3 [16] e da 

margem de corte do fólio 66 [63]. O desenho é de muito boa qualidade e está 

trabalhado em tons de cinzento. O focinho do animal está duplicado, ostentando 

uma expressão bastante feroz. Da sua observação fica a dúvida: esta duplicação 

corresponde a uma hesitação do iluminador, ou pelo contrário, denuncia a utilização 

hábil de um recurso para ampliar a noção de movimento? Esta figuração integra-se 

na Hora de Completas junto aos salmos 128 e 129, pelo que poderá ser uma alusão à 

luta travada pela libertação de Israel. A ideia de um combate contra as forças do Mal 

está de acordo com o que é narrado neste Cântico das Ascensões. 

As figurações presentes nos fólios 88 e 88v correspondem a seres que lutam 

com a própria cauda. Trata-se de figuras compósitas onde os rivais, reunidos num 

mesmo ser, se defrontam entre si. Uma vez que se encontram sobrepostos (um de 

cada lado do fólio), a sua composição é simétrica, revelando um recurso muito 

utilizado na ornamentação marginal. Apresentam um desenho linear, de muito boa 

qualidade, onde os valores tonais são conseguidos apenas pelo recurso ao desenho.  
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Por último a figuração presente na tarja do fólio 97v apresenta a justaposição 

de uma jovem com um ser antropomórfico. Segundo Bousmanne, estas 

representações ambíguas têm uma intenção satírica. Formalmente mostra um 

desenho bastante vigoroso que, contrariamente às representações anteriores, está 

pintado. O pássaro com cabeça humana é preenchido a ouro e a figura feminina 

está modelada em tons de cinzento com realces a ouro. Este núcleo figurativo é 

coroado por um anel. 

 

 

 [113]    [114] 

fl. 82v                                                                                          fl. 88 
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 [115]    [116] 

fl. 88v                                                                                           fl. 97v 

 

 

5.5. Composição e alguns aspectos técnicos na iluminação das margens 

 

A análise das tarjas ornadas permitiram-nos perceber o seu processo de 

produção. O desenho que estrutura a composição no recto do fólio é copiado no seu 

verso, resultando numa composição simétrica que se sobrepõe à primeira [117-121]. 

Deste modo, a composição do verso do fólio é simétrica em relação ao recto, 

variando apenas em alguns detalhes. Esta solução, em especial em fólios de velino 

tão finos (como é o caso do manuscrito em análise), apresenta duas vantagens de 

carácter prático. A primeira é a rapidez de execução, uma vez que no verso do fólio 

já se trabalha sobre o desenho que transparece do recto; a segunda é a preservação 

de brancos, fundamental para uma leitura clara da imagem. Ou seja, uma vez que as 

manchas de tinta se sobrepõem, não interferem nem no recto, nem no verso do fólio, 

deixando entre as representações zonas de grande reflexão lumínica. O recurso a esta 

técnica evita ainda, a visibilidade de manchas de oxidação, como as que se 

encontram no verso dos fólios que não receberam tarja ornada [123].32 Além disso, 

uma observação atenta das zonas onde a ornamentação não é exactamente 

coincidente evidencia a presença de auréolas escuras, resultantes da oxidação [122]. 

                                                 
32 Estas manchas são particularmente visíveis no verso dos fólios que receberam cercadura ornada 
completa. 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
176 

É certamente pelo mesmo motivo (preservação de brancos) que os fólios que 

receberam cercadura ornada completa apresentam o seu verso preenchido apenas 

com a coluna de texto. 

 

 

   

  [117] 

                                                    Pormenores do fl. 27                                                     Pormenores do fl. 27v  

 

   [118]                [119]             

                                                                                           Pormenores dos fls. 4, 4v, 6 e 6v, respectivamente. 
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   [120]               [121]       

                                                                                      Pormenores dos fls. 12, 12v, 13 e 13v, respectivamente. 

 

 

 

 

       [122]            

                                                                                                    Pormenores dos fls. 6 e 6v, respectivamente. 
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   [123] 

        Pormenores dos fls. 9 e 9v, respectivamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchas de oxidação 
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6. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ILUMINURAS DE PÁGINA PLENA  

  

6.1. Considerações gerais 

Actualmente o manuscrito comporta apenas seis miniaturas, em fólio solto e 

com recto liso, executadas num pergaminho mais grosso. Estão circunscritas por uma 

cercadura ornada completa, bastante desenvolvida, que preenche a totalidade do 

fólio. Os temas representados são os seguintes: Visitação (fl. 53v), Anúncio aos Pastores 

(fl. 65v), Apresentação no Templo com circuncisão (fl. 72v) e Massacre dos Inocentes 

(fl. 76v), dentro das Horas da Virgem; Juízo Final (fl. 99v) e Serviço Fúnebre (fl. 114v), 

respectivamente nos Salmos Penitenciais e no Ofício dos Defuntos. Acreditamos que 

possam estar em falta, pelo menos, as miniaturas que acompanhavam as restantes 

Horas da Virgem: Anunciação na Hora de Matinas (fl. 40), Natividade de Cristo na 

Hora Prima (fl. 62), Adoração dos Magos a acompanhar a Hora Sexta (fl. 69), e 

Coroação da Virgem na Hora de Completas (fl. 82). Atendendo à organização do 

manuscrito, seria ainda de esperar uma miniatura a anteceder cada um dos fólios que 

dá início a uma nova secção e que é iluminado por uma cercadura ornada 

completa, semelhante à que encontramos nos fólios que comportam miniatura. 

Seguindo este raciocínio, poderão estar em falta as miniaturas das seguintes secções: 

Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo (fl. 3, cena alusiva à vida de Cristo), 

Horas da Santa Cruz (fl. 25, Crucifixão ou cena alusiva à vida de Cristo), Missa da Bem 

Aventurada Virgem Maria (fl. 33, cena alusiva à vida da Virgem), Ofício da Virgem 

para o Advento e Natal: Antífonas e Salmos (fl. 86, Coroação da Virgem, Morte da 

Virgem ou Virgem com o Menino), Missa da Festa de Santo André (fl. 96, uma 

representação de Santo André) e Livro de Salmos de São Jerónimo (fl. 146, 

representação de São Jerónimo).  

Do ponto de vista formal, as seis miniaturas que restam são delimitadas por um 

rectângulo vertical, coroado por um arco abatido. As miniaturas são delimitadas por 

uma fina moldura de dois filetes, desenhados a preto e preenchidos com cor. O filete 

exterior é preenchido a ouro e o interior com uma aguada de castanho avermelhado, 

cuja zona central foi deliberadamente deixada sem tinta, para acentuar a volumetria. 

Este tipo de moldura é bastante frequente nos manuscritos atribuídos a Vrelant. O 

espaço envolvente é totalmente preenchido pelas ornamentações marginais, 

comportando dois núcleos de figuração, nas margens de corte e pé. O fólio que 

acompanha a miniatura comporta três núcleos de figuração marginal, nas margens 

de cabeça, corte e pé. A dimensão das miniaturas não é exactamente a mesma em 

todos os fólios. 

Tanto as miniaturas como as margens são iluminadas em grisalha e ouro. As 

miniaturas apresentam alguns vestígios de cor, nomeadamente a nível das carnações, 
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na introdução discreta de aguadas amareladas, em alguns planos para realçar as 

figuras e na introdução de fundos azuis, nas cenas de exterior, onde a cor é utilizada 

pura. Nas margens são igualmente visíveis pequenos pontos azuis, quase 

imperceptíveis, situação que também se verifica no MS M. 25, da Pierpont Morgan 

Library [1]. Regra geral, podemos afirmar que o iluminador utiliza, de forma muito subtil, 

tons rosados/avermelhados para representar as partes descobertas do corpo, inclusive 

nas figurações marginais; cinzas frios e puros para as figuras e cinzas amarelados para 

os espaços interiores ou paisagens (Planos de fundo). Utiliza o ouro, de forma muito 

contida, nas auréolas (sempre raiadas), coroas e jóias, e em alguns detalhes das 

vestes. Verifica-se situação análoga no Ms IV 145, da Bibliothèque Royale Albert Ier, em 

Bruxelas, que formalmente se aproxima muito do manuscrito em análise; ou no Yates 

Thompson 4, da British Library de Londres, embora neste caso tenhamos que falar 

apenas em meia grisalha. [2] Apesar disso, Dogaer assinala, como uma característica 

do trabalho de Vrelant, o recurso excessivo ao ouro no tratamento das vestes.1 Uma 

vez que não foi possível, no contexto deste trabalho, analisar o corpus Vrelant 

abstemo-nos de fazer considerações genéricas a respeito da produção do iluminador. 

Não deixamos porém de salientar que, daquilo que nos foi possível observar 

relativamente à produção em grisalha, o ouro foi sempre utilizado de forma muito 

contida.2  

Nas margens, o ouro é mais abundante: está bastante presente nos elementos 

vegetais e é utilizado para destacar elementos dentro das figurações marginais, 

nomeadamente escudos, armaduras, chapéus, instrumentos musicais, entre outros. No 

corpo do texto é também utilizado com grande generosidade, estando presente em 

todas as iniciais ornadas, onde é aplicado polido, como aliás também acontece em 

diversas situações nas margens.  

 

       [1]   
                 New York, PM L, Ms M25, pormenor fl. 32v                                   Lisboa, BNP, IL165, pormenor fl. 93v 

 

                                                 
1 The folds of their clothes are usually drawn correctly, but gold is used excessively. Dogaer, p. 99.  
2 Além do manuscrito em análise veja-se também Ms  IV 145 (Bibliothèque Royale Albert Ier); Ms. 10777 
(Bibliothèque Royale Albert Ier); Yates Thompson 4 (British Library); MS Widener 5 (Free Library of Philadelphia) e 
Ms. 0003 (Mâcon). 
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    [2]  
Bruxelas, Bibliotheque Royale Albert Ier, Ms IV 145, fl. 75v         Londre, British Library, Yates Thompson 4, fl. 27 

 

Embora as seis miniaturas do manuscrito em análise tenham sido 

inquestionavelmente atribuídas, por Bernard Bousmanne, a Willem Vrelant, o autor 

enumera uma série de características gerais,3 atribuíveis às iluminuras do corpus, que 

nem sempre coincidem com o que podemos observar neste manuscrito e que vale a 

pena salientar. No que respeita aos planos de fundo, preenchidos com paisagens, 

Bousmanne refere linhas do horizonte bastante altas e céus tratados através de 

matizes azuis e brancos. No iluminado 165, a análise das três cenas representadas em 

espaço exterior4 confirma, em duas delas, a marcação de linhas do horizonte 

bastante elevadas. No que concerne ao tratamento do céu teremos que discordar, 

uma vez que no manuscrito em estudo o azul de fundo é aplicado puro, sendo as 

variações graduais de tom conseguidas através de uma maior ou menor diluição da 

tinta. Esta solução é igualmente adoptada por Vrelant noutro manuscrito em grisalha: 

a Primeira Guerra Púnica (Ms. Bruxelas 10777) [3], o que nos leva a concluir que esta 

diferença no tratamento dos céus será uma opção estética do iluminador, 

directamente relacionada com o facto de se tratar de manuscritos iluminados em 

grisalha. Embora Bousmanne não faça referência, é de salientar ainda a introdução, 

nesses céus, de pequenas nuvens em tons mais escuros, desenhadas a preto, 

particularidade que por vezes também se verifica em trabalhos cromáticos [4]. As 

                                                 
3 Bernard Bousmanne, pp. 83-105. 
4 IL165, fls. 53v, 65v e 99v. 
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miniaturas executadas para a segunda parte das Crónicas, já sob o mecenato de 

Carlos o Temerário, são, segundo Dogaer, as únicas que se podem atribuir a Vrelant 

com base em fontes documentais.5 Este facto reveste-se de especial importância pela 

semelhança formal que existe entre essas miniaturas e as que encontramos no 

iluminado 165. Apesar de estarmos perante manuscritos que abordam temáticas 

completamente diferentes, não resta qualquer tipo de dúvida tratar-se do mesmo 

iluminador. Aliás, das imagens do corpus a que tivemos acesso, serão certamente 

aquelas que mais se assemelham às miniaturas presentes no manuscrito em estudo. 

As árvores são outro dos elementos característicos e facilmente identificáveis 

nas miniaturas atribuídas a Vrelant. Apresentam ramagens geralmente densas, copas 

arredondadas ou alongadas e troncos finos, aparecendo muitas vezes em pequenos 

grupos. As imagens que se seguem confrontam dois pormenores retirados de duas 

miniaturas do iluminado 165 [5] com três pormenores retirados de miniaturas 

pertencentes a manuscritos atribuídos a Vrelant. [6] 

 

 

   [3]   
                                                                                             Ms. Bruxelles 10777, fls. 9 e 41v, respectivamente. 

 

                                                 
5 Dogaer, p. 99. 
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      [4]   
                                                                                                 Ms. Bruxelles 9243, fls. 85v e  260, respectivamente. 

 

 

 

 

                      [5] 

                  Lisboa, BNP, IL165, pormenores dosfls. 53v e 65v, respectivamente. 
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                         [6] 

                                         ?6                                           Erlangen 2361                Ms. Bruxelles 10777, fl. 9 

 

No que concerne à representação de espaços arquitectónicos, Bousmanne 

entende-os como meros cenários, de carácter irrealista, submissos ao ambiente que o 

iluminador pretende evocar, falando mesmo em colunas isoladas sem capitéis e em 

abóbadas que não descarregam o peso em nenhum suporte. De facto, relativamente 

às três cenas interiores do Iluminado 1657, a nossa primeira percepção é a de um 

espaço arquitectónico real. Todavia, ao analisarmos a estrutura desses espaços com 

mais atenção, verificámos que o iluminador sacrificou o rigor da construção 

arquitectónica em favor da composição da cena. Quanto às estruturas 

arquitectónicas das paisagens dos fólios 53v e 65v, estas são muito próximas das que 

encontramos noutras miniaturas igualmente dadas a Vrelant. [7]  

 

      [7] 

                                                                  Lisboa, BNP, IL165, pormenores dos fls. 53v e 65v, respectivamente. 

 

É a nível da representação de figuras e das características gerais enunciadas 

por Bousmanne que verificamos as maiores divergências com o manuscrito em 

análise. Afirma Bernard Bousmanne, L’aspect morphologique des figures reste très 

                                                 
6 A miniatura foi retirada do livro “Item a Guillaume Weylant aussi enlumineur” de Bernard Bousmanne onde é 
reproduzida na página 85. O autor não identifica a que manuscrito pertence a imagem. 
7 IL 165, fls. 72v, 76v e  114v. 
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caractéristique: visages arrondis ou avales, sans grande individualité, et membres 

inférieures minces, fortement élancés. Les mains montrent un dessin très sommaire où 

les doigts, collés les uns aux autres, sont à peine esquissés.8 Georges Dogaer  

caracteriza-as da seguinte forma: The stiff, immobile figures all have firmly modeled 

faces with staring, expressionless eyes, blushing cheeks and thick lips.9 Contrariamente 

ao que afirma Bousmanne, os rostos que encontramos no iluminado 165 são 

individualizados, embora possamos vislumbrar algumas semelhanças morfológicas 

entre algumas figuras, nomeadamente entre o sacerdote do fólio 72v e o pastor que 

toca gaita-de-foles no fólio 65v, bem como em algumas figuras de carácter mais 

secundário [8]. Também no que se refere ao desenho das mãos não há 

concordância. As figuras apresentam geralmente mãos delicadas, com dedos muito 

compridos e bem estruturados, estabelecendo inclusive uma diferenciação a nível da 

estrutura das mãos de adultos e de crianças. São excepção as mãos de São José, no 

fólio 72v, de construção bastante disforme [9]. Quanto ao rosto, os olhos são 

construídos pela acentuação a negro, das pestanas superiores e da íris (através de 

uma linha curva espessa), o que faz com que as figuras ganhem uma aparência de 

olhos grados. Por vezes as maçãs do rosto são realçadas formando uma espécie de 

círculo. O iluminador acentuou os volumes do rosto, de modo quase sistemático, com 

pequenos toques de branco no nariz, parte superior do lábio e queixo. Por vezes 

também aplica o branco para salientar as pálpebras e as orelhas. Da descrição de 

Dogaer, não encontramos, no manuscrito em análise, poses rígidas nem olhos 

inexpressivos.  

Acreditamos que estas divergências formais relativamente às análises de 

Bousmanne e Dogaer se devam ao facto de estarmos na presença de um códice de 

excepção, de grande qualidade estética, certamente um dos mais notáveis Livros de 

Horas da produção Vrelant. Entendemos por isso que o iluminado 165 foi encomenda 

de um mecenas de grande prestígio e a sua qualidade é prova inegável disso. O 

próprio Bousmanne afirma, de forma peremptória, que a qualidade dos manuscritos 

do corpus varia em função do prestígio do mecenas que o encomenda. A análise 

comparativa do iluminado 165 (tanto das miniaturas como das figurações marginais) 

com outras obras de Vrelant corrobora este ponto de vista. Os modelos mais próximos 

deste manuscrito são, de facto, as grandes encomendas do corpus: o segundo 

volume das Crónicas de Hainaut, o Breviário de Filipe o Bom e a Primeira Guerra 

Púnica, para citar apenas alguns exemplos. 

                                                 
8 Bernard Bousmanne, pp. 86-87.  
9 Georges Dogaer, p. 99. 
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                               fl. 53v                              fl. 72v                          fl. 72v                   fl. 72v                            fl. 72v 

 

             

                           fl. 72v                            fl. 76v                                   fl. 76v                             fl. 99v 

 

                                             

                            fl. 72v                            fl. 72v                          fl. 72v                            fl. 72v                               fl. 65v 

  

 

         

                                    fl. 65v                                         fl. 65v                                        fl. 65v                                fl. 76v 
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                                          fl. 76v                          fl. 76v                                            fl. 76v                                     fl. 99v 

 

 

         [8] 

                                fl. 99v                           fl. 114v                                      fl. 114v                                           fl. 114v 

 

     

                                        fl. 53v                                                                                         fl. 65v                             fl. 65v 

 

            

                                                                                                                                                   Pormenores do fl. 72v     
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                                                                                                                                                     Pormenores do fl. 76v 

 

 

           [9] 

                                                                                                                                                  Pormenores do fl. 99v 

 

 

 No que respeita à existência de modelos, que eventualmente pudessem ter 

servido de referência para as seis miniaturas do códice, a nossa pesquisa não foi 

profícua; o que mais uma vez indicia tratar-se de um manuscrito cuidadosamente 

elaborado. Não encontrámos, dentro ou fora do corpus, miniaturas, que claramente 

evidenciassem ter a mesma matriz das cenas do iluminado 165. Contudo, verificámos 

a presença de uma base comum, que se adivinha na génese da construção de 

algumas figuras, mas sempre cuidadosamente recriada. Este recurso técnico, a que o 

iluminador recorre, repete-se também nas figurações marginais, como tivemos 

oportunidade de expor no capítulo precedente. 

  

 

 

 

 

 

 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
189 

6.2. Descrição e análise comparativa das miniaturas 

 

6.2.1. Visitação de Maria a sua prima Isabel 

A primeira miniatura, no fólio 53v, assinala o início da Hora de Laudes e 

representa o tema da Visitação de Maria a sua prima Isabel (p. 120) As figuras da 

Virgem e de Isabel dominam todo o primeiro plano. A Virgem, muito jovem, está à 

esquerda da composição, usando o cabelo solto, longo e ondulado. Veste uma 

túnica, de mangas compridas e sobre esta um longo manto. Olha para as mãos de 

Isabel, que assentam sobre o seu ventre, já bastante saliente, e levanta as suas em 

sinal de aceitação. Isabel tem os joelhos ligeiramente flectidos e os braços estendidos 

na direcção do ventre da Virgem. Veste túnica e manto. Tem a cabeça protegida por 

um toucado, característico de uma mulher idosa, composto por um capuz com 

górgea, recoberto por um véu. O seu rosto, parcialmente danificado, revela uma 

expressão inquieta, muito diferente da serenidade que o rosto e a postura da Virgem 

apresentam. As duas figuras são representadas com auréolas raiadas em ouro e estão 

ambas calçadas. O cânone das figuras é alongado e a sua representação é feita 

com correcção anatómica. De salientar a delicadeza das mãos da Virgem que 

apresentam os dedos bastante compridos. O desenho dos panejamentos é bem 

executado e o iluminador soube tirar partido da sua volumetria, através de um 

desenho rigoroso e da marcação de sombras acentuadas. 

Os planos intermédios são dados por uma paisagem que se desenvolve ao 

longo das margens de um rio. De acordo com o texto bíblico dever-se-á tratar de uma 

das cidades de Judá.10 As duas figuras estão colocadas numa zona elevada, 

permitindo assim uma vista quase panorâmica sobre a cidade. Contudo, a linha negra 

que delimita o primeiro plano, onde se encontram, cria um problema de leitura da 

imagem, por estar excessivamente acentuada. O segundo plano é dado por um 

pequeno monte coroado por três árvores, tipicamente vrelanianas. Sobre esta 

pequena elevação, entre a cabeça das duas figuras, é visível o esboço de uma 

pequena árvore, completamente fora de escala, que certamente o iluminador terá 

abandonado. Também aqui, a marcação da sombra, que delimita o lado direito do 

monte, é exagerada, criando um contorno excessivo que quebra a leitura contínua 

da cena. A passagem para o terceiro plano é feita mediante a ponte que une as duas 

margens do rio. A cidade desenvolve-se sobre estas margens e termina numa linha do 

horizonte bastante elevada. O plano de fundo é encerrado por um céu azul-escuro, 

pontuado por nuvens ainda mais escuras. 

Em termos da composição esta miniatura estrutura-se por sobreposição de 

planos, funcionando como uma espécie de cenário para o tema que se pretende 

                                                 
10 Lc (1, 39) 
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representar [11]. O essencial da narrativa decorre no primeiro plano, sendo os 

restantes preenchidos por uma paisagem que acentua a profundidade. A linha do 

horizonte, muito elevada, permite uma vista panorâmica sobre a cidade. A 

narratividade da cena, marcada pela presença das duas mulheres, ocupa 

aproximadamente os dois terços inferiores da miniatura. O último plano, encerrado 

com o azul-escuro do céu, ocupa apenas um sexto da miniatura [10].  

No que respeita ao desenvolvimento deste tema não se verifica grande 

diversidade de representações. Regra geral as miniaturas apresentam apenas as duas 

figuras principais – a Virgem e Isabel – recortadas num fundo de paisagem. Em alguns 

casos as duas mulheres são acompanhadas por anjos (que seguram o manto da 

Virgem ou ladeiam as figuras), por uma personagem masculina (São José a 

acompanhar a Virgem ou Zacarias, em local mais afastado) e mais raramente por 

figuras anónimas. Verifica-se, em versões mais antigas, que o contacto entre as duas 

figuras é mais próximo, estando frequentemente abraçadas e com o rosto encostado. 

É bastante frequente a colocação da cena num espaço exterior e a genuflexão de 

Isabel, quase sempre de cabeça coberta. 

 

 

 [10]  [11] 

                                                                              Lisboa, BNP, IL 165, Visitação, pormenores do fl. 53v 
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Iconograficamente o tema nem sempre tem sido interpretado com rigor, 

havendo, neste sentido uma leitura recente, proposta por João Alves Dias, bastante 

interessante11. Designada como a Visitação, ou seja, a visita que a Virgem faz a sua 

prima Isabel, é correntemente descrita como o momento em que as duas mulheres se 

encontram. O que este autor observou, e bem, na miniatura do incunábulo português 

da Biblioteca do Congresso de Washington, é que a cena não coincide com o texto 

bíblico12, que conta o encontro no interior da casa de Isabel e Zacarias. Além disso, o 

desenvolvimento excessivo do ventre de Maria e a ausência do mesmo em Isabel 

também não coincide com os tempos de gestação respectivos. O tema – Visitação – 

é correcto, o tempo é que está desajustado: a cena representa o fim, e não o início 

da Visitação. Esta leitura, proposta por João Alves Dias para o incunábulo português, 

aplica-se igualmente à miniatura do manuscrito em análise. Atendendo ao volume do 

ventre da Virgem e ao enquadramento onde as duas figuras estão representadas, não 

restam dúvidas que a narrativa se reporta ao final da Visitação, quando Isabel 

acompanha a Virgem às portas da cidade. De facto, se observarmos atentamente a 

representação, o que se lê nos gestos destas duas mulheres é a preocupação de 

Isabel ao despedir-se da Virgem, que parte de viagem já bastante pesada. Em 

algumas versões aparecem mesmo, ao lado da Virgem, dois anjos que a 

acompanham no caminho de regresso. 

No que respeita à existência de modelos verificámos existir uma proximidade 

formal muito grande entre a figura da Virgem, presente na cena da Visitação do 

iluminado 165, e a Virgem da Anunciação do fólio 58v das Horas de Langattock13, 

igualmente atribuída a Vrelant [13]. Apesar da inclinação da cabeça estar invertida, a 

semelhança dos rostos é muito grande; e idêntica a forma de representar os olhos, 

como a expressão, a posição da cabeça e até as auréolas, igualmente raiadas. 

Encontramos a mesma proximidade formal em relação às mãos, havendo apenas um 

pequeno desfasamento na posição relativa das mesmas. O interessante, neste 

trabalho de comparação, é o facto dele nos permitir compreender os recursos 

técnicos do iluminador para, partindo de um mesmo modelo, recriar e construir novas 

figurações. A comparação destas duas representações revela a existência de um 

modelo comum que é alterado de forma a poder adequar-se ao fim pretendido. 

Neste caso específico as figuras estão praticamente na mesma posição; o iluminador 

limitou-se a inverter a posição da cabeça e a salientar o ventre da Virgem na 

representação da Visitação. Através da comparação destas duas figuras 

conseguimos intuir, de forma quase imediata, o método utilizado, permitindo-nos 

                                                 
11 João Alves Dias, pp. 69-72 
12 LC(1; 39-45) 
13 http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=25517 
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acompanhar, a uma distância de mais de quinhentos anos, as várias etapas do 

trabalho no scriptorium do iluminador. 

Salienta-se ainda o facto das Horas de Langattock mostrarem outros pontos de 

contacto com o manuscrito em análise, embora Vrelant só tenha executado esta 

miniatura para o códice: o moinho do fólio 78v, a posição do Menino e a composição 

da miniatura alusiva à Circuncisão, no fólio 92v e o a composição da Vigília Fúnebre, 

no fólio 131v. Estas semelhanças formais são facilmente compreensíveis na medida em 

que Vrelant terá, decerto, tido contacto com as restantes miniaturas que integram o 

códice. 

 

 

 

  [12] 

                                                           Horas Llangattock, Malibu Ludwing IX 7, fl. 58v         Lisboa, IL165, fl. 53v 
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    [13] 

 

 

No caso das Horas do Infante Afonso de Castela14 a situação não é 

exactamente a mesma, uma vez que estamos a comparar miniaturas que foram 

realizadas por iluminadores diferentes. Apesar disso, estas duas miniaturas revelam uma 

base comum, que se torna evidente através da comparação das duas 

representações. [14] A concepção assenta nos mesmos princípios: a posição relativa 

das duas mulheres é a mesma; o encontro acontece numa zona alta e rochosa e tem 

uma vista da cidade em segundo plano, que termina numa linha do horizonte 

elevada. Percebe-se que as duas representações partilham um modelo comum, ou 

que existe uma influência directa entre as duas miniaturas. No caso concreto destes 

dois códices, mais do que um modelo comum, acreditamos tratar-se antes de uma 

influência directa entre os dois manuscritos pelo facto de haver muitos outros pontos 

de contacto entre eles. Apesar da evidência de terem sido executados por dois 

iluminadores distintos, a relação entre eles é bastante clara. Não só pela proximidade 

formal do desenho, subjacente a estas duas miniaturas, como ainda pela 

ornamentação das margens, o recurso à grisalha e ao ouro e pela sua figuração 

marginal. Olhando para a figura 15, pensamos não restarem dúvidas sobre a partilha 

de um modelo comum por todas estas figuras; mais evidente nas duas últimas 

representações, por estarem atribuídas ao mesmo iluminador.  

 

                                                 
14http://utu.morganlibrary.org/medren/pass_page_through_images_initial.cfm?ms_letter=msm&ms_number=0
854&totalcount=73&current=1 
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     [14] 
                                   New York, PML, MS M. 854 fl. 62v               Lisboa, BNP, IL 165, Final da Visitação fl. 53v 
 
 

    [15] 
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6.2.2. Anúncio aos Pastores 

A segunda miniatura, presente no manuscrito em análise, surge no fólio 65v e 

assinala o início da Hora Terça. O tema representado é o Anúncio aos Pastores (p. 

130). Em primeiro plano estão representados quatro pastores, dispostos em círculo. 

Vestem calças justas com borzeguins e túnica cingida na cintura. Dois deles têm ainda 

uma capa com capuz e os restantes protegem a cabeça com lenço ou chapéu. O 

primeiro pastor, mais próximo do observador, ajoelha no chão a brincar com o cão de 

guarda do rebanho. À sua direita, pousada no chão, está uma forquilha. Por detrás 

deste estão os restantes pastores. Os dois mais afastados olham para o anjo, que paira 

sobre a cidade. O pastor mais à esquerda segura a gaita-de-foles com a mão direita, 

levantando a esquerda na direcção do anjo; o outro, numa posição quase simétrica, 

levanta a mão direita para o céu, segurando com a esquerda a forquilha que apoia 

no ombro. Por último, o quarto pastor, à direita da composição, é apresentado de 

costas com o rosto de perfil e um largo chapéu de abas que lhe oculta parte da face. 

Tem as pernas cruzadas e apoia-se na forquilha. 

O rebanho, distribuído essencialmente junto à base e na lateral direita do limite 

inferior da miniatura, encontra-se fora de escala. A passagem do primeiro para o 

segundo plano faz-se, mais uma vez, através da linha negra que delimita o espaço 

onde estão os pastores. Os planos intermédios são preenchidos por uma paisagem, 

com a linha do horizonte bastante elevada, terminando num céu azul-escuro. De 

acordo com os textos bíblicos, a paisagem deverá evocar a vista da cidade de 

Belém,15 organizada ao longo das margens do rio. Ao fundo, no cimo de uma colina, 

um moinho de vento. No topo, contrastando com o azul forte do céu, o anjo da 

Anunciação segurando uma filactera onde se lê: Gloria in excelsia.  

Do ponto de vista formal as figuras e a paisagem são desenhadas com 

correcção. Os panejamentos, bem construídos, caem de forma natural e as mãos, 

como já acontecia na miniatura anterior, apresentam dedos longos. Os rostos estão 

bem estruturados e as expressões são individualizadas. A aplicação pontual da cor é 

bastante discreta, resumindo-se apenas à introdução do azul forte no céu, a valores 

rosados nas zonas visíveis do corpo (rosto e mãos) e a uma aguada amarelada, muito 

ténue, na paisagem para ajudar a sobressair as figuras. A miniatura não comporta 

aplicações de ouro. 

A composição, aparentemente próxima da anterior, organiza-se de modo 

diferente. Apesar do primeiro plano ser dominado pela presença dos quatro pastores, 

que ocupam mais de dois terços do espaço total, o essencial da história concentra-se 

na parte superior da miniatura. A zona central é ocupada por um círculo que 

comporta os quatro pastores, e o restante espaço, preenchido pelo rebanho, que se 

                                                 
15 LC (2; 8-15). 
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estende junto à base e à margem inferior direita. O pastor, que distraidamente brinca 

com o cão, sem se aperceber da presença do anjo, é ali colocado com o propósito 

de equilibrar a composição. [16] Apesar disso, a relação das figuras com a paisagem 

processa-se pela sobreposição de quatro planos: o primeiro, ocupado pelos pastores; 

dois planos intermédios, dominados pela paisagem e o plano de fundo, ocupado pela 

presença do anjo que, contrastando com o céu azul-escuro, completa a 

narratividade da cena. [17] 

 

[16] [17] 

 

Apesar deste céu azul-escuro e do texto bíblico – Na mesma região, 

encontravam-se uns pastores, que pernoitavam nos campos, guardando os seus 

rebanhos durante a noite. – não há nada nesta miniatura que nos remeta para uma 

representação nocturna. O rebanho está espalhado pelo pasto, os pastores não 

revelam uma atitude de descanso e a marcação de sombras projectadas no plano 

horizontal sugere a presença de luz. No que respeita ao azul do céu, como foi dito 

anteriormente, é em nossa opinião uma opção estética. O iluminador também não 

seguiu o texto bíblico na parte que refere – O anjo do Senhor apareceu-lhes [...] e 

tiveram muito medo. – pelo contrário, a expressão nos rostos dos pastores é de 

serenidade e contentamento. 
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Iconograficamente, por se tratar de um episódio que pode comportar diversos 

momentos e um número maior ou menor de figuras, permite soluções mais 

diversificadas. Apesar disso, o esquema compositivo é muito semelhante. Geralmente 

é formado por um grupo de pastores, representados em primeiro plano, rodeados pelo 

rebanho e integrados na paisagem, onde, com frequência, se acrescenta uma vista 

da cidade. No céu, a presença do anjo é obrigatória e o cão, guardador do rebanho, 

comparece muitas vezes presente nestas representações. Por vezes junta-se ao grupo 

de pastores uma figura feminina, em muitos casos tocando pandeireta. A gaita-de-

foles é, por outro lado, um dos instrumentos mais reproduzidos.  

No que concerne à existência de modelos, nos arquivos de imagens disponíveis 

nas várias instituições a que nos possível aceder, não encontrámos representações, 

dentro ou fora do corpus, que nos permitissem estabelecer comparações formais, 

integrais ou parciais, relativamente a esta miniatura. Foi excepção, o manuscrito MS M. 

854, da Pierpont Morgan Library, já aqui citado pelas mesmas razões, que embora de 

uma mão completamente diferente apresenta relações evidentes com o manuscrito 

em análise. [18] À miniatura atribuída ao atelier de Juan de Carríon foi retirado o 

pastor que no iluminado 165 está em primeiro plano, tendo ficado apenas o cão; o 

que fez com que o grupo ficasse reduzido a três pastores. Se eliminarmos a parte 

inferior das duas miniaturas, observa-se com clareza que a posição relativa dessas três 

figuras é exactamente a mesma [19]. E que, por de trás delas se abrem paisagens, 

com linhas do horizonte elevadas, terminando com a imagem de uma cidade. Além 

disso, quando comparadas individualmente, estas figuras evidenciam semelhanças 

tão acentuadas que só se poderão justificar pelo recuso a modelos comuns, ou pela 

influência directa de um manuscrito sobre o outro. Esta semelhança é ainda maior nas 

figuras dos extremos [20 e 22]. Embora a posição do braço esquerdo tenha sido 

alterada, as expressões faciais dos tocadores de gaita-de-foles são muito idênticas, 

como parecida é a sua indumentária. Verifica-se situação análoga no pastor colado 

mais à direita. No caso da figura central [22], por se encontrar invertida e numa atitude 

ligeiramente diferente, esta semelhança já não é tão evidente, justificando-se apenas 

dentro do contexto em que está inserida.  

Cumpre ainda assinalar, no que concerne às relações de proximidade entre 

estas duas miniaturas, a escala igualmente reduzida das ovelhas e a sua disposição 

dentro da composição, bem como a presença da árvore, que tanto num caso como 

noutro, se situa à direita, contribuindo para a definição do limite do primeiro plano. No 

iluminado 165, entre os dois pastores mais à esquerda, foram introduzidas duas ovelhas 

que, no manuscrito da Pierpont Morgan Library, cedem o lugar aos dois núcleos de 

árvores muito reduzidos.  
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No que concerne à narrativa e à sua relação com o texto bíblico, podemos 

dizer que a cena representada pelo atelier castelhano antecede, em termos 

temporais, a do manuscrito em estudo, estando deste modo em maior sintonia com a 

narrativa bíblica. O anjo é remetido para um plano muito mais afastado e apenas o 

tocador de gaita-de-foles se apercebe da sua presença; o que justifica a serenidade 

de todos. 

 

 

      [19] 
                            Nova Iorque, PML, MS M.854, fl. 85v                                            Lisboa, BNP, IL165, fl. 65v 
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       [20] 
 
 

 [21]   [22] 
 

 [23]  
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6.2.3. Circuncisão do Senhor 

Segue-se, no fólio 72v, uma Circuncisão do Senhor, que assinala o início da 

Hora Nona (p. 138). De acordo com o texto bíblico16, a cerimónia passa-se no interior 

de um templo em Jerusalém. O iluminador concebeu-a num espaço abobadado, 

bem iluminado por janelas com vidraças de losangos. As figuras distribuem-se em torno 

de um altar central, hexagonal, com um único pé. No primeiro plano, à esquerda, 

temos São José e a Virgem. Na zona central, sobre o altar, o Menino e, à direita, o 

sacerdote que procede à circuncisão. São José, parcialmente cortado pelo limite da 

miniatura é mostrado de perfil, calvo e barbado, aparentando uma idade já 

avançada. Veste calças justas com borzeguins e socas, túnica e manto com 

escapulário. Segura na mão direita uma pequena cesta com um par pombinhas que, 

de acordo com a lei do Senhor, serão oferecidas em sacrifício; na mão esquerda, 

anatomicamente muito mal representada, o bastão. A Virgem inscreve-se num 

cânone alongado, sendo por isso bastante mais alta e muito mais jovem que São José. 

Veste túnica e manto compridos, cobrindo a cabeça com um lenço. Tanto a Virgem 

como o Menino apresentam auréolas raiadas a ouro. O Menino nu, sentado sobre o 

pano cerimonial que provavelmente o envolvia, é amparado pela Virgem, que lhe 

segura o ante braço esquerdo e a mão direita. Simeão segura-lhe a perna esquerda 

com a mão esquerda e, na mão direita, a faca da circuncisão. Veste uma túnica 

larga comprida, à qual se sobrepõe outra túnica, sem mangas, debruada a ouro, e 

cingida na cintura por um cinto dourado do qual pende uma bolsa17. Tem um lenço 

comprido ao pescoço cujas pontas quase tocam no chão e usa sapatos de presilha. 

A cabeça descoberta mostra um cabelo muito curto, praticamente rapado. Por 

detrás dele na segunda fila onde estão os que assistem à circuncisão do Menino, está 

um monge tonsurado, de cânone exageradamente alongado, que segura um 

chapéu judaico, claramente pertencente a Simeão. À sua direita, outra figura 

masculina, de chapéu quadrangular, testemunha a cena. Na zona central da 

composição estão duas mulheres; uma segura um pequeno cofre aberto, a outra, 

uma vela. Tendo em consideração a sua posição de destaque, o cofrinho poderá ter 

duas funções: guardar a faca da circuncisão ou guardar a carne da ablação que, de 

acordo com a Legenda Áurea, terá sido “levada por um anjo a Carlos Magno que a 

colocou com toda a veneração na Igreja de Santa Maria, em Aquisgranum, hoje Aix-

la-Chapelle.” A mulher com o cofre, poderá identificar-se com a profetiza Ana, filha 

de Fanuel, da tribo de Aser. À esquerda, por detrás da Virgem e de São José, outras 

duas figuras femininas assistem à cena. 

                                                 
16 Lc (2, 21-39) 
17 Geralmente é São José que leva a bolsa. 
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Do ponto de vista formal, a miniatura revela uma qualidade muito semelhante 

às anteriores, embora possamos encontrar algumas incorrecções, como o cânone 

exageradamente alongado da figura tonsurada, na perna esquerda do Menino e na 

mão esquerda de São José. Os rostos e as expressões são individualizados. O 

iluminador continua a recorrer à cor para diferenciar as figuras do espaço envolvente 

e para as carnações. Recorre ao ouro apenas para salientar alguns detalhes, como 

sucede com as auréolas, chapéus, jóias, pequenos objectos e debruados das vestes. 

No que respeita à composição, o primeiro plano, formado pelo conjunto das 

figuras que testemunham a circuncisão, ocupa sensivelmente os dois terços inferiores 

da miniatura, estando o restante espaço reservado à descrição do fundo 

arquitectónico. A organização do espaço é construída com base numa simetria 

vertical aparente, embora a estrutura arquitectónica marque uma divisão em três 

partes iguais, tal como nas miniaturas que acompanham os Salmos Penitenciais e o 

Ofício dos Defuntos. Apesar disso, o essencial da narrativa concentra-se numa área  

circular, esquematicamente desenhada a partir do centro geométrico da 

composição [23]. 

 

 

    [23] 
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A nível iconográfico a miniatura trata a Circuncisão do Senhor. É um tema que 

não conhece grande diversidade de representações. Decorre, regra geral, em torno 

de um altar, no interior do templo, com um número maior ou menor de personagens. A 

Virgem é frequentemente acompanhada por uma jovem aureolada, transportando a 

cesta com as pombinhas ou a vela, e o acólito, que no iluminado 165 segura o 

chapéu de Simeão, surge muitas vezes com um códice, umas vezes aberto, outras 

fechado. O que diferencia esta representação é o facto de Simeão, quase sempre de 

idade avançada e longas barbas brancas, figurar aqui como um homem 

relativamente jovem, imberbe e de cabelo rapado. 

No que respeita à existência de modelos, não nos foi possível para esta 

miniatura encontrar outras representações que, de modo claro, evidenciassem a 

presença de modelos ou uma influência directa entre manuscritos. A imagem que se 

segue [24], retirada de um Livro de Horas já da década de oitenta, foi entre todas a 

que poderá indiciar a circulação de influências, pela presença do acólito, à direita da 

composição. Dentro do corpus salienta-se a miniaturas do Livro de Horas dito de Isabel 

a Católica18 [25], pela semelhança de alguns detalhes: o cofre sobre o altar e a 

particularidade de Semião ter igualmente o cabelo rapado. 

 

                                                 
18http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/search*spi?/Xlibros+de+horas&SORT=D&searchscope=2/Xlibros

+de+horas&SORT=D&searchscope=2&SUBKEY=libros%20de%20horas/1%2C16%2C16%2CC/l962~1001975&FF=X

libros+de+horas&SORT=D&searchscope=2&2%2C%2C2%2C0%2C-1 
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   [24] 
                                Nova Iorque, PML, MS M. 234, fl. 80v                                               Lisboa, BNP, IL165, fl. 72v 

 

 

    [25] 

                Madrid, Biblioteca del Palacio, s.n., fl. 50v                      
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6.2.4. Massacre dos Inocentes 

A miniatura do fólio 76v, referente ao Massacre dos Inocentes, sinaliza o início 

da Hora de Vésperas (p. 142). O primeiro plano é dominado pela presença de um 

soldado romano (à esquerda da composição) que, de espada em punho, arranca um 

bebé das mãos de sua mãe, sentada no canto inferior direito. O soldado enverga 

calças justas com botins de cano alto e túnica larga à qual se sobrepõe uma espécie 

de brigandina. Usa um chapéu pontiagudo com abas, do qual pende um lenço. A 

mulher, vítima de violência, veste túnica larga até aos pés e tem a cabeça protegida 

por um capuz com górgea, sobre o qual assenta um manto e um turbante. Em 

segundo plano, à esquerda, outro soldado intenta trespassar a criança que a mãe 

procura salvar. A mulher veste túnica e manto compridos. O manto, que lhe tapa a 

cabeça, serve também de invólucro para o filho, nu, que ampara com a mão direita. 

Com a esquerda, tenta afastar o soldado que empunha uma espada na mão direita e 

estica o braço esquerdo para apanhar a criança. O soldado veste armadura e tem a 

cabeça protegida por um capacete, do qual pende um lenço esvoaçante. À direita, 

num plano ligeiramente mais recuado, o rei Herodes, de espada levantada, está 

sentado num cadeiral de madeira, sobre estrado mais elevado, de acordo com a sua 

condição de rei. O próprio cuidado que foi colocado na representação do rosto dá-

nos, desde logo, indicação da importância da figura. Veste túnica comprida, 

borzeguins e manto. Sobre a cabeça usa um lenço e sobre este um chapéu judaico 

com coroa. No peito é visível um firmal de ouro com cinco pérolas.19 O último plano é 

preenchido por um grupo de três homens, que numa sala mais recuada, observam o 

acontecimento. 

Tal como na miniatura anterior o essencial da história ocorre nos dois terços 

inferiores da miniatura. No entanto, a sua estrutura compositiva é construída de forma 

mais dinâmica, desenvolvendo-se em zig-zag, a partir do escudo de armas colocado 

sobre as vidraças da janela central [26-27]. A cena desenrola-se no interior do Palácio 

de Herodes, iluminado por amplas janelas, e é dominada pela presença do rei, que 

participa no evento sentado no seu trono. A figura de Herodes, embora não esteja 

colocada em primeiro plano, cria, juntamente com o pilar, uma vertical que estrutura 

toda a imagem, dividindo o espaço em duas partes iguais. Os três núcleos narrativos, 

que se desenvolvem em torno da figura do monarca, reforçam a sua importância.  

 

 

                                                 
19 De salientar que o mesmo firmal foi colocado sobre o chapéu de Simeão, na miniatura alusiva à 
Circuncisão (fl. 72v); de forma simplificada na mitra da margem de pé do fl. 25 e noutros trabalhos também 
atribuídos a este iluminador. 
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[26] [27] [28] 

                                                                 Massacre dos Inocentes, BNP, IL 165, pormenores do fl. 76v 

 

No contexto do corpus, o episódio do Massacre dos Inocentes, no interior do 

Palácio de Herodes, é um tema corrente. Neste tipo de representações a figura do rei 

pode apresentar duas atitudes diferentes: uma activa, como acontece no manuscrito 

em análise, em que o próprio Herodes empunha a espada; e outra passiva, de quase 

arrependimento, em que esconde o rosto para não assistir à brutalidade dos soldados, 

como, por exemplo nas Horas de Arenberg.20 O grupo das testemunhas do Massacre 

assume igualmente uma presença constante nesta narrativa, ora dentro ora fora do 

palácio. No iluminado 165 este tema é bastante desenvolvido, uma vez que se 

estende também para a ornamentação marginal do fólio seguinte, onde ocupa os 

três núcleos narrativos. Embora mais rara, há ainda a possibilidade de encontrarmos 

este tema enquadrado num espaço exterior. 

Cumpre ainda assinalar o escudo de armas nas vidraças da janela central [28]. 

Trata-se de uma peça de honra de primeira ordem, em asna, combinada com três 

besantes ou arruelas (peças de honra de terceira ordem) colocadas em roquete.21 

Semelhante a este escudo, só o do túmulo da miniatura que acompanha o Ofício dos 

Defuntos (p. 164) deste manuscrito, e da janela do painel central do Retábulo de 

Mérode, atribuído ao Mestre de Flémalle [29]. Sobre a identificação do escudo de 

armas desta miniatura ainda não nos foi possível adiantar mais do que aquilo que já 

                                                 
20 http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=3965&handle=li 
21 Uma vez que o manuscrito é em grisalha não podemos aferir se estamos na presença de arruelas ou 
besantes. 
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aqui foi exposto. Quanto ao escudo de armas da miniatura do fólio 114v, isso será 

objecto de análise mais adiante. 

 

 

                                                                                               Retábulo de Mérode, atribuído ao Mestre de Flémalle 

 [29] 

 

 No que concerne ao levantamento de modelos para esta miniatura, de novo 

nos confrontámos com a escassez de referências. Recorremos, assim, ao MS M. 854 

[30] que apesar da sua composição ser completamente diferente mostra algumas 

afinidades com a miniatura do manuscrito em análise. Evidentemente que esta 

comparação é feita com base na relação que sabemos existir entre os dois 

manuscritos e não pela mera comparação descontextualizada das duas miniaturas; 

tanto mais que são obra de artistas diferentes. Deste confronto salientamos as 

afinidades entre as representações do rei Herodes e o rosto de perfil dos dois soldados 

[32].  

Dentro do corpus podemos falar de alguns pormenores que o iluminador 

reformula recreando-os dentro do mesmo contexto [31]. É o caso da cena que está 

representada em primeiro plano, na miniatura alusiva ao Massacre do Inocentes no 

iluminado 165 e no fólio 118v do Baltimore W. 197. A comparação destas duas 
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miniaturas é particularmente interessante pelo que nos permite aferir a respeito dos 

métodos de trabalho do artista. O desenho é claramente inferior ao do manuscrito em 

estudo, embora esteja igualmente atribuído, por Bernard Bousmanne, a Vrelant. 

Repare-se na forma como o iluminador manipula e altera a imagem de um manuscrito 

para o outro [33]: o primeiro plano é estruturado de forma muito semelhante; o 

segundo plano é invertido, passando Herodes para o lado esquerdo da composição e 

as figuras que testemunham a cena no último plano para o exterior do edifício. Este 

trabalho de recriação e manipulação de um mesmo motivo acontece igualmente 

dentro do próprio manuscrito, onde Vrelant volta a utilizar este mesmo modelo na 

figuração marginal no fólio seguinte [34]. Verifica-se uma situação análoga, de 

reaproveitamento de um modelo, na figura do soldado que exibe na ponta da sua 

espada a cabeça de um bebé. Vrelant utilizou-o na miniatura do fólio 118v do 

manuscrito IV 145 da Bibliothèque Royal Albert Ier e na figuração marginal do fl. 77, do 

manuscrito em análise. Quando comparamos a figura deste soldado romano, com a 

que encontramos na margem do fólio 100v do MS M. 854, sentimos que também aqui 

existe alguma contaminação entre as duas representações [38]. O Livro de Horas dito 

de Isabel a Católica22 (Madrid, Biblioteca del Palácio, s.n.) também denuncia a 

presença de elementos que o iluminador vai recriando de manuscrito para 

manuscrito: as três figuras que assistem, em último plano, ao Massacre dos Inocentes 

[36]. 

 

 

 

 

                                                 
22http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/search*spi?/Xlibros+de+horas&SORT=D&searchscope=2/Xlibros

+de+horas&SORT=D&searchscope=2&SUBKEY=libros%20de%20horas/1%2C16%2C16%2CC/l962~1001975&FF=X

libros+de+horas&SORT=D&searchscope=2&2%2C%2C2%2C0%2C-1 
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      [30]                              
L                                 Lisboa, BNP, IL165, fl. 76v                                  Nova Iorque, PML, MS M.854, fl. 100v                                             

 

       [31]    
B                                        Baltimore, W. 197, fl. 118v                                              Bruxelles, Ms. IV 145, fl. 118v 
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         [32]    

 

         [33] 
 
 

[34] 
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      [35]   
 

 

 

     [36] 
                   Madrid, Biblioteca del Palacio, s.n., fl. 63v                                          Lisboa, BNP, IL165, fl. 76v 
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6.2.5. Juízo Final 

O fólio 99v apresenta uma miniatura com o Juízo Final (p. 160). Em termos 

iconográficos o iluminador vai buscar um tema já em desuso para a época em que o 

manuscrito é produzido. Geralmente, a partir do século XV, as miniaturas que 

acompanham os Salmos Penitências representam cenas alusivas ao autor dos salmos – 

o Rei David. Neste caso o iluminador retoma uma tradição mais antiga, a 

representação do Juízo Final,23 que remonta aos séculos XIII e XIV. É de resto, o tema 

mais frequentemente representado dentro do corpus. Segundo Bernard Bousmanne, 

Vrelant recorre essencialmente a dois tipos de composição para esta secção: Cristo 

como Juiz, sentado sobre o arco-íris, entre as figuras da Virgem e de São João e uma 

variante deste tema, escatologicamente mais aprofundada, na qual a ressurreição 

dos mortos é acompanhada pela separação entre os eleitos e os condenados. 

No manuscrito em análise Vrelant optou pela primeira solução, desenvolvendo 

uma versão muito completa e bastante elaborada. A sua estrutura compositiva difere 

um pouco das anteriores: a narração ocupa toda a área da miniatura, resumindo-se a 

imagem praticamente a uma situação de figura fundo. Assim, em primeiro plano, 

preenchendo a metade inferior, figuram a Virgem (à esquerda) e São João (à direita) 

ajoelhados em prece. Vestem túnicas e mantos compridos e têm auréolas raiadas a 

ouro. A Virgem tem a cabeça parcialmente coberta por um véu. Para diferenciar o 

plano em que se encontram, do que está mais afastado, o iluminador recorre ao 

mesmo método que utilizou nas iluminuras anteriores: a linha escura a delimitar o 

primeiro plano e a variação cromática dos diferentes planos. A parte superior da 

imagem é coroada pela figura de Cristo, ladeada por dois anjos, contrastando com o 

azul forte do céu. Cristo figura sentado sobre o arco da aliança, com o corpo 

parcialmente coberto por um manto largo que deixa ver as chagas. Tem a mão direita 

levantada fazendo o gesto da salvação, os pés assentes sobre o globo do mundo e a 

cabeça coroada por uma auréola cruciforme raiada a ouro. Os serafins que o 

ladeiam acordam os mortos com o som das suas trombetas. Delas saem filacteras 

onde se pode ler: Surgite: vos mortui (à esquerda da composição) e venite ad iudicium 

(à direita): “levantai-vos, mortos”; “vinde a julgamento”24. No plano inferior, junto da 

Virgem e de São João, ali representados para intercederem a favor daquelas almas, 

os mortos saem das sepulturas abertas na esperança da salvação eterna. Os planos 

intermédios, que procuram simular a profundidade, mostram-nos uma faixa de água, 

da qual se elevam mais mortos e, num plano ainda mais afastado, a cidade. Pela 

necessidade de ocupar a metade superior da imagem com a presença de Cristo, 

                                                 
23 Roger Wieck, p. 97. 
24 Adelaide Miranda, p. 414. 
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contrariamente ao que acontece nas imagens anteriores, a linha do horizonte é mais 

baixa e o trabalho sobre a cidade muito menos detalhado.  

A nível da composição o iluminador volta a recorrer a um esquema de simetria 

vertical aparente. A estabilidade obtida deve-se à triangulação formada pelas três 

personagens principais, numa escala muito ampliada relativamente aos restantes 

elementos e pela relação que a linha curva do arco da aliança estabelece com o 

limite superior da moldura. Estes dois últimos elementos, conjugados com a colocação 

da figura de Cristo, no vértice superior do triângulo, e com a linha que delimita a 

passagem do primeiro para o segundo plano, ajudam não só a equilibrar a 

composição, como criam ainda um movimento de ascensão que nos conduz ao 

essencial da narrativa – o Juízo Final. O círculo, onde se inscreve Cristo ladeado pelos 

anjos, reforça a leveza que aquele adquire, transportando-o para o mundo celeste. 

Por outro lado, o alinhamento dos anjos com a Virgem e São João divide o espaço em 

três partes iguais, dando estabilidade à composição. É este rigor no posicionamento 

das figuras que, aliado a um desenho muito rigoroso, constrói a força e a beleza desta 

miniatura. De facto, do ponto de vista formal, estamos perante uma obra de grande 

qualidade plástica, na qual a diferença de escala, sensível a representação dos 

mortos, deve ser entendida como um recurso simbólico, utilizado de forma consciente 

pelo iluminador, e não uma inabilidade do mesmo. [37].  

 

 

     [37] 

 

Iconograficamente, o tema corresponde a um modelo bastante comum. A 

forma como surge deliberadamente evidenciado o primeiro plano é recorrente neste 

tipo de representações. No que respeita à posição da Virgem e de São João, por 
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vezes encontramo-los representados ajoelhados sobre nuvens, num plano intermédio 

entre o terreno e o celeste. No caso do manuscrito em análise essa diferença é 

acentuada pela diferença de escala das figuras. No que respeita ao Cristo, colocado 

numa posição convencional, verificámos que na grande maioria dos casos aparece 

com a túnica presa no peito por um firmal. A solução adoptada nesta miniatura – 

onde o manto apenas cobre o ombro esquerdo, deixando o lado direito, da chaga, 

desnudo – é mais comum em iluminuras mais antigas. Por vezes, a ladear a cabeça de 

Cristo, vemos uma espada e um ramo florido. 

No que concerne à existência de modelos não encontrámos nenhuma 

miniatura que justificasse um destaque especial. As representações deste tema 

apresentam soluções muito próximas fazendo-se diferenciar pela sua maior ou menor 

qualidade plástica ou pelo maior ou menor desenvolvimento do tema. Do conjunto a 

que nos foi possível aceder, em miniaturas que utilizaram os mesmos elementos, não 

detectámos nenhuma que se equiparasse a esta. Mesmo dentro do corpus, como 

assinalou Adelaide Miranda,25 as representações mais próximas revelam um desenho 

de qualidade inferior. Optámos por individualizar um fólio, pertencente ao Madrid Res. 

178, a que Dominguéz Bordona atribui origem flamenga.26 A miniatura exibe uma 

composição muito semelhante, na qual estão os mesmos elementos, embora em 

escalas bastante diferentes. Além disso, para além da semelhança da empaginação, 

é em grisalha e tem a particularidade do manto de Cristo não apertar no peito, 

assentando apenas sobre o seu ombro esquerdo, como no manuscrito em estudo [38]. 

 

 

                                                 
25 Adelaide Miranda, p. 414. 
26 Dominguéz Bordona, «Manuscritos com Pintura», pp. 328-329 
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                                                                                                             BNP, IL 165, Juízo Final, fls. 99v e 100 

 
 
 

 [38] 

                                                                                                                    Madrid, Biblioteca Nacional, Res. 178 

 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
215 

6.2.6. Vigília Fúnebre 
 

Por último, no fólio 114v, a iluminura de página plena que assinala o Ofício dos 

Defuntos (p. 164). De grande profundidade perspéctica, a cerimónia decorre no 

interior da nave de uma igreja e desenvolve o tema da Vigília Fúnebre, inspirado na 

liturgia dos defuntos.  

O primeiro plano é ocupado, na zona central, pela urna ladeada por quatro 

figuras encapuçadas, duas de cada lado, segurando cada uma delas uma vela. À 

direita e à esquerda deste núcleo estão seis monges (três de cada lado) sentados em 

cadeirais. Os quatro primeiros têm a cabeça coberta, os dois últimos descoberta, 

mostrando as suas tonsuras. Pousados sobre as banquetas estão três códices (dois do 

lado esquerdo e um do lado direito). Sobre o pano que cobre o féretro há um escudo 

de armas, em asna com três crescentes colocados em roquete, semelhante ao que se 

encontra na vidraça da miniatura do fólio 76v. Foi identificado por Miguel Metelo de 

Seixas como pertencendo à Casa de Oliphant, mais propriamente aos Oliphant de 

Bachilton. No plano intermédio, entre o cadeiral e o altar, temos um grupo de 

pleurants, quatro de cada lado, que seguem o ofício por um códice. Na zona central, 

num plano ligeiramente mais avançado, estão os oficiantes: dois monges tonsurados, 

de costas, ajudando o sacerdote que, junto do altar, irá conduzir o ofício. O último 

plano é preenchido por um altar em forma de caixa, coberto por um pano, sobre o 

qual se podem ver dois castiçais, um códice aberto e um cálice. A mesa do altar é 

delimitado lateralmente por duas cortinas, presas entre duas colunas. No topo de 

cada coluna está um anjo. Na parede de fundo, o retábulo, um degrau simples sobre 

o qual está colocado um tríptico de volantes móveis, com a representação da Virgem 

e do Menino. Nas paredes laterais do retábulo abrem-se duas janelas de cada lado, 

com vidraças de losangos. 

A nível iconográfico, os temas que habitualmente acompanham o Ofício dos 

Defuntos são bastante alargados, compreendendo os diferentes momentos da morte 

medieval e o tema bíblico a Ressurreição de Lázaro. A miniatura em análise conjuga 

numa única imagem dois momentos essenciais do serviço fúnebre: a leitura do Ofício 

dos Defuntos e a celebração da Missa Fúnebre. De acordo com Bernard Bousmanne, 

esta Vigília Fúnebre é uma excepção às cenas maioritariamente representadas no 

corpus, que, regra geral, não apresentam o desenvolvimento perspéctico que 

encontramos nesta miniatura. Além do manuscrito em estudo são também excepção, 

o Livro de Horas dito de Isabel a Católica [41] (Madrid Palacio s.n., fl. 282v) e o Nova 

Iorque H7 (fl. 141) [42].  

A nível da composição estamos perante uma construção com pontos de fuga 

centralizados, que se concentram sobre a figura do oficiante mais próximo do 

observador. A imagem estrutura-se de forma muito semelhante à anteriormente 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
216 

analisada, comportando os dois núcleos narrativos integrantes do funeral medieval: a 

leitura do Ofício dos Defuntos e a celebração da Missa Fúnebre, como já havíamos 

mencionado. Assim, o primeiro desenvolve-se na metade inferior da miniatura, que 

tem o seu limite exactamente na base do degrau, e, o segundo, na metade superior. 

O conjunto da imagem estrutura-se de acordo com uma simetria vertical aparente, 

estando o espaço dividido em três partes iguais [39]. 
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           [39] 

 

 

No que se refere à existência de modelos, mais uma vez não encontrámos 

nenhum que justificadamente se possa afirmar ter uma mesma origem. Assim, optámos 

por seleccionar apenas a miniatura que acompanha o Ofício dos Defuntos nas Horas 

de Langattock,27 dado confirmar-se a participação de Vrelant na miniatura da 

Anunciação deste manuscrito. Quando comparadas, estas duas miniaturas mostram 

pontos de contacto significativos, nomeadamente na forma como a sua composição 

está estruturada [40]. Neste caso, talvez não possamos falar claramente num modelo 

comum mas, pelo menos, numa influência directa; tanto mais sabendo que Vrelant foi 

um dos iluminadores que trabalhou neste códice. 

Dentro do conjunto das imagens do corpus, a que tivemos acesso, salientamos 

as representações presentes no Livro de Horas dito de Isabel a Católica [41] e no MS. 

H7, da Pierpont Morgan Library [42], por introduzirem um desenvolvimento perspéctico 

semelhante ao do iluminado 165. 

                                                 
27 http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=25517 
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        [40] 
Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Ludwig IX 7, fl. 131v                                       Lisboa, BNP, IL 165, fl. 114v 

 

 

 

 [41]    [42] 

           Madrid, Biblioteca del Palacio, s.n., fl. 282v                                           New York, PML, MS. H7, fl. 108v 
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As imagens que de seguida se apresentam [43-47] têm como propósito não só 

dar a conhecer outras miniaturas com o mesmo tema (em composições diferentes), 

mas também, com maior clareza, a funcionalidade do mobiliário representado no 

manuscrito em estudo, e o significado que lhe está adjacente. Referimo-nos, em 

concreto, a dois elementos, frequentes neste tema: a estrutura de madeira, sob a qual 

o féretro é colocado [51] e os castiçais das velas que o ladeiam [52]. A análise destes 

dados contribui, também, para a elucidação do mecenas que esteve por detrás da 

encomenda do códice. Na miniatura do iluminado 165 há duas notas que indiciam a 

presença de uma figura de prestígio: o brasão de armas, no manto mortuário e a 

forma como a estrutura de madeira é construída (base própria, elevando o ataúde do 

chão, assente sobre um palanque). 

 
 

 

 

    [48] 
                   Nova Iorque, PML, MS M. 359, fl. 119v                                  Nova Iorque, PML, MS M. 1000, fl. 158 
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    [49]      
N                  Nova Iorque, PML, MS M. 1004, fl. 99v       Londres, British Library, Yates Thompson 3, fl. 211  
 
  
 

  [50] 
                 Nova Iorque, PML, MS M. 632, fl. 100v                            Nova Iorque, PML, MS M. 234, fl. 108v 
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      [51] 
 

 

       [52] 
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6.3. Relação entre o Ms M. 854 da Pierpont Morgan Library e o IL 165 da 

Biblioteca Nacional de Portugal 

 

Face ao anteriormente exposto, em matéria de modelos e à sua circulação 

por outras oficinas, cumpre ainda reflectir sobre a ligação evidente que parece ter 

havido entre Juan de Carríon e Willem Vrelant. Está por realizar uma biografia deste 

artista, que terá conduzido e dinamizado um atelier de prestígio em Castela, com 

ligações fortes aos Reis Católicos e a grandes personalidades eclesiásticas. Juan de 

Carríon foi, segundo Lynette Bosch, um dos mais importantes e hábeis miniaturistas 

castelhanos do século XV. Uma das obras mais significativas em que Juan Carríon 

participou foi o conjunto de Livros de Coro da Catedral de Ávila. Nestes códices, 

comissariados pelo arcebispo de Ávila, Alonso de Fonseca, entre 1462 e 1472, 

encontramos a assinatura do iluminador em quatro fólios diferentes.28 Existem também 

documentos sobre o pagamento do trabalho de iluminação que permitem, não só 

atribuir de forma segura a execução de algumas miniaturas destes manuscritos a 

Carríon, como ainda datá-los entre os anos de 1470 e 1472. Estes dados foram 

fundamentais para a elaboração do corpus, que pôde então ser constituído através 

da comparação formal das miniaturas, seguramente atribuídas a Carríon.29 Juan de 

Carríon deixou igualmente a sua assinatura num fólio solto, agora propriedade da 

Escola de Belas Artes de Paris, com a representação de oito santos, onde o iluminador 

firma o seu nome – Johan de Carrio[n] -  numa filactera inserida na ornamentação 

marginal.30 

O Livro de Horas da Morgan Library (MS. M. 854) tem sido atribuído ao atelier de 

Juan Carríon, sugerindo Lynette Bosch as cidades de Segóvia ou Ávila como locais 

possíveis para a sua execução. Tem sido consensual a identificação do infante Afonso 

de Castela, irmão mais novo de Isabel a Católica, como o patrono deste manuscrito. 

A identificação baseia-se na figura masculina que está ajoelhada junto a São Miguel, 

                                                 
28 As assinaturas encontram-se no tomo II, fl. 95, Johan de Carrion me fecit, por baixo da inicial historiada 
com a Adoração dos Magos; no tomo III, fl. 1, Todas las letras destos libros las hiso Juan de Carrion, por baixo 
da inicial historiada com a Ressurreição e no tomo V, fl. 30, Carrion, à esquerda do Pentecostes. – de acordo 
com a informação de Alix Saulnier na Revue de l’Art, 57, 1982. Linette Bosch dá ainda conta de uma quarta 
assinatura, Carrion, no interior da letra P que comporta a representação da Natividade – Linette Bosch, 1991, 
p. 56. 
29 Apesar de não caber no contexto deste estudo a definição do corpus Carríon, deixamos aqui alguns dos 
manuscritos que os vários autores têm atribuído a este iluminador: três dos seis Livros de coro da Catedral de 
Ávila; dois fólios soltos, pertencentes à Escola de Belas Artes de Paris e um terceiro, pertencente a uma 
colecção particular; dois manuscritos da Biblioteca Nacional de Paris: Breviário franciscano (Latin 1064) e o 
Roman du Chevalier Cifar (Espagnol 36), escrito em castelhano; fragmentos de um Livro de Horas 
conservado em Berlim e em Londres; fragmento de um Missal ao uso de Toledo (British Library, ms. Add. 
38037), contendo o brasão de armas de Dom Alfonso de Acuña Carillo, arcebispo de Toledo entre 1446 e 
1482; Diálogo político (Madrid. B. N., ms. 6642), feito para a rainha Isabel a Católica; o Livro de Horas da 
Pierpont Morgan Library (MS. M. 854), feito para o infante Dom Alfonso de Castela, irmão de Isabel a 
Católica; Libro de la Monteria (Madrid, Biblioteca del Palácio, ms. 2105); Bíblia, com as armas de Júan de 
Zuñiga (Paris, Bibl. nat., Reserve des Imprimes). Este assunto foi estudado, de forma desenvolvida, por Lynette 
Bosch. 
30 Alix Saulnier, Revue de l’Art, 57, 1982, pp. 56 e 59. 
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na miniatura do fólio 15v, considerada como sendo o jovem Afonso [53] e no escudo 

de armas da margem inferior do fólio 24v, correspondente às armas de Afonso de 

Castela [54]. Esta referência heráldica regressa igualmente na veste que Afonso traz 

sobre a armadura, no fólio 15v – uma orla ornada com leões e castelos. No que 

respeita à datação do manuscrito, os vários autores apontam para um período 

compreendido ente 1465 e 1475/80. Lynette Bosch pensa que tenha sido começado 

para o infante e concluído já depois da sua morte († 1468), para sua irmã Isabel. 

 

 [53]     [54] 

 

 

Nas palavras de Saulnier,31 o trabalho de Carríon distingue-se por uma 

interpretação austera da iluminura nórdica, que o iluminador encara de forma muito 

pessoal. Lynette Bosch reconhece também que o estilo de Carríon é muito marcado 

pela iluminura nórdica e assinala a forte influência flamenga no seu trabalho, 

recolhida da obra de Jan van Eyck, Robert Campin, Rogier van der Weyden e Martin 

Schongauer. Com efeito, os laços e a circulação de artistas entre os países do Norte e 

a Península Ibérica foram uma realidade evidente, mas o que aqui pretendemos aferir 

é a ligação concreta entre Juan de Carríon e Willem Vrelant, bem como a partilha de 

modelos. Para isso, é fundamental a comparação de dois manuscritos: o IL 165, 

iluminado por Willem Vrelant e o MS M. 854 atribuído ao atelier de Juan de Carríon.  

Existem vários pontos de contacto entre estes dois códices: a opção estética 

do uso da grisalha combinada com o ouro (embora opção comum de muitos outros 

iluminadores e, no caso do Ms. M. 854, apenas em meia grisalha), os temas das 

figurações marginais (muito característicos dos trabalhos do atelier de Carríon), os 

elementos vegetais representados nas margens, a empaginação em bifólio e ainda o 

facto inquestionável das ligações dos dois iluminadores à corte espanhola. Paul 

Durrieu e Dominguéz Bordona32 referem o gosto que os artistas castelhanos tinham 

                                                 
31 Alix Saulnier, Revue de l’Art, 57, 1982, p. 58. 
32 Paul Durrieu, «Manuscrits d’ Espagne», p. 300 e D. Bordona «Spanish Illumination», p. 59. Estas referências 
são retiradas do site da Pierpont Morgan Library, relativamente à análise do MS. M. 854. No que se refere ao 
estudo de Paul Durrieu, lamentavelmente, não está disponível em nenhuma biblioteca nacional. O estudo 
de Bordona não acrescenta nenhuma novidade ao tema. 
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pela grisalha e salientam a importância que os manuscritos da escola de Vrelant 

tiveram na implementação desse gosto. A comparação entre estes iluminados 

reforça, por um lado, o interesse dos iluminadores castelhanos pela produção em 

grisalha flamenga, e, simultaneamente, abre novas perspectivas para o entendimento 

das relações entre iluminura produzida nestes dois centros.  

Acreditamos faltar ao iluminado 165 um elevado número de fólios. No seu 

estado actual, o manuscrito conserva apenas seis miniaturas das dezasseis que 

originalmente deveria ter comportado. Pelo contrário, o MS M. 854 contém ainda vinte 

e quatro iluminuras de página plena. Apesar disso, entre as seis miniaturas que restam 

ao iluminado 165, encontrámos duas que claramente partilharam os mesmos modelos 

[55 e 57] e uma onde se sente uma influência directa [58]. Devido a esta discrepância 

de números, optámos por estender esta comparação ao corpus. Apesar de o nosso 

acesso às imagens ter sido restrito, a comparação que nos foi possível efectuar 

revelou-se significativa, deixando transparecer uma ligação óbvia entre estes dois 

artistas. 

A partir da análise formal comparativa das miniaturas da Visitação e do 

Anúncio aos Pastores – para citarmos os dois casos onde as proximidades formais são 

mais evidentes – torna-se claro que houve um contacto directo entre estes dois 

códices ou, em última análise, uma comunicação de modelos. Veja-se, por exemplo, 

o pormenor das mãos na cena da Visitação, sobretudo na forma como Isabel segura 

o manto da Virgem [56] ou a comparação os pastores dos dois manuscritos [20-22]. O 

modo como Saulnier caracterizou genericamente o trabalho de Carríon – ...une 

interprétation austère de l’enluminure nordique dont il este fortement imprégné, mais 

dans un style tout à fait personnel et individualisé. – adequa-se perfeitamente à 

relação directa que encontramos entre estes dois códices, e de forma mais alargada 

com alguns manuscritos do corpus. Esta proximidade, que não se esgota nas 

miniaturas do iluminado 165 e se estende a outros códices do corpus, reforça a 

possibilidade de uma ligação directa entre Vrelant e Carríon. Não se trata, em nosso 

entender, de uma relação de Mestre/aprendiz. Pelo contrário, a qualidade das 

iluminuras evidencia a personalidade de dois mestres, com expressões bastante 

individualizadas, que terão partilhado, directa ou indirectamente, modelos comuns.  

No que respeita à comparação entre as miniaturas que representam o 

Massacre dos Inocentes [58], o que as aproxima não é, como dissemos, a 

composição, mas antes a proximidade formal de certas personagens, como o rei 

Herodes e um dos soldados [32]. Ainda no contexto destas miniaturas há que salientar, 

tanto num códice como noutro, ser o tema da miniatura igualmente desenvolvido nas 

figurações marginais [35]. 
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Para as cenas da Crucifixão recorremos a um manuscrito do corpus 

formalmente muito semelhante ao iluminado 165 – o Yates Thompson 4, da British 

Library –, uma vez que o iluminado 165 não possui nenhuma representação do tema. 

Da comparação destas duas miniaturas [59] percebe-se que existe uma grande 

proximidade a nível da composição (a cruz, ao centro, ladeada por dois grupos de 

figuras de cada lado e a paisagem urbana servindo de plano de fundo.), na forma 

como a Virgem cai desmaiada e é amparada por duas figuras aureoladas e, no grupo 

à direita, o escudo dourado que se repete nas duas miniaturas. Do mesmo manuscrito, 

embora com menor proximidade, retirámos também o exemplo do Pentecostes [60]. 

O enquadramento é análogo e algumas figuras revelam afinidades formais bastante 

evidentes. É o caso do apóstolo Pedro, à esquerda da composição, e do apóstolo 

que, num plano mais recuado, estende a mão. A solução encontrada para as 

auréolas é a mesma nos dois manuscritos.  

De igual modo, para a representação da Santíssima Trindade [61] recorremos a 

um manuscrito do corpus. A miniatura escolhida pertence ao MS. Widener 5, da Free 

Library of Philadelphia, e apresenta não só muitas semelhanças com as miniaturas do 

iluminado 165 (razão que justifica a nossa escolha) como ainda com a miniatura do 

MS. M. 854. Esta proximidade verifica-se no enquadramento (mesmo se no MS. M. 854 

os símbolos dos Evangelistas sejam figurações marginais, a lógica de construção da 

imagem é a mesma), do cadeiral e da figura de Deus Pai. 

A representação da Virgem com o Menino, no fólio 122v do Livro de Horas da 

Pierpont Morgan Library, apresenta ligações à obra de Vrelant pela maneira como o 

dossel se desenha em forma de tenda e a presença dos anjos. Representação que 

encontramos também no fólio 25v do ms. Vit. 24-2, pertencente à Biblioteca Nacional 

de Madrid, aqui reproduzido [62], e ainda noutros manuscritos do corpus: Ms. M. 387, 

da Pierpont Morgan Library, fl. 171v e no Malibu Ludwig IX 8, fl. 40.33 

Por último, acrescente-se a referência à miniatura do fólio 1v, do MS. M. 854, 

com Santa Verónica e as duas miniaturas presentes em manuscritos do corpus 

Vrelant.34 Embora o enquadramento seja bem diferente, a figura isolada de Santa 

Verónica de Carríon revela muitas parecenças com a representação da Santa 

Verónica atribuída a Vrelant. Por outro lado, a Santa Face no Sudário da miniatura de 

Carríon não anda longe do Cristo pintado por Vrelant [64]: o cabelo caindo em 

canudos, os olhos e as sobrancelhas, o nariz alongado, a auréola cruciforme, a barba 

bipartida e a marcação luminosa do queixo – tudo características comummente 

utilizadas por Vrelant neste tipo de representação.35 

                                                 
33 Pode-se encontrar a reprodução destes fólios em Bernard Bousmanne, pp. 110-111. 
34 Os fólios estão reproduzidas em Bernard Bousmanne, pp. 98-99, mas lamentavelmente o autor não 
identifica com clareza os manuscritos donde os mesmos foram retirados. 
35 Veja-se Bernard Bousmanne, pp. 98-101. 
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     [55] 
                         Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 62v                                            Lisboa, BNP, IL165, fl. 53v 

 
 

     [56] 
 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
227 

     [57] 
Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 85v                                                                    Lisboa, BNP, IL165, fl. 65v 

 
 
 

     [58] 
Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 100v                                                                      Lisboa, BNP, IL165, fl. 76v 
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    [59] 
                 Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 34v               Londres, British Library, Yates Thompson 4, fl. 27 

 

 

 

   [60] 

                        Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 209v              Londres, British Library, Yates Thompson 4, fl. 35 
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          [61] 
                                 Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 43v             Philadrlphia, Free Library, Widener 5, fl. 24v        

 

 

 

   [62] 

                Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 122v                Madrid, Biblioteca Nacional, MS Vit. 24-2, fl. 25v          
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   [63] 

Nova Iorque, PML, MS M. 854, fl. 1v 

 

 

     [64] 
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7. A GRISALHA E A ILUMINURA DO FINAL DA IDADE MÉDIA 

O percurso que propomos por um conjunto de obras executadas em grisalha, 

com especial enfoque nos séculos XIV e XV, tem o propósito de proporcionar um 

melhor entendimento do manuscrito que aqui vimos estudando. Por mais tentador que 

seja ver nas páginas cinzentas do iluminado 165 um espelho da devoção franciscana 

da rainha, em boa verdade não há indícios que possam sustentar essa afirmação. 

A grisalha é uma técnica pictórica que se aplica a diferentes formas de 

expressão artística, nomeadamente à pintura, à iluminura e ao vitral. Por definição 

consiste na utilização de uma única cor – o cinzento – desdobrada numa infinidade de 

valores tonais, de acordo com a perícia do artista. Na prática, esta opção estética 

assenta numa representação monocromática, construída com base na manipulação 

tonal, levando-nos a percepcionar um resultado que é lido, aparentemente, como 

uma única cor – no caso da grisalha o cinzento. Isto não invalida que uma gama 

variada de cores seja utilizada para a obtenção das diversas tonalidades, ainda que 

aquelas não sejam imediatamente percepcionadas. Além disso, a grisalha é 

frequentemente realçada pela presença do ouro e de outras cores, geralmente 

introduzidas nos planos de fundo. Associada ao conceito de grisalha surge muitas 

vezes a palavra francesa camaïeu, que tem um significado equivalente, embora seja 

mais abrangente por englobar todo o tipo de representações monocromáticas, 

independentemente da cor utilizada. 

Reunidos sob a designação de grisalha encontram-se não só uma grande 

variedade de objectos artísticos, como também um elevado número de expressões, 

formalmente bastante diferenciadas. De tudo o que tem sido escrito sobre a grisalha, 

há um conjunto de peças que são inevitavelmente citadas a propósito deste género 

pictórico. São elas o Pano de Altar de Narbonne, actualmente no Museu do Louvre [1], 

a Mitra de Bispo proveniente do tesouro da Sainte-Chapelle, conservada no Museu de 

Cluny [2], o famoso Livro de Horas de Jeanne d’Evreux, iluminado por Jean Pucelle 

entre 1325 e 1328 [3] e os Frescos de Giotto na Capela dos Scrovegni em Pádua [4]. Os 

três primeiros tiveram repercussões evidentes na produção de manuscritos, 

essencialmente durante o século XV, onde a grisalha conheceu o seu período mais 

profícuo e que iremos abordar de forma mais detalhada. Os frescos de Giotto, ao 

romperem com a bidimensionalidade do espaço pictórico, acabaram por marcar um 

percurso diferente, traçado pela pintura, na utilização mais frequente que esta fez da 

grisalha: a criação da ilusão de uma imagem esculpida. Este tipo de representação, 

utilizado por um número bastante alargado de artistas,1 marcou uma presença 

constante no reverso dos retábulos, simulando, com grande realismo, figuras de vulto 

                                                 
1 Mestre de Flémalle, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Memling, Melchior Broederlam de Ypres, 
Hieronymus Bosch, entre outros. 
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esculpidas em pedra, geralmente colocadas em nichos [5-6]. Os reversos dos 

polípticos de Rogier van der Weyden, que seguidamente se apresentam, são dois bons 

exemplos da qualidade pictórica que estas representações atingiram. O reverso do 

políptico esculpido é particularmente interessante neste contexto, pela introdução dos 

fundos vermelhos, que não só realçam a beleza do trabalho em grisalha, como ainda 

ajudam a reforçar a tridimensionalidade da representação. O recurso à grisalha foi 

ainda utilizado, de forma mais discreta, para representar o trabalho de maçonaria, 

tanto em espaços interiores, [7] como exteriores [8]. E também na iluminura, 

assinalando um ponto de contacto entre estes dois domínios da expressão plástica. No 

campo da pintura, a grisalha foi quase exclusivamente empregue com o intuito de 

aproximar a representação, tanto quanto possível, da realidade tangível. Pelo 

contrário, a iluminura assumiu a grisalha como forma de expressar uma nova estética. 

Apesar disso, em algumas miniaturas encontramos também o recurso à grisalha para 

definição de espaços interiores, ornados com figuras esculpidas de pedra [12]. 

 

 

 

[1] 

Paris, Museu do Louvre, Pano de Altar de Narbonne. Entre 1364 e 1378 
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       [2] 

Paris, Museu de Cluny, Mitra de Bispo proveniente do tesouro da Sainte-Chapelle. Ca. 1350-1370 
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Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art, Horas de Jeanne d’Evreux, Jean Pucelle, ff. 15v e 16.  
ca. 1325-1328. 

 

 

[3] 

Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art, Horas de Jeanne d’Evreux, Jean Pucelle, ff. 148v e 149.  
ca. 1325-1328. 
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       [4] 

Pádua, Frescos da Capela de Arena, Giotto, 1305-1305 

 

 

[5] 
Reverso do políptico do Juízo Final, Rogier van der Weyden, 1446-52 
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[6] 
Reverso de um políptico esculpido, Rogier van der Weyden, 1460-66 

 

 

[7] [8] 

Mestre da Anunciação de Aix, Óleo sobre madeira (parte central de um triptico). Ca. 1440/ Roger van der 

Weyden, painel do Retábulo de S. João, técnica mista sobre madeira, Ca. 1454. 
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De um ponto de vista funcional, o recurso à grisalha serviu diferentes desígnios. 

A ornamentação em grisalha, tanto na mitra de Bispo como no Pano de Altar de 

Narbonne, teve como propósito uma contenção estética, subordinada à sua função 

litúrgica, de acordo com o rigor exigido durante o período da Quaresma. 

Iconograficamente, os temas representados nestas duas peças de seda pintadas 

adequam-se ao luto, evocando os vários momentos da Paixão de Cristo, enquadrados 

por arcaturas góticas. As faces da Mitra comportam a representação da Inumação e 

da Ressurreição de Cristo; o Pano de Altar, que pela sua dimensão permite um 

desenvolvimento mais alargado do tema, mostra na zona central uma Crucifixão, 

ladeada por dois nichos sobrepostos com a representação do rei Carlos V e da rainha 

Jeanne de Bourbon, em baixo, e em cima a Sinagoga em ruínas e a Igreja Triunfante. 

Nas três arcadas à esquerda da composição representa-se o Beijo de Judas, a 

Flagelação e o Transporte da Cruz; nas arcadas da direita, a Deposição no Túmulo, a 

Descida aos Limbos e o Noli me Tangere. Contrariamente ao que acontece nestas 

peças de carácter litúrgico, onde a renúncia à cor tem um propósito deliberado, 

entendemos que, nos Livros de Horas, o recurso à grisalha deve ser entendido sob o 

ponto de vista estético; um recurso criativo utilizado pelos iluminadores com o intuito 

de captar o interesse dos bibliófilos. A riqueza e a variedade estética das propostas 

que recorreram à grisalha são suficientes para o justificarem. O que emana dessas 

páginas não nos remete para uma contenção espiritual, mas antes para uma questão 

de gosto; tal como aconteceu, numa escala menor, com as Horas negras. 

Embora haja manuscritos em grisalha anteriores a 1325, em especial 

representações muito próximas do desenho, a grisalha enquanto procura de uma 

solução plástica inovadora tem, necessariamente, como ponto de referência as 

famosas Horas que Pucelle iluminou a pedido de Carlos IV. Este pequeno livro de 

Horas, com apenas 94 x 64 mm, é uma obra incontornável no estudo dos Livros de 

Horas e, em especial, no entendimento do uso da grisalha em manuscritos iluminados. 

As figuras representadas, nas vinte e cinco miniaturas de página plena, são 

executadas numa gama de cinzas alargada, e lembram em alguns fólios o trabalho 

da prata lavrada.2 A introdução da cor, que ajuda a realçar as figuras, é feita nos 

fundos e, de forma muito discreta, nos rostos e nas mãos. 

No que respeita ao mecenato, temos aqui bem patente o gosto da corte 

francesa pelo grisaille. Como já anteriormente foi assinalado, a ladear a cena da 

Crucifixão, no Pano de Altar de Narbonne, figura o rei francês Carlos V com sua 

esposa. No Livro de Horas de Pucelle, a inicial historiada D, que assinala o início do 

texto de Matinas no fólio 15, comporta a representação da própria rainha Jeanne 

                                                 
2 Em especial nos fólios 34v, 35, 61v e 62. Esta solução viria a ser amplamente desenvolvida nas iluminuras em 
grisalha pintadas por Jean Tavernier. 
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d’Evreux. No fólio 148, do mesmo manuscrito, pode-se ainda observar a representação 

de Louis IX, soberano sagrado, simbolicamente a lavar os pés aos pobres, numa das 

nove miniaturas do ciclo consagrado à sua vida. Este gosto pela grisalha, que se 

desenvolveu no interior da corte francesa do século XIV, irá conhecer novo impulso 

nos Países-Baixos, em especial, na segunda metade do século XV. 

 

No domínio específico dos manuscritos iluminados, o conceito de grisalha foi 

aplicado de forma muito abrangente. Nele se englobam representações 

diversificadas que vão desde registos lineares muito próximos do desenho até 

situações praticamente policromas. Na verdade, é possível estabelecer várias 

categorias no entendimento da grisalha: grisalha linear, muito próxima do desenho, 

com ou sem introdução de cor [9]; grisalha pura, onde o recurso à cor serve apenas 

para a manipulação cromática dos cinzas ou para a introdução de planos de cor lisos 

na construção de fundos [10]; meia-grisalha, onde as figuras surgem em grisalha sobre 

fundos coloridos ou o inverso, figuras cromáticas sobre fundos maioritariamente 

monocromáticos [11]. Na verdade, a meia grisalha admite um vasto leque de 

representações e de soluções, plasticamente diferenciadas, de que não é aqui 

possível falar na totalidade.  

Tal como aconteceu na pintura, alguns iluminadores recorreram também à 

grisalha no interior de uma miniatura policroma para representar fundos 

arquitectónicos ou escultóricos, utilizando-a assim como uma solução técnica para 

simulação da pedra esculpida [12]. Noutros casos encontramo-la nas cenas 

secundárias, em medalhões ou tarjas, relacionadas com o tema principal [13] ou 

ainda em representações tipológicas, com os temas do Antigo Testamento [14]. Neste 

último caso, a grisalha adquire, para além da opção estética, um valor claramente 

simbólico. Vindo a conhecer, ainda, outra utilização: a representação de nocturnos. O 

iluminador Jean Colombe explorou esta potencialidade da grisalha em manuscritos 

como o MS Typ 0464, depositado na Houghton Library da Universidade de Havard3 [15] 

ou o NYPL MA 113 pertencente à Biblioteca Pública de Nova Iorque, Departamento de 

Manuscritos e Arquivos [16].4 Os irmãos Limbourg, algumas décadas antes, já haviam 

explorado essa via, ao usá-la numa Morte de Cristo para simularem o eclipse da hora 

nona [17].5 O MS Typ 0464 é particularmente interessante pela grande variedade de 

combinações que apresenta a nível das miniaturas, alternando três tipos de 

representação: a grisalha, o camaïeu em sépia e a policromia. Jean Colombe 

manifesta, desde logo, uma grande liberdade criativa ao utilizar a grisalha e o 

                                                 
3 http://app.cul.columbia.edu:8080/exist/scriptorium/individual/MH-H-165.xml?showLightbox=yes 
4 http://app.cul.columbia.edu:8080/exist/scriptorium/individual/NN-MA-25.xml?showLightbox=yes 
5 Patrícia Stirnemann, in The Limbourg Brothers, pp. 118-119. 
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camaïeu não só para compor cenas nocturnas, mas também como uma opção 

estética deliberada.  

Por fim, há que referir dois exemplos mais tardios, particularmente interessantes, 

de um período em que o estilo Ganto-Brugense já se havia instalado, onde as flores e 

os animais em trompe-l’oeil surgem representados em grisalha sobre fundos cromáticos 

[18] ou monocromáticos [19]. O Hangue KB 76 F 16, da Biblioteca Koninklijke, é um 

manuscrito bastante criativo apresentando uma grande variedade de soluções 

pictóricas. As miniaturas são todas em meia grisalha, com realces a ouro e branco. As 

margens, ocupando o que resta do fólio apresentam fundos cromáticos lisos 

(amarelos, azuis, castanhos, rosas, etc.) aos quais se sobrepõem flores em trompe-l’oeil, 

pintadas em grisalha ou em cor. Já o Livro de Horas atribuído ao Mestre de Marguerite 

de Liederkerke apresenta uma opção estética diferente: combina uma miniatura em 

meia grisalha com margens em trompe-l’oeil totalmente monocromáticas. Mais uma 

vez a grisalha surge como um recurso criativo, desligado de qualquer submissão às 

exigências das práticas religiosas, pelo que entendemos ser este o sentido em que a 

grisalha deve ser entendida, pelo menos no que concerne aos Livros de Horas. 

 

 

 

 [9]  [10] 

Crónica da abadia de Saint-Omer, Bibliothèque de l’agglomération, ms. 755, fl. 46, ca. 1407./ Miracles de 

Notre-Dame, vol. II, Oudennarde, Jan Tavernier, 1458/60. Paris, Bibliothèque nationale, ms. fr. 9199, fl. 37v. 
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[11]  [12] 

La sale, Bruges, Atelier de Loyset Liédet, depois de 1461, Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 9287-88, fl. 132/ 

Livro da corporação da confraria de Santa Ana em Ghent, depois de 1476, Windsor, Windsor Castle, fl. 2v. 

 

 [13] [14] 

Traité du peché de vauderie, Bruges, Philippe de Mazerolles, ca. 1470. Paris, Bibliothèque nationale, ms. fr. 

961, fl.1/ Miroire de la salvation humaine,Glasgow University Library, Ms. Hunter 60, fl. 10, ca. 1455. 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
241 

    [15] 
 
Cambridge, Houghton Library da universidade de Havard, MS Typ 0464, ff. 45v e 71, respectivamente, Jean 
Colombe, finais do século XV. 
 
 
 
 

[16]  [17] 
 
New York, New York Public Library, Manuscripts and Archives Division, NYPL MA 113, fl. 7, Jean Colombe, de 
finais do século XV./Irmãos Limbourg, Très Riches Heures, Paris ou Bourges, 1411/12-16, Chantilly, Musée 
Conde, Ms. 65, fl. 153. 

 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
242 

 
 

      [18] 

Livro de Horas, Holanda,  Koninklijke Bibliotheek,The Hangue, KB, 76 F 16, Mestre de Antoine de Bourgogne, 

ca. 1490-1500, ff. 21 e 32, respectivamente. 

 

 

    [19] 

Livro de Horas,  Mestre de Marguerite de Liederkerke, ca.1500, ff. 46v e 63, respectivamente. Colecção 

privada. 
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 Como se pôde verificar, no que respeita à iluminura, existe um leque muito 

variado de representações em grisalha. Os Livros de Horas que mais se aproximam do 

iluminado 165, da BNP, são o Widener 5 da Free Library of Philadelphia [20], o 

Thompson 4 da British Library de Londres [21], o Ms IV 145 e o Ms IV 91 pertencentes à 

Bibliothèque Royale Albert Ier de Bruxelas. [22-23] Estão todos atribuídos a Vrelant, 

embora não haja consenso por parte dos vários autores. 

O Widener 5 é um Livro de Horas policromo, ao uso de Paris, que data 

aproximadamente de 1425. De acordo com a informação disponível no site da 

instituição,6 ao manuscrito terá sido acrescentado, no século XIX, um conjunto de sete 

miniaturas em grisalha e ouro, pintadas em Bruges por Vrelant, cerca de 1470. Pelo 

que é possível observar, a partir da reprodução dos fólios 13v, 24v e 46, verifica-se uma 

aproximação formal entre as margens deste manuscrito e as que encontramos no 

iluminado 165, da BNP. Os filetes que delimitam as miniaturas são exactamente iguais e 

a forma da miniatura é muito próxima. Apesar disso, a qualidade pictórica da 

representação da Fuga para o Egipto parece claramente inferior, quer em relação às 

restantes miniaturas, quer às que encontramos no manuscrito em análise. Salientamos 

o facto deste manuscrito não fazer parte do corpus definido nem por Bernard 

Bousmanne, nem por Dogaer.7 

O Yates Thompson 4 da British Library8 é, entre os Livros de Horas, o que 

apresenta maior proximidade formal com o iluminado 165. Designado como Horas de 

Jacques de Brégilles, foi iluminado por três artistas diferentes. Os fólios 27 e 35, em 

meia-grisalha, estão atribuídos a Willem Vrelant. Apesar de inscreverem parte do texto 

por baixo da miniatura, a estrutura dos fólios é em tudo muito próxima do manuscrito 

em estudo: a ornamentação das margens é muito semelhante, os núcleos de 

figurações marginais são claramente vrelanianos e apresentam a mesma colocação 

no contexto da ornamentação marginal. As cenas figuradas nas miniaturas, embora 

representem temas diferentes, revelam um desenho muito equivalente. As iniciais 

ornadas são também análogas às que encontramos no iluminado 165. 

O fólio 75v do Ms IV 145 apresenta o mesmo grau de afinidade com o 

iluminado 165, tanto no que se refere à miniatura como à ornamentação marginal. O 

mesmo não se verifica relativamente ao Ms IV 91, atribuído a Vrelant apenas por 

Dogaer. A ornamentação marginal é relativamente próxima, mas a miniatura 

distancia-se, do ponto de vista formal do trabalho de Vrelant; razão, talvez, pela qual 

este manuscrito já não faça parte do corpus definido por Bernard Bousmanne. 

Existe ainda um conjunto de códices, que datam sensivelmente do mesmo 

período do manuscrito em análise, associados ao círculo próximo de Vrelant, embora 
                                                 
6 http://libwww.freelibrary.org/medievalman/detail.cfm?itemID=mcaw050130 
7 Bousmanne, pp. 377-379; Dogaer, pp. 103-105. 
8 http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/results.asp 
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com diferentes graus de qualidade, mas partilhando a mesma estética. Esta 

aproximação formal, que reúne o grupo numa mesma categoria, verifica-se 

essencialmente a nível das margens, apresentando alguns deles miniaturas policromas 

ou em meia grisalha. São eles o MS M.25 e MS M.30, ambos da Pierpont Morgan Library 

de Nova Iorque [24-25] e o Sloane 2692 da British Library de Londres [26-27]. Ainda com 

algumas semelhanças formais, mas já sem qualquer ligação ao círculo próximo de 

Vrelant, são o MS M. 285 da Pierpont Morgan Library de Nova Iorque [28] e o códice 

470 da Biblioteca Trivulziana de Milão, atribuído a um artista do círculo de Phillippe de 

Mazerolles [29]. 

Para concluir, recorde-se o MS M. 854, da Pierpont Morgan Library de Nova 

Iorque,9 [30] de referência obrigatória pela sua relação evidente com o iluminado 165. 

Trata-se de um caso muito particular, que, por isso mesmo, tivemos oportunidade de 

tratar em capítulo próprio. 

 

 

 

   
Philadelphia, Free Library of Philadefphia, MS Widener 5, fl. 46 
 
 
 

                                                 
9 http://utu.morganlibrary.org/medren/BrowseSingleMs.cfm?msaccno=M.854 
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 Philadelphia, Free Library of Philadefphia, MS Widener 5, fl. 13v 
 
 
 
 
 

 [20] 
Philadelphia, Free Library of Philadefphia, MS Widener 5, fl. 24v 
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 [21] 

 Londres, British Library, Yates Thompson 4, ff. 27 e 35, respectivamente. 
 
 
 
 

[22] 
  Bruxelas, Bibliothèque Royale de Belgique, Ms IV 145, ff. 75v e 76. 
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     [23] 
Bruxelas, Bibliothèque Royale de Belgique, Ms  IV  91, fl. 96v. 

 

 

    [24] 
Nova Iorque, Pierpont Morgan Library, MS M.25, ff. 113v e 137v, respectivamente. Ca. 1460-7010 

                                                 
10 http://utu.morganlibrary.org/medren/BrowseSingleMs.cfm?msaccno=M.25 
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   [25] 
Nova Iorque, Pierpont Morgan Library, MS M.30, ff. 66v e 86v, respectivamente. Ca. 147011 
 
 
 
 

[26] 
Londres , British Library , Sloane 2692, ff. 40v e 41. Ca. 1460. 

 
 
 

                                                 
11 http://utu.morganlibrary.org/medren/BrowseSingleMs.cfm?msaccno=M.30 
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[27] 
Londres , British Library , Sloane 2692, ff. 65v e 66. Ca. 1460. 
 
 
 
 

[28] 
Milan, Biblioteca Trivulziana, Cod. 470. Século XV. 
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  [29] 
Nova Iorque, Pierpont Morgan Library, MS M.285, ff. 72v e 108v, respectivamente. Séc. XV.12 

   [30] 
Nova Iorque, Pierpont Morgan Library, MS M.854, ff. 85v e 100v, respectivamente. Ca. 1465-80 

 

 

                                                 
12http://utu.morganlibrary.org/medren/pass_page_through_images_initial.cfm?ms_letter=msm&ms_number=0
285&totalcount=78&current=1 
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No domínio dos Livros de Horas, existe ainda uma panóplia muito grande de 

representações em grisalha que formalmente nada têm a ver com o nosso objecto de 

estudo, a não ser o facto de serem iluminados em grisalha. Dentro destes, 

seleccionámos alguns exemplos onde são notórias as fortes divergências 

relativamente ao nosso objecto de estudo: o Harley 2915 da British Library, atribuído 

por Janet Backhouse ao Mestre Fastolf [31]; o Hangue, KB, 76 F 2, Livro de Horas da 

Koninklijke Bibliotheek, iluminado por Tavernier [32], iluminador incontornável quando 

se fala de grisalha; o MS M. 632, da Pierpont Morgan Library de Nova Iorque, já da 

centúria seguinte, [33] e, para concluir, quatro manuscritos com ligações evidentes 

entre si. São eles o Ms. M.349, da Pierpont Morgan Library [34], o LA 137, do Museu 

Calouste Gulbenkian [35], o Hangue, KB, 135 E 23, e o Hangue, KB, 74 G 35, ambos 

depositados na Biblioteca de Koninklijke [36].  

Na área mais alargada dos manuscritos iluminados existem ainda um conjunto 

de obras, de qualidade excepcional, que foram igualmente iluminadas em grisalha: o 

Missal da Sainte-Chapelle (Ms 9125 – Bruxelas, Bibliothèque Royale Albert Ier); Le Livre 

des cronicques de Troye (Ms 9264 - Bibliothèque Royale Albert Ier); Croniques et 

conquestes de Charlemaine (Ms 9066 - Bibliothèque Royale Albert Ier); La première 

guerre punique (Ms 10777 - Bibliothèque Royale Albert Ier), para citar apenas alguns. 

Quanto ao corpus Vrelant, no que respeita a manuscritos iluminados em 

grisalha, e na impossibilidade de fazer um estudo aprofundado dos mesmos, seguimos 

Bernard Bousmanne. Segundo este especialista o corpus do iluminador não apresenta 

um todo homogéneo, sendo constituído por diferentes tipos de grisalha.13 O que 

reafirma dois pontos que nos parecem essenciais para o entendimento da produção 

Vrelant e mais concretamente dos manuscritos em grisalha: a qualidade dos 

manuscritos varia de acordo com o prestigio do seu mecenas e a grisalha serviu, 

essencialmente, desígnios de carácter estético. Por outras palavras, esta falta de 

homogeneidade do corpus confirma que o iluminado 165 foi encomenda de um 

mecenas de grande prestígio e que o facto de estar iluminado em grisalha dificilmente 

terá qualquer relação com a contenção da devoção franciscana. 

 Cabe ainda, no âmbito deste estudo, fazer um breve levantamento dos 

códices, iluminados em grisalha, depositados nas bibliotecas nacionais. Além do 

manuscrito em análise e do já mencionado LA 137 do Museu Calouste Gulbenkian, 

apenas conseguimos identificar o Livro de Horas dito de D. Manuel, datado da 

primeira metade do século XVI e pertencente ao Museu Nacional de Arte Antiga de 

Lisboa14 [37]; o LA 133, Breviário franciscano iluminado por um seguidor de Jean 

Pucelle e depositado no Museu Calouste Gulbenkian [38] e o Comentário à Crónica 

                                                 
13 Bernard Bousmanne, p. 104. 
14 Que apresenta apenas quatro miniaturas com recurso à grisalha. 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (IL 165 da BNP) 
 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
252 

de Eusébio, de Alfonso de Madrigal, da BNP, cujas margens dos primeiros fólios são 

iluminadas em grisalha e ouro15 [39].  

 

  [31] 
Londres, British Library, Harley 2915, ff. 14v e 35, respectivamente. Ca. 1440-50. 

 

  [32] 
Livro de Horas, Holanda, Koninklijke Bibliotheek, Hangue, KB, 76 F 2, Jean le Tavernier, ca. 1450-1460, fl. 1 e 2, 
respectivamente.16 

 

                                                 
15 Podemos adivinhar aqui alguma ligação como MS M. 854, da Pierpont Morgan Library. 
16 http://www.kb.nl/manuscripts/search/simple/grisaille/page/8 
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    [33]    
Nova Iorque, Pierpont Morgan Library, MS M.632, ff. 42v e 57, respectivamente. Séc. XVI. Ca. 152017 

 

    [34]    
Nova Iorque, Pierpont Morgan Library, MS M.349, ff. 13v e 185v, respectivamente. Séc. XV. Ca. 144018 

                                                 
17 http://utu.morganlibrary.org/medren/BrowseSingleMs.cfm?msaccno=M.632 
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      [35] 
 Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian, LA 137, ff. 161v e 142v, respectivamente. Ca. 1443. 

 
 

        [36] 
Miniatura em grisalha inserida num Livro de Horas,  ca. 1475-1500, Holanda, Koninklijke Bibliotheek, T Hangue, 

KB, 135 E 23, Mestre Da Grisalha de Delft, ca. 1400, fl. 16v./ Livro de Horas, Holanda, Koninklijke Bibliotheek, 

Hangue, KB, 74 G 35, Mestre Da Grisalha de Delft, ca. 1440-1460, fl. 98v19 

                                                                                                                                               
18http://utu.morganlibrary.org/medren/single_image2.cfm?page=ICA000156774&imagename=m349.013v.jpg 
19 http://www.kb.nl/manuscripts/show/manuscript/74+G+35 
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Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, ff. 27v e 92v, respectivamente. Ca. 1517-1551 
 
 
 
 
 
 

   [37] 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, ff. 282 e 289v, respectivamente. Ca. 1517-1551 
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  [38] 
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, IL 117-121,  Ca. 1489-1500 

 

   [39] 
Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian, LA 133, pormenor dos ff. 282v e 336, respectivamente. Primeira metade 
do século XIV. 
 
 

A grisalha também se manifestou no vitral, tendo conhecido as mais diversas 

aplicações: por restrições económicas (o vidro incolor era menos dispendioso) e 

religiosas (nas abadias cistercienses, por imposição de São Bernardo) e, tal como 

aconteceu com os Livros de Horas, por opção estética. De acordo com Pierre 

Cockshaw esta exploração plástica da grisalha nasceu no decurso do século XIV, no 

Oeste de França, expandindo-se depois para Inglaterra.20 À semelhança do que 

pudemos verificar no Livro de Horas de Pucelle [3] e na pintura de Roger van der 

Weyden [6], também os vitrais em grisalha recorreram ao ouro e à cor para com isso 

obterem uma valorização plástica [40]. 

                                                 
20 Pierre Cockshaw, p. 5. 
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 [42] 

Jogadores de Xadrez, Paris, Museu de Cluny, vitral proveniente do l’hôtel de la Bessée à Villefranche-sur-

Saône. Ca. 1430-1440. Os Magos perante Herodes, França, início do século XV. 
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8. WILLEM VRELANT – O ILUMINADO 165 NO CONTEXTO DA SUA OBRA 

 

 O estado actual dos conhecimentos sobre Vrelant é bastante genérico e 

fragmentado, pelo que, tudo quanto aqui se possa adiantar resulta da bibliografia 

existente e daquilo que a presente investigação pôde trazer. A ligação entre o nosso 

manuscrito e o MS 854 da Pierpont Morgan Libray, anteriormente demonstrada, é uma 

achega inteiramente nova. 

Os autores que se debruçaram de forma mais aprofundada sobre este 

iluminador foram Georges Dogaer (1987) e Bernard Bousmanne (1997), tendo feito 

ambos o levantamento do corpus. As listas que apresentam não são coincidentes, 

pelo que seguimos a proposta deste último. A nossa opção justifica-se por ser uma 

obra mais recente e integrada numa publicação específica, que teve por base uma 

tese de doutoramento sobre o artista. Neste levantamento Bousmanne atribui-lhe a 

iluminação, total ou parcial, de aproximadamente quarenta e nove Livros de Horas e 

vinte e nove textos diversos, embora considere, pela sua complexidade e extensão, 

que esta classificação ainda precisa de ser revista e afinada.  

No caso particular que aqui nos importa tratar cumpre assinalar que Dogaer, 

por desconhecimento ou lapso, não considera o iluminado 165 dentro do corpus que 

define. Apesar disso, sinaliza o cofre 13 da Biblioteca da Universidade de Coimbra1 a 

que Bousmanne não faz qualquer menção. Pela análise que fizemos desse manuscrito 

verificámos que ele apresenta muitas semelhanças com o Bibermühle Tenschert 1, 

oriundo de uma colecção privada, que Bousmanne inclui no referido corpus. Não 

sendo uma obra de excelência, está contudo, ao nível de alguns dos manuscritos que 

lhe têm sido atribuídos. Sem atingirem todas a mesma qualidade, quando olhamos 

para as iluminuras deste códice, entendemos que o manuscrito poderá figurar pelo 

menos ligado ao círculo próximo de Vrelant. As imagens que se seguem põem em 

confronto as miniaturas dos dois códices onde, de modo mais evidente, esta 

proximidade se revela. 

 

                                                 
1http://almamater.uc.pt/wrapper.asp?t=%5BLivro+de+Horas%5D&d=http%3A%2F%2Fbdigital%2Esib%2Euc%2E
pt%2Fbg1%2FUCBG%2DCofre%2D13%2FUCBG%2DCofre%2D13%5Fitem1%2Findex%2Ehtml 
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                            Bibermühle Tenschert 1, fl. 96v                                                            Cofre 13, BGUC, fl. 77v 

 
 
 

  
                                   Bibermühle Tenschert 1, fl. 13v                                                          Cofre 13, BGUC, fl. 12/13 
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                                       Bibermühle Tenschert 1, fl. 46v                                                       Cofre 13, BGUC, fl. 27v 
 

 

   
                                        Bibermühle Tenschert 1, fl. 19v                                                   Cofre 13, BGUC, fl. 16/17 
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Reportando-nos ao iluminado 165, e com base no corpus levantado por 

Bousmanne, verificamos que Vrelant utiliza a grisalha em apenas oito Livros de Horas2. 

Destes, apenas o códice lisboeta é totalmente iluminado em tons de cinza e ouro. O 

Yates Thompson 4 e o Vatican Barber.lat.381 são ambos em meia grisalha. O primeiro 

contém apenas duas miniaturas de página plena, que se podem atribuir a Vrelant (fls. 

27 e 35) e o segundo comporta vinte e seis miniaturas de meia página. Além destes, 

restam ainda cinco códices onde foi usada a policromia e a grisalha: as Horas de 

Béthune e as Horas de Derval, oriundos de colecções privadas e ainda o Waddesdon 

Manor 9, o Bruxelles IV 145 e o Cambridge 3-1954. As Horas de Béthune, são 

maioritariamente iluminadas em grisalha, contudo contêm duas miniaturas policromas. 

O Waddesdon Manor 9 e o Bruxelles IV 145 comportam, respectivamente vinte e 

quatro e dezoito miniaturas de página plena. Lamentavelmente estes códices não 

estão totalmente disponíveis, pelo que não foi possível aferir quantas destas miniaturas 

são iluminadas em grisalha. Ao último, concluído para Filipe o Bom, apenas se podem 

atribuir a Vrelant as miniaturas dos fólios 253, 257 e 257v, onde estão representados os 

santos Marçal, Wandru e Aldegundes, respectivamente. A estes volumes podemos 

ainda acrescentar o London L.2384-1910, que insere apenas dois fólios atribuídos a 

Vrelant, cujas margens são iluminadas em meia grisalha.  

Nos textos de carácter literário, histórico ou filosófico, encontramos obras 

iluminadas em grisalha mais significativas. La Première Guerre Punique (Bruxelles 10777) 

e L’Epître d’Othéa (Erlangen 2361), ambas encomendas de Filipe o Bom, comportando 

respectivamente 31 e 103 miniaturas de meia página. Os volumes da Legende dorée 

(Mâcon 3 e New York M. 672-675), patrocinados por Jean IV d’Auxy, iluminados em 

grisalha e cor, contêm 223 miniaturas (82+30+36+39+36). Os quatro volumes do Le 

Miroir Historial (Paris fr. 308-311) apresentam um total de 2 miniaturas de meia página 

em cor e 293 de pequeno formato em grisalha, respectivamente 1+131 no volume I, 90 

no volume II, 1+50 no volume III e 22 no volume IV. Por último, La Vie de Sainte 

Catherine que comporta 60 miniaturas de meia página em grisalha, das quais 55 estão 

atribuídas a Vrelant. Salienta-se ainda o facto de todos estes textos serem escritos em 

francês, tendo dois deles citações em latim. Dos Livros de Horas, embora todos escritos 

em latim, como era comum, três apresentam calendário, rubricas e/ou orações em 

francês e um outro em neerlandês e catalão. A nível geral do corpus verifica-se que os 

Livros de Horas e os Saltérios são maioritariamente em latim, embora alguns possam 

conter rubricas, calendários ou orações noutras línguas. Nos restantes textos o mais 

usual é a utilização do francês.  

Por comparação com os manuscritos em grisalha do corpus, estamos em 

condições de afirmar que a qualidade plástica do manuscrito em estudo só encontra 

                                                 
2 IL165; Yates Thompson 4; vatican Barber.lat.381; Waddesdon Manor 9; Bruxelles IV 145 e Cambridge 3 -1954.   
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paralelo nas grandes encomendas que Vrelant produziu ao serviço dos duques da 

Borgonha, o que evidencia o patrocínio de uma figura de grande prestígio. No estudo 

que fez deste iluminador, Bousmanne identificou os grandes mecenas para quem 

Vrelant realizou manuscritos: Filipe o Bom3 e Carlos o Temerário4, duques da Borgonha, 

Maria da Borgonha5, filha deste último, a rainha D. Leonor de Portugal6, Jean de 

Malestroit7, Louis Gruuthuse8, Paolo Spinola9, Jacques de Brégilles10, Willem de 

Monfort11, Juana Enriquez12, Ferry de Clugny13, Jean IV d’Auxy14 e Charles de Croÿ15. 

Com base no estudo que fizemos do iluminado 165, entendemos que este códice não 

foi uma encomenda leonorina, pelo que, até novos dados, deve ser retirado deste 

contexto.  

Ainda a propósito da produção em grisalha, cumpre assinalar a relação que 

entendemos ter existido entre Vrelant e o iluminador castelhano Juan de Carríon. O 

contacto entre os dois iluminadores emerge com clareza do estudo detalhado do 

iluminado 165 que, por comparação formal, nos conduziu até ao Ms. M. 854, da 

Pierpont Morgan Library. É um estudo que urge aprofundar, até porque pode conduzir 

a uma definição mais detalhada da biografia do iluminador. 

Para nos aproximarmos da figura de Vrelant justifica-se uma breve referência 

às várias formas com que o seu nome é citado. As designações mais comuns, que 

aparecem indistintamente na bibliografia actual, são Guillaume Vrelant e Willem 

Vrelant. Na documentação coeva é referenciado como Guillaume Wyelant ou Willem 

Vrelant,16 tendo esta discrepância resultado numa discussão que questiona o facto de 

se tratar ou não do um único iluminador. Embora no nosso estudo não nos tenhamos 

debruçado sobre esta controvérsia, os autores inclinam-se para um único iluminador.  

Willem Vrelant é oriundo de Utreque, onde aparece recenseado como 

cidadão até 1449. Não se conhece praticamente nada a respeito do período inicial 

da sua vida, nem sobre os anos de aprendizagem. Aceita-se que tenha iniciado a sua 

formação nos Países Baixos, no círculo do Mestre de Catarina de Clèves, com quem 

colaborou no Livro de Horas de Willem de Montfort (Vienne, ms. s.n. 12878). Este códice 

                                                 
3 Bruxelles 9026-9511; Bruxelles 9270; Bruxelles 10777; Cambridge 3-1954; Erlangen 2361; Genève fr. 64; Munich 
Gall. 40; Paris Dutuit 456; Paris fr. 6449 e Valenciennes 240.  
4 Bruxelles 9243; Copenhague GKS. 1612 e Londres R.A.Lee. 
5 Vienne 1857. 
6 Lisboa, IL165. 
7 New York Kraus. 
8 Paris fr. 308-311 e Paris fr. 2646. 
9 Zurich s.n. 
10 Londres Yates Thompson 4. 
11 Vienne s.n. 12878 
12 Madrid Palacio s.n. 
13 Sienne X:V:1 
14 New York M. 672-675 e Mâcon 3. 
15 Le Roeulx Croÿ. 
16 Bénézit (1999) regista ainda outras variantes: Vredelant, Vreeland, Vreylant e Wreland.  

. 
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reveste-se de particular importância pelo facto de ser o primeiro que lhe é atribuído, 

sendo possível datá-lo, através das tabelas de cálculo pascal, aproximadamente de 

1450. Embora se desconheça a data e o local exactos do nascimento, este manuscrito 

tem assinalado o início da sua actividade. Igualmente considerada como uma obra 

de juventude, o Livro de Horas de Philippe le Hardi, executado já sob o mecenato de 

Filipe o Bom em Bruges, contou com a colaboração de diversos iluminadores, 

podendo-se atribuir a Vrelant apenas três miniaturas, já anteriormente mencionadas. 

Uma vez que este manuscrito está datado aproximadamente de 1451 pensa-se que, a 

esta data, Vrelant já estaria instalado em Bruges; contudo, não há nada que 

efectivamente o comprove. 

Outra questão que continua ainda em discussão é o facto de Vrelant ter ou 

não um ateliê. A resposta passa sobretudo pela caracterização do que era um ateliê 

na segunda metade do século XV e por conhecer bem todo o procedimento em 

torno da produção do livro. De forma mais abrangente, pensamos que é unânime 

que, para além do trabalho de miniaturista, Vrelant estava envolvido em toda a 

dinâmica da produção livreira. É sabido que ele foi também pago por outras tarefas 

relacionadas com a produção de códices, tais como fechos e encadernações. 

Conhecem-se, ainda, colaboradores muito próximos do seu estilo, como é o caso do 

Mestre da Verdadeira Crónica Desconhecida, com quem trabalhou no segundo 

volume das Crónicas de Hainaut. Este iluminador anónimo, que também trabalhou de 

forma independente, é contudo menos hábil que Vrelant. Aceita-se que possa ter sido 

seu assistente, uma vez que participaram em diversos manuscritos: Miroir d’humilité 

(Valenciennes 240), no Livre des Conquestes et Faits d’Alexandre (Paris Dutuit 456) e na 

Legende doré (New York 672-675 e Mâcon 3). 

É na cidade de Bruges, durante o terceiro quartel do século XV, sob o 

mecenato dos duques da Borgonha, que a actividade de Vrelant está melhor 

documentada. Embora Bernard Bousmanne não o considere um iluminador de 

excepção, é um nome incontornável na produção de manuscritos deste período, 

tendo trabalhado ao lado de iluminadores de grande prestígio como Jean le Tavernier 

ou do Mestre de Girard de Roussillon (Dreux Jean), que também executaram obras 

notáveis em grisalha. Bruges foi, desde a segunda metade da centúria, um importante 

centro de produção e venda de manuscritos. Pensa-se que Vrelant terá sido um dos 

fundadores, em 1454, da Guilda de São João Evangelista, que agregava todas as 

actividades relacionadas coma produção livreira. Data desse ano a sua primeira 

menção na guilda, onde é referenciado como Willem Vrelant, filho de Jacob e 

originário de Utreque. Sabe-se através das quotizações, pagas com regularidade, que 

admitiu durante a sua estadia em Bruges quatro aprendizes: uma jovem mulher, em 

1462, de quem não se conhece o nome; Lodewiic Breyels «dochten», em 1464 e dois 
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filhos bastardos, Adrien de Raet, entre 1473 e 1475 e Betkin Scepens em 1476 e 1477. 

Pela documentação da Guilda ficamos igualmente a saber o nome da sua esposa – 

Marye – embora se desconheça a data e o local desta união17.  

Os vários autores que se têm debruçado sobre o estudo de Vrelant acreditam, 

embora não existam fontes documentais que o comprovem, que este terá passado 

por França à procura de mecenas. De acordo com os dados biográficos que se 

conhecem, os autores estabeleceram dois momentos possíveis para esta estadia: 

entre 1449 (período em que ainda está recenseado como cidadão de Utreque) e 

1451/54 (data em que se estabelece em Bruges e se inscreve na guilda de São João 

Evangelista); e entre 6 de Maio de 1456 e 28 de Junho de 1459, período em que não 

pagou a sua quotização à guilda. Ficaríamos satisfeitas se o estudo do iluminado 165 

pudesse ser mais uma prova da sua estadia em França. 

Vrelant era familiar de Hans Memling e, em 1478, encomendou-lhe dois painéis 

para o retábulo da guilda de São João Evangelista, onde figurava ajoelhado, 

juntamente com a sua esposa Marye. Lamentavelmente não conseguimos localizar 

onde esta peça se guarda actualmente. Bradley sugere Munique e Bénézit afirma que 

está em Turim. Morreu em 1481, na cidade de Bruges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 A referência que é feita à sua esposa informa-nos também que Vrelant era, muito provavelmente, filho 
bastardo. 
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CONCLUSÃO 

 

O trabalho desenvolvido sobre este Livro de Horas permitiu levantar um 

conjunto de questões, que, não foi, naturalmente, possível esgotar. Um dos temas que 

cumpre, por isso, aprofundar prende-se com o seu percurso e relação com D. Leonor. 

Os dados que reunimos abrem várias possibilidades, e acreditamos que uma 

investigação mais demorada possa trazer mais certezas neste campo. Embora não 

tenhamos conseguido identificar, de forma segura, o mecenas que patrocinou este 

iluminado, defendemos que ele não foi executado especificamente para D. Leonor. 

De acordo com o que conseguimos apurar, propusemos a consideração de diversos 

percursos que poderão ter conduzido o códice até à rainha, parecendo-nos mais 

viável que a sua entrada tenha sido feita por França, através de Afonso V ou Carlos 

VIII, ou por Espanha, tendo em conta o facto de Vrelant ter trabalhado para Joana 

Enriquéz.  

Ficou igualmente por determinar a identificação de Frei Luís de Santiago, que 

assina a pertença no primeiro fólio do códice. Embora tenhamos trazido alguma 

informação relativa à sua identificação, foi um dos caminhos que deixámos para mais 

tarde. Na base desta decisão esteve a intuição de que a sua identificação pouco 

pudesse acrescentar ao estudo do códice. 

Na análise codicológica não se procedeu à contagem dos cadernos. Nesta 

decisão pesou o facto do códice ter sido intervencionado, como assinalámos, em 

finais dos anos oitenta. Atendendo aos vestígios que se guardam junto do manuscrito, 

tudo leva a crer que foi reencadernado. Durante essa operação, a equipa de restauro 

terá certamente procedido à contagem dos cadernos, sem margem de erro, uma vez 

que o códice estava desencadernado. Pelo mesmo motivo, a sua observação terá 

igualmente permitido aferir, com uma margem de segurança bastante elevada, quais 

as miniaturas retiradas do códice. O acesso a esta informação teria sido uma mais 

valia para o estudo que aqui nos ocupa; lamentavelmente não foi possível consultá-la. 

Por acreditarmos que este trabalho já foi feito, entendemos não sujeitar o códice a 

uma nova e desnecessária intervenção, sem antes consultarmos a documentação da 

referida equipa. 

 A transcrição do texto e a sua análise possibilitou, de forma segura, definir o 

modo como o volume se organiza e os textos que comporta. Mais uma vez, e 

atendendo à dimensão de uma tese de Mestrado não foi possível debruçarmo-nos 

sobre os acrescentos tardios que se seguem ao Livro de Salmos de São Jerónimo, e 

que parecem também constituir um campo interessante de abordagem. Alguns dos 

textos a que nos referimos estão escritos em língua portuguesa, havendo mesmo quem 

os atribua a D. Leonor. Por outro lado, a ladainha acrescentada no manuscrito em 



A luz da grisalha. Arte, liturgia e história no Livro de Horas dito de D. Leonor (Il 165 da BNP) 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 

 
268 

estudo está igualmente presente no iluminado 166, que também foi pertença da 

rainha. O trabalho de transcrição permitiu ainda detectar alguns textos truncados no 

final das secções; pelo que aceitamos que estas perdas possam estar relacionadas 

com a falta de algumas miniaturas. Apesar de neste campo não podermos falar em 

certezas absolutas, a análise do texto, o entendimento da estrutura e a sua 

organização em bifólios contribuíram, no entanto, para a identificação do número de 

miniaturas em falta.  

A contabilização que fizemos das iniciais ornadas é um dado que deve ser 

maximizado. A sua extraordinária qualidade e a presença constante do ouro polido 

em todas as iniciais ornadas do códice indiciam, desde logo, um encomendador de 

prestígio com recursos económicos abastados. Por outro lado, a informação do 

número de iniciais presentes no volume1 pode, num estudo mais alargado, fornecer 

uma pista para a sua identificação. Lembramos que um manuscrito do corpus Vrelant 

foi identificado pelo número de iniciais descritas numa folha de pagamentos coeva. 

Neste sentido, foi nossa preocupação reunir e apresentar o maior número possível de 

dados, na esperança de que estes possam fornecer pistas e pontos de partida para 

investigações futuras. O que num determinado momento parece um dado estéril, no 

quadro de outra investigação poderá representar um precioso avanço.  

A análise iconográfica das margens e o levantamento sistemático dos 

elementos figurados foi o grupo que mais contribuiu para o conhecimento do 

manuscrito. As figurações nas margens revelaram uma narrativa laica, de carácter 

biográfico, ligando, em nosso entender, o manuscrito à corte dos Valois, 

concretamente a Carlos VII ou a alguém próximo do seu círculo. A temática de Joana 

d’Arc assume, nestas condições, um significado muito particular, que merece ser 

debatido. Embora sem chegar a conclusões definitivas, procurámos encetar caminhos 

que pusessem esta problemática em discussão. Além disso, consideramos que o 

levantamento total destas figurações e a sua medição representam um passo 

essencial para o seu entendimento, sendo um dado relevante para a definição do 

corpus. Mais uma vez, deparamo-nos com um campo de trabalho que urge explorar. 

Atendendo à importância que Vrelant atribui às margens, o levantamento das suas 

figurações e a sua análise iconográfica, no contexto do manuscrito e no corpus é uma 

tarefa ainda por fazer. Sendo as figurações marginais uma das características mais 

marcadas deste iluminador, o entendimento da sua produção terá, necessariamente, 

que passar pela comparação completa destas representações que, a avaliar pelas 

do iluminado 165, são realmente notáveis. Além da qualidade plástica absolutamente 

excepcional, que nos fez atribuir a sua autoria a Vrelant, as figurações marginais 

desenvolvem um carácter narrativo que não encontrámos em nenhum outro Livro de 

                                                 
1 Contabilizámos um total de 1950 iniciais ornadas, conforme se pode confirmar nos anexos 9 e 10. 
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Horas. Além da expressividade e do detalhe que as caracterizam, impressionou-nos o 

movimento implícito que elas contêm. 

O estudo das iluminuras de página plena, cuja temática não parecia trazer 

grandes novidades, revelou-se afinal também importante. A procura de modelos, 

dentro e fora do corpus, evidenciou a ligação entre o nosso objecto de estudo e o MS. 

M854, da Pierpont Morgan Library. Este laço entre Vrelant e Juan de Carríon, que 

continuamos a tentar aprofundar, abriu perspectivas muito interessantes na relação 

entre a produção da iluminura Flamenga e Castelhana. A confirmarem-se os indícios 

que a nossa investigação vem trazer estaremos em condições de contribuir com novos 

e significativos dados para as biografias destes iluminadores, ficando assim confirmada 

a sua passagem por França e explicada a interrupção no pagamento da sua 

quotização à guilda. Além disso, a proximidade formal entre estes dois iluminados abriu 

luz sobre um dos percursos possíveis, que terá levado o manuscrito em análise até às 

mãos da Rainha Perfeitíssima. 

No que concerne à constituição do corpus do iluminador verificámos que 

Bousmanne e Dogaer discordavam de nele incluir o Cofre 13 da Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra. Embora nenhum destes autores tenha escrito sobre o 

códice, ele figura, no entanto, no corpus definido por Dogaer. As publicações 

nacionais não fazem qualquer referência ao iluminador; apesar disso, em resultado da 

observação que fizemos, entendemos que ele pode ser integrado, pelo menos, no 

círculo próximo de Vrelant. Mesmo não sendo uma obra de excepção, está ao nível 

de outras atribuições. Além de termos encontrado semelhanças formais evidentes em 

quatro miniaturas do Bibermühle Tenschert 1, atribuído a Vrelant por Bousmanne. A 

atribuição definitiva do Cofre 13 a este iluminador requer, naturalmente, uma 

investigação mais detalhada, mas pensamos ter reunido indícios suficientes para 

fundamentar essa atribuição ao seu círculo próximo. 

Sem mais considerações, salvaguardamos o facto de, apesar de estarmos a 

trabalhar com fotografias de grande qualidade, as reproduções dizerem muito pouco 

acerca do códice. A diferença entre o objecto artístico em causa e as reproduções é 

enorme e nada substitui a presença do manuscrito. Foi um privilégio muito grande 

termos tido acesso directo ao volume e, de todas as vezes que o consultámos, 

surpreendemo-nos sempre com a sua qualidade. A luz que os fólios libertam, a 

delicadeza e a regularidade com que foram concebidos, só se percepciona no 

contacto directo. É, sem dúvida, uma obra notável da iluminura e uma das melhores 

peças que possuímos em Portugal.  
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I

Para a transcrição dos textos, que constituem o iluminado 165 da BNP, optámos pela 

adopção das seguintes regras:  

 

 

REGRAS UTILIZADAS PARA A TRANSCRIÇÃO DOS TEXTOS DO ILUMINADO 165 

Exemplo Descrição da metodologia utilizada 

(fl. 45) 
A indicação do fólio é feita a negrito, entre parêntesis curvos e antecede 

a transcrição do texto. 

semp[er] O desenvolvimento das abreviaturas é feito com parêntesis rectos. 

[Versiculus:] 
As letras ou as palavras em falta são acrescentadas a azul, entre 

parêntesis rectos. 

Gloria 
As iniciais ornadas; a um espaço, são transcritas em maiúsculas e a 

negrito. 

Domine 
As iniciais ornadas, a dois ou mais espaços, são transcritas em maiúscula, 

a negrito e numa fonte maior 

filio et 
As letras ou as palavras que estejam no manuscrito e não constem da 

fonte seguida serão assinaladas com sublinhado. 

in/ principio 

prin/cipio 

As mudanças de linha são assinaladas com uma barra oblíqua (com 

espaço se a mudança for no final da palavra; sem espaço se for a meio 

da palavra)  

psalmus As rubricas são transcritas a vermelho e a negrito. 

As palavras que estão escritas de forma diferente são assinaladas em nota de rodapé. 
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Fl. 1 

3.18. TRANSCRIÇÃO DO TEXTO 
 
3.18.1. TRANSCRIÇÃO DO CALENDÁRIO (fls. 1-2v) 

 

  KL 
Januarius habet dies 
xxxi. luna vero xxx. 

III A  Circoncisio domini 

 b 4 Octava Sancti Stephani 

 c 3 Octava Sancti ioha[n]nes 

[X]I d 2 Octava S[na]c[t]o innocent[ium] 

XIX e Ns Octava Sancti thome 

VIII f 8 Epiphania domini 

 g 7 Ysodori martiris 

XVI A 6 Gudile virginis 

V b 5 Iudoci confessoris 

 c 4 Pauli primi heremite 

[X]III d 3 Quintini martiris 

[II] e 2 Ciriaci et Zothici, mrt 

 f Jd Octava epyphanie 

[X] g 19 Felicis in pincis 

 A 18 Mauri abbatis 

[X]VIII b 17 Marcelli pape 

[VII] c 16 Anthoni abbatis 

 

          
 
 

 d 15 Prisce virginis 

XV e 14 Marii et marthe marti 

IIII f 13 Fabiani et Sebastiani 

 g 12 Agnetis virginis 

XII A 11 Vincenti martiris 

I b 10 Emerenciane virginis 

 c 9 Macharii martiris 

IX d 8 Conversio pauli 

 e 7 Policarpi episcopi 

XVII f 6 Iohannis crisostomi 

VI g 5 Agnetis secundo 

 A 4 Valeri epi et confessoris 

XIIII b 3 Aldegundis virginis 

III c 2 
Iacincti martiris 

                                                                                                                                            Fl. 1v 
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  KL 
December habet dies 
xxxi luna xxx 

XIII f  Eligii episcopi 

II g 4 Candide Virginis 

 A 3 Cassiani martis 

X b 2 Barbare virginis 

 c Ns Dalmaciani mris 

XVIII d 8 Nicolay episcopi 

 e 7 Octava Sancti andree 

 f 6 Concepcio b[eat]e Marie 

XV g 5 Innocenti pape 

IIII A 4 Oulalie virginis 

 b 3 Damasci pape 

XII c 2 Oudeberti episcopi 

 d Jd Lucie virginis 

 e 19 Nichasii martiris 

IX f 18 Odildi Virginis 

 g 17 Candide virginis 

XVII A 16 Ignacii episcopi 

                            Fl. 2 
          
 
 
 
 
 

VI b 15 Annunciatio d[o]m[ini]ca 

 c 14 Melchiadis pape 

XIIII d 13 Mercurii martiris 

III e 12 Thome apostoli 

 f 11 Theodosie virginis 

XI g 10 Eugenie virginis 

 A 9 Vigília 

XIX b 8 Nativitas domini 

VIII c 7 Stephani martiris 

 d 6 Iohannis evvangli 

XVI e 5 Sanctorii innocentiu[m] 

V f 4 Thome episcopii  mr 

 g 3 Perpetui episcopi 

XIII A 2 Silvestri pape 

                                 Fl. 2v 
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3.18.2. HORAS DA PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO (fls. 3-24v) 

(fl. 3) Hore de passione d[omi]ni n[ost]ri ih[es]u xp[rist]i./ Domine labia mea/ 

aperies: et os meu[m]/ annunciabit lau/dem tuam Deus/ in adiutoriu[m] meu[m]/ 

intende: domine ad adiuvandu[m]/ me festina Gloria patri et filio/ et spiritui sancto Sicut 

erat in/ principio et nunc et semper et in/secula seculorum amen. Invit[atorium]/ 

Regem xpristum crucifixum/ venite adoremus. psalm[us]/ Venite exultemus domino/ 

iubilemus deo salutari n[ost]ro. pre/occupemus faciem eius in confes/sione et in psalmis 

iubilemus/ ei. Regem xp[ristu]m crucifixu[m]. veni/te adoremus. Q[uonia]m deus 

magn[us]/ (fl. 3v) dominus et rex magnus super o[mne]s deos q[uonia]m non repellet 

d[omin]us plebem/ suam quia in manu eius sunt o[mne]s/ fines terre et altitudines 

montiu[m]/ ip[s]e conspicit Venite adoremus./ Q[uonia]m ipsius est mare et ip[s]e fecit/ 

illud et aridam fundaverunt ma/nus eius venite adoremus et pro/cidamus ante deum 

ploremus co/ram domino qui fecit nos quia/ ip[s]e est dominus deus noster nos au/tem 

populus eius et oves pascue/ eius Regem xp[ristu]m crucifixum: venite adoremus Hodie 

si voce[m]/ eius audieritis nolite obdurare/ corda vestra sicut in exacerbatio/ ne 

secundum diem temptacio[n]is/ in deserto ubi temptaverunt me/ patres n[ost]ri 

probaverunt et vide/(fl. 4)runt opera mea Venite adorem[us]/ Quadraginta annis 

proxim[us]/ fui generationi huic et dixi sem/per hii errant corde ip[s]i vero no[n] 

co/gnoverunt vias meas quibus/ viravi in ira mea si introibunt/ in requiem meam. 

Rege[m] xp[ristu]m/ crucifixum. venite adoremus./ Gloria patri et filio et spiritui/ sancto 

Sicut erat in principio/ et nunc et semper et in secula se/culorum amen Venite 

adore/mus Regem xp[ristu]m crucifixum/ venite adoremus. ymnus./ In passione domini 

quasa/lus datur homini. assit nostru[m]/ refugium cordis et deliderium./ Portemus in 

memoria penas/ et obprobria. xp[rist]i corona[m] spinea[m]/ (fl. 4v) crucem clavos et 

lanceam. Et plagas sacratíssimas omni lau/de digníssimas. acetum fel arun/dinem 

mortis amaritudinem./ Hec omnia nos facient et dul/citer inebrient. nos repleant 

vir/tutibus et gloriosis fructibus./ Te crucifixum colimus et toto/ corde possimus. ut nos 

sanctoru[m]/ cetibus comungas in celestib[us]./ Laus honor xp[rist]o vendito et si/ne 

causa prodito. passo mortem/ pro populo in áspero patibulo a[men]./ Ego sum 

turbatus te pasto/rem sequeris: et diem homi/nis non desideravi Tu scis q[uo]d/ egressus 

est de labiis meis. rectu[m]/ in conspectu tuo fuit Non sis/ michi tu formidini spes mea. 

tu/ (fl. 5) in die afflictionis Confundant[ur]/ qui me persequuntur et non con/fundar ego 

paveant illi et non pa/veani ego Induc super eos d[omi]ne/ diem afflictionis. et duplici 

con/tricione contere eos Gloria p[at]ri/ Pater si vis transfer calice[m] istu[m]/ a me. 

verumptamen non mea/ voluntas sed tua fiat. et factus/ est sudor eius tanquam gutte 

sa[n]/guinus decurrentis in terram v[ersiculus]/ Dereliqui domum meam et di/misi 
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hereditatem meam. dedi di/lectam a[n]imam meam in manu/ inimicor[um] meor[um] 

Pater noster/ Et ne nos inducas in temptacio/nem. Sed libera nos a malo. A[men]/ Iube 

domine benedicere Per/ suam sanctissimam passionem (fl. 5v) det nobis xp[rist]us 

gratiam et benedictionem amen. lectio secunda/ Non est species neq[ue] decor. et 

vi/dimus eum et non erat as/pectus. et desideravimus eum de/spectum et novissimum 

viroru[m]./ virum dolorum et scientem infir/mitatem. et quasi absconditus/ vultus eius et 

despectus: unde nec/ reputavimus eum. Vere languo/res nostros ip[s]e tulit. et dolores 

no/stros ip[s]e portavit. et nos reputa/vimus eum quasi leprorsum et/ percussum a deo 

et humilitatem/ Tu autem domine miserere n[ost]ri./ Deo gratias. R[esponsum] Seniores 

p[o]p[u]li/ consilium fecerunt. ut et ihesum/ dolo tenerent et occiderent eu[m] gla/diis 

et fustibus exierunt tanq[uam]/ (fl. 6) ad latronem. v[ersiculus] Collegerunt ergo/ 

pontifices et pharisei consilium/ Ut et ihesum dolo tenerent et occide/rent cum gladiis 

et fustibus exi/erunt tanquam ad latronem./ Iube domine benedicere Ih[esu]s/ affixus 

crucifixus. liberet nos a/ morte peccati. amen l[e]c[ti]o III/ Ipse autem vulneratus est/ 

propter iniquitates n[ost]ras actrit[us]/ est propter scelera n[ost]ra. discipli/na pacis 

n[ost]re super eum. et livore eius sanati sumus. omnes nos/ quasi oves erravimus 

unusq[ui]s/q[ue] in viam suam declinavit. et/ d[omin]us posuit in eo iniquitate[m] 

om[n]i/ n[ost]rorum. oblatus est quia ip[s]e vo/luit. et non aperuit os suu[m]. Tu/ autem 

domine miserere nostri/ (fl. 6v) Deo gracias. R[esponsum] Tristis est anima/ mea usq[ue] 

ad mortem sustinete hic/ et vigilate mecum. nunc videbitis/ turbam que circundabit 

me. vos/ fugiam capietis et ego vadam im/molari pro nobis. V[ersiculus] Ecce appro/ 

pinquabit hora et filius hominis/ treidetur principibus sacerdotum/ in manus pec[c]orum. 

Vos fugam/ capietis et ego vadam inimola/ri pro nobis Iube domine bene/dicere 

Gloriosa passio ihesu xp[rist]i/ perducat nos ad gaudia parady/si amen. lectio tercia./ 

Sicut ovis ad occisionem du/cetur. et quasi agnus coram ton/dente seobmutescet et 

non aperi/et os suum. tradidit in mortem/ animam suam. et cum sceleratis (fl. 7) 

reputatus est. et ip[s]e peccatum tulit/ et pro transgressoribus rogavit/ ut non perirent. 

Tu autem d[omi]ne/ miserere n[ost]ri. deo gracias. respo[n]s[orium]/ Tanquam ad 

latronem existis/ cum gladiis et fustibus compre/hendere me. cotidie apud vos era[m]/ 

in templo docens et non me tenu/istis. et ecce flagellatum ducitis/ ad crucifigendum. 

V[ersiculus] Filius q[ue]/ dem hominis vadit sicut scriptu[m]/ est de illo. ve autem homini 

per/ quem tradetur. Ad crucifigendu[m]/ Gloria patri et filio. et spiritui/ sancto Sicut erat 

in principi/o et nunc et semper et in secula se/culorum amen. Ad crucifigend[um]/ Te 
xp[ristu]m laudamus: te ihesu[m]/ benedicimus Te regem (fl. 7v) regum: te dominum 
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confitemur/ De crucifixum colimus glorio/sum Dulcem et amabilem. re/demptorem Qui 

nos aspersio[n]e/ tui sanguinis./1 

(fl. 8) Deus in adiutoriu[m] meu[m]/ intende: domine ad ad/iuvandum me 

festi[n]a/ Gloria patri et filio A[ntiphona] Proprio/ Dominus deus aperuit michi/aurem: 

ego autem non co[n]/tradico retrorsum non habui./ Corpus meum dedi 

percucien/tibus: et genas meas vellantib[us]/ Faciem meam nona verti: ab/ 

increpantibus et conspuentib[us]/ in me Dominus deus auxili/ator meus: et ideo non 

sum con/fusus Propterea posiu faciem/ meam ut petram durissimam: et scio q[uonia]m 

non confundar Gl[ori]a/ patri. A[ntiphona] Proprio filio suo non/ peperat deus sed pro 

nobis omni/bus tradidit illum. Capitulu[m]/ (fl. 8v) Recogitate illum quitaleni/a 

peccatoribus adversus se/metipsum contradictionem sus/tinuit et non fatigenini animis/ 

vestris deficientes. Deo gracias. y[mnus]/ Xpristum ducem qui per cru/cem redemit nos 

ab hostib[us]/ laudet cetus noster letus exultet ce/lum laudibus Pena fortis tue/ mortis et 

sanguinis effusio. corda/ terant ut te querant ihesu nostra/ redempcio Per felices 

cycatrices/ sputa flagella verbera. nobis gra/ta sint collata eterna xp[rist]i munera./ 

Nostrum tangat cor ut plangat/ tuorum sanguis vulnerum. in/ quo toti sumus loti. 

conditoral/ me syderum Passionis tue so/no salvator nos inebria. qua fi/(fl. 9)delis dare 

velis beata nobis gaudia/ Laus honor xp[rist]o vendito et sine/ causa prodito passo 

mortem pro/ populo in áspero patibulo amen./ V[ersiculus] Dedit percucienti se 

maxilla[m]/ faciabitur obprobriis. A[ntiphona] Trad[]./ Benedictus dominus deus/ Israel 

quia visitavit et fe/cit redempcionem plebis sue./ Et erexit cornu salutis nobis/ in domo 

david pueri sui Sicut/ locutus est per os sanctorum qui/ a seculo sunt prophetarum eius./ 

Salutem ex inimicis n[ost]ris: et/ de manu 0mnium qui oderunt/ nos Ad faciendam 

misericor/diam cum patribus n[ost]ris: et me/morari testamenti sui sancti./ Iusiurandum 

quod iuravit (fl. 9v) ad abraham patrem nostrum:/ daturum se nobis Ut sine timo/re de 

manu inimicorum nostror[um]/ liberati serviamus illi In sanctitate et iusticia coram ip[s]o 

om[n]ib[us]/ diebus n[ost]ris Et tu puet prophe/ta altissimi vocaberis preibis e[n]i[m]/ 

ante faciem domini parare vias/ eius Ad dandam scientiam sa/lutis plebi eius in 

remissionem/ peccatorum eorum Per visce/ra misericordie dei n[ost]ri: in quib[us]/ 

visitavit nos oriens ex alto./ Illuminare hiis qui in tene/bris et in umbra mortis sedent/ ad 

dirigendos pedes n[ost]ros in via[m]/ pacis. Gloria patri et filio An[tiphona]/ Traditor 

autem dedit eis sig/num dicens. quem osculatus (fl. 10) fuero ip[s]e est tenete eum 

                                                 
1 O texto termina na linha cinco, e o resto do fólio não foi preenchido. Deve ser o terminus da 
Hora de matinas. 
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D[omi]ne ex/audi orationem meam: et clam[or]/ meus ad te veniat. Oremus. Or[atio]/ 

Domine ihesu xp[rist]e qui hora/ matutinali pro salute hu/mana tradi capi ligari dedi et 

con/spui voluisti. fac nos in memori/a quesumus contumeliaas et ob/ probria pro tui 

nominis gloria/ letanter suscipere. et sic nos sacra/tissime huius passionis tue me/moria 

continua recordari: ut ad/ tue resurrectionis gloriam mere/amur pervenire. Per 

dominum/ nostrum ihesum xp[ristu]m filiu[m] tuu[m]/ qui tecum vivit et regnat in uni/tate 

spiritus sancti deus per o[mn]ia/ secula seculorum amen./ Interveniat pro nobis 
q[ue]s[umus]/ (fl. 10v) domine ihesu xp[rist]e nunc et in hora/ mortis n[ost]re apud 

clemencia[m] tua[m]/ gloriosa virgo maria mater tua/ dulcíssima. cuius animam in/ 

hora mortis tue doloris gladius/ pertransivit. Qui vivis et regn[a]s/ deus. per omnia secula 

seculoru[m]./ Laus sit xp[rist]o qui proditur tra/hitur ad indicium. velatur con/spiutur 

ceditur palmis ostium./ nec reclamat nec loquitur ad fal/sum testimonium. sed propter/ 

omnes patitur ut culpas tollat/ omnium Pater noster. Et ne/ nos inducas in 

temptacionem/ sed libera nos a malo. amen. V[ersiculus]/ Benedictus creator 

omniu[m]. ma/ne malignus vocibus. dampila[n]/tur in consílio. et traditur gentili/(fl. 

11)bus. ihesu n[ost]ra redempcio. Ad p[ri]ma[m]/ Deus in adiutoriu[m] meu[m]/ 

intende: domine ad ad/iuvandum me festina/ Gloria patri et filio et sp[irit]ui s[an]c[t]o./ 

Tu qui velatis facie fuisti sol/ iusticie. flexis illusus geni/bus cesus quoq[ue] verberibus./ Te 

petimus attencius ut si[]/ nobis propitius. ut per tua[m] cle/menciam. perducas nos ad 

glori/am Laus honor xp[rist]o vendito/ et sine causa prodito. passo mor/tem pro populo 

in áspero patibu/lo amen. A[ntiphona] Dominus tanq[ua]m. Multiplicati sunt super 

ca/pillos capitis mei: qui o/derunt me grátis Confortati/ sunt qui persecuti sunt me ini/(fl. 

11v)mici mei viviste. que non rapui/ tunc exsoluebam Extraneus/ factus sum fratribus 

meis: et pe/regrinus fillis matris mee Q[uonia]m/ zelus domus tue comeditine: et/ 

obprobria exprobrantium tibi/ ceciderunt super me. Et susti/nui qui simul contristaretur 

et/ non fuit qui consolaretur et no[n]/ inveni Gloria patri et filio. A[ntiphona]/ Dominus 

tanquam ovis ad/ victimam ductus est non ape/riut os suum. capitulu[m]/ Tradebat 
iudicanti se inuis/te qui peccata n[ost]ra ipse pertulit/ in corpore suo super lignum ut/ 

peccatis mortui iusticie vivam[us]/ cuius livore sanati sumus. Deo/ gratias. R[esponsum] 

Sicut ovis ad occi/(fl.12)sionem ductus est et dum male/ tractaretur non aperuit os 

suu[m]./ traditus est ad mortem ut iustifi/caret populum suum. V[ersiculus] Ipse/ autem 

vulneratus est propter/ iniquitates n[ost]ras. attritus est/ propter scelera n[ost]ra. ut 

iustifica/ret populum suum Gloria p[at]ri/ et filio et spiritui sancto. Tradit[us]/ est ad 

mortem ut iustificaret po/pulum suum V[ersiculus] Oblatus e[st] quia/ ip[s]e voluit et non 

aperuit os suu[m]/ Domine exaudi oratione[m] mea[m]/ et clamor meus ad te veniat 
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or[ati]o/ Domine ihesu xpriste qui ho/r adiei prima pylato pre/sidi presentatus es. iudex 

iuditi/ um durissimum pertulisti. tibi/ humiliter supplicamus. ut no/(fl. 12v)bis miseris 

subvenias iudican/do. ne in extremo iudicio ne damp/nemur supplicio. sed tuis 

celestib[us]/ mereamur fidelibus sociari. Qui/ vivis et regnas deus. per omnia/ secula 

seculorum amen. Oratio./ Interveniat pro nobis q[ue]s[umus] do/mine ihesu xp[rist]u 

nunc et in ho/ra mortis n[ost]re apud clementiam/ tuam gloriosa virgo maria ma/ter tua 

dulcíssima. cuius anima[m]/ in hora mortis tue doloris gladi[us]/ pertransivit Qui vivis et 

regn[a]s/ deus. per omnia secula seculoru[m]/ amen. Laus sit dei filio quem/ 

coadiunati. danipnantur in con/silio viri celerati. et tradunt iudi/cio poncio pylati 

Benedictus/ creator omnium qui pro servo tra/(fl. 13)didit filium pro nocente dedit in/ 

noxium V[ersiculus] Noctem proditus tra/hitur ducitur ad supplicium. blas/phematur 

deluditur. ihesus rede[m]p/tor omnium. V[ersiculus] Flagellatur in/ tercia voce 

dampnatus populi fert/ spinas et ludibria ihesus salva/tor seculi Ad Terciam./ Deus in 

adiutoriu[m] meu[m]/ intende: domine ad ad/iuvandum me festi/na Gloria patri et filio 

et sp[irit]ui./ Hora qui ductus tercia fuisti/ ad supplicia. xp[rist]e ferendo/ humeris. 

crucem pro nobis mi/seris Fac nos sic te diligere sa[n]c/tamq[e] vitam ducere. ut 

merea/mur requie frui celestis patrie./ Laus honor xp[rist]o vendito et si/(fl. 13v)ne causa 

prodito. passo mortem/ pro populo in áspero patibulo. Locuti sunt adversum me/ 

lingua dolosa: et sermoni/bus odii circundederunt me et ex/pugnaverunt me gratis Pro/ 

eo ut me diligerent detrahebant/ michi ego autem oraba[m] Et po/suerunt adversum 

me mala/ pro bonis. et odium pro dilectio/ne mea Et ego factus sum ob/probrium illis: 

viderunt me et/ inoverunt capita sua Libera/ me quia egenus et pauper su[m] ego/ et 

cor meum conturbatum e[st] intra/ me Gloria patri et filio et. An[tiphona]/ Apprehendit 

pylatus ihesum/ et flagellavit. et milites plecte[n]tes/ coronam de spinis impo suerunt/ 

(fl. 14) capiti eius et arundinem in dexte/ra eius. et illudentes ante eum ge/mi flexo 

salutabant eum. et daba[n]t/ ei alapas expuentes in eum aru[n]/dine percuciebant 

caput eius. cap[itulum]/ Xpristus factus est pro nob[is]/ relinquens exemplum. ut/ 

sequamur vestigia eius. deo gr[ati]as/ R[esponsum] Ecce vidimus eum non habe[n]/tem 

speciem neq[ue] decorem aspectus/ eius in eo non est. hic peccata n[ost]ra/ portavit. 

et pro nobis dolens ip[s]e/ autem vulneratus est propter/ iniquitates n[ost]ros. cuius 

livore/ sanati sumus. V[ersiculus] Vere languo/res n[ost]ros ip[s]e tulit et dolores n[ost]ros/ 

ip[s]e portavit. Cuius livore sanati/ sumus Gloria patri et filio et/ spiritui sancto. Cuius 

livore sa/(fl. 14v)nati sumus. V[ersiculus] Propósito sibi/ gaudio sustinuit crucem omni/ 

confusione contempta D[omi]ne/ exaudi orationem meam. et cla/mor meus ad te 
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veniat oratio./ Domine ihesu xp[rist]e qui hora di/ei tercia ad crucis pena[m] pro/ 

salute n[ost]ra ductus est. te exoram[us]/ per virtutem tue sacratissime pás/sionis. ut 

omnia p[e]cca n[ost]ra dele/as. et ad beatitudinis gloriam/ nos misericorditer 

perducas. Per/ xpristum dominum n[ost]r[u]m amen./ Interveniat pro nobis 

q[ue]s[umus]/ domine ihesu xp[rist]e nunc et i[n]/ hora mortis n[ost]re apud 

clementia[m]/ tuam gloriosa virgo maria ma/ter tua dulcíssima. cuius anima[m]/ in hora 

mortis tue doloris gladi[us]/ (fl. 15) pertransivit. Qui vivis et regnas/ deus. per omnia 

secula seculoru[m]. Laus xp[rist]o site t gloria qui pro sa/lute seculi fert spinas et ludibria/ 

et ad locum patibuli ducitur hora/ tercia voce dimpnatos populi V[ersiculus]/ 

Benedictus creator omnium qui/ pro servo tradidit filium. pro no/cente dedit in noxium. 

V[ersiculus] Nocte/ proditus trahitur ducitur ad sup/plicium. blasphematur deludit/ 

ih[esu]s salvator omnium V[ersiculus]. Circa sextam configitur xp[ristu]s in crucis/ arbore. 

blasphemator deluditur/ toto distentus corpore. Ad sexta[m]/ Deus in adiutorium 

me/um intende: domine ad/ adiuvandum me fes/tina Gloria patri et filio et2/ (fl. 15v) 

Crucem pro nobis subiit. et/ stans in illa siciit. ihesus sa/cratus manibus. clavis fossis e[t] 

pedibus Honor et benedictio sit/ crucifixo filio. qui suo nos suppli/cio redemit ab exílio 

Laus ho/nor xp[rist]o vendito. et sine causa pro/dito. passo mortem pro populo i[n]/ 

áspero patibulo amen. Psalmus/ Deus deus meus respice in/ me quare me dereliquisti/ 

longe a salute mea verba delicto/rum meorum Omnes vide[n]tes/ me deriserunt me. 

locuti sunt la/ et moverunt caput Q[uonia]m/ circundederunt me vanes multi:/ 

consilium malignantium ob/sedit me Hoderunt manus me/as et pedes meos: 

dinumeraver[un]t/ (fl. 16) omnia ossa mea Ipsi vero con/sideraverunt et inspexerunt 

me:/ duuserunt sibi vestimenta mea/ et super vestem meam miserunt/ sortem Gloria 

patri et filio A[ntiphona]/ Posuerunt super caput eius/ causam ipsius scriptam. ih[es]us/ 

nazarenus rex iudeorum Cap[itulu]m/ Humiliavit semetrpsum for/mam servi accipiens 

f[a]c[t]us/ obediens usq[ue] ad mortem. morte[m]/ autem crucis. Deo gratias. 

Resp[onsorium]/ Velum templi scissum est. et o[mn]is/ terra tremuit. latro de cruce 

clama/bat dicens. Memento mei d[omi]ne./ dum veneris in regnum tuum/ V[ersiculus]. 

Amen tibi dico hodie mecu[m] eris/ in paradyso. Memento mei d[omi]ne/ dum veneris 

in regnum tuum./ (fl. 16v) Gloria patri et filio et spiritui s[an]c[t]o/ Dum veneris in regnum 

tuum./ V[ersiculus]. Vere languores n[ost]ros ip[s]e tulit e[t]/ dolores n[ost]ros ip[s]e 

portavit D[omi]ne/ exaudi orationem meam. et cla/mor meus ad te veniat. Oremus./ 

Domine ihesu xp[rist]e qui hora Or[ation]/ diei sexta crucis patibulum/ ascendisti. in qua 

                                                 
2 A oração está incompleta mas tem indicação que é para ser dita até ao fim. 
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salutem n[ost]ram/ siciens felle et ceto potari permisis/ti. te suppliciter deprecamur. ut 

acce[n]so et inflaminato corde sitire nos/ facias tue calicem passionis. et in/ te solo 

domino crucifixo vigiter de/ lectari. Qui vivis et regnas deus/ per omnia secula 

seculorum am[en]./ Interveniat pro nobis que/ sumus domine ihesu xp[rist]e./ nunc et in 

hora mortis n[ost]re apud/ (fl.17) clementiam tuam gloriosa virgo/ maria mater tua 

dulcíssima. cui[us]/ animam in hora mortis tue dolo/ris gladius pertransivit Qui vi/vis et 

regnas deus. per omnia se/cula seculorum amen. Versus. / Laus sit xp[rist]o qui dum a 

gentib[us]/ confoditur in crucis arbore paatrem/ orat pro gentibus toto sparsim 

di/stentus corpore. blasphematur a/ transeuntibus quasi factus hu/mano robore. 

V[ersiculus] Benedictus crea/tor omnium qui pro servo tradidit/ filium pro nocente dedit 

in noxiu[m]./ Nocte proditus trahitur ducitur/ ad supplicium. blasphematur de/ luditur. 

ihesus redemptor omniu[m]./ Xpristus in cruce paciens latro/ in laxat debitum. felle 

potatur si/(fl. 17v)ciens clamans emittit spiritum./ Deus in ad  Ad nonam./ iutorium 

meum inte[n]/de: domine ad adiuva[n]/dum me festina Gloria patri e[t]./ Beata nobis 

passio si n[ost]ra/ liberatio. ut per hanc nob[is]/ gaudia parata sint celestia Glo/ria 

xp[rist]o domino qui pendens in pa/tibulo. clamans emisit spiritum/ mundumq[ue] 

salvans perditum/ Laus honor xp[rist]o vendito et sine/ causa prodito. passo mortem 

pro/ populo in áspero patibulo amen/ Domine audivi auditum/ tuum et tinivi Deus ab/ 

austro veniet: et sanctus de mon/te pharan Splendor eius ut lux/ erit cornua in manibus 

eius./ (fl. 18) Ubi ab scondita est fortitudo ei[us]/ ante faciem eíus ibit mors De/dit 

abyssus vocem suam: altitu/do manus suas levabit Gl[or]ia/ O magnum pietatis opus 

A[ntiphona]/ mors mortua tunc est quando i[n]/ ligno mortua vita fuit Cap[itulu]m/ 

Xpristus semel pro peccatis/ n[ost]ris mortuus est. iustus/ pro iniustis. ut nos offeret deo 

mor/tificatos: quidem carne vivifi/catos autem spiritu. Deo gr[ati]as./ R[esponsum] 

Tenebre facte sunt dum cruci/fixissent ihesum iudei. et circa ho/ram nonam exclamavit 

ih[es]us/ voce magna dicens. deus meus/ ut quid me dereliquisti. et incli/nato capite 

emisit sp[iritu]m V[ersiculus] Cu[m]/ ergo accepisset acetum dixit con/(fl. 

18v)summatum est. Et inclinato capi/te emisit sp[iritu]m Gloria patri et filio/ et spiritui 

s[an]c[t]o. Et inclinato capite/ emisit sp[iritu]m V[ersiculus] Tradidit in mor/tem animam 

suam. et cum scele/ratis reputatus est. Oratio/ Domine ihesu xp[rist]e qui hora diei/ 

nona expansis in crucem a/nibus et inclinato capite sp[iritu]m deo/ tradidisti. et clave 

dignissime mor/tis tue paradysum reserasti. co[n]cede/ nobis indignis supplicatoribus/ 

tuis ut in hora mortis n[ost]re animas/ n[ost]ris ad te qui vere paradysus es/ facias 

misericorditer pervenire/ Qui vivis et regnas deus. Per omnia secula seculorum amen./ 
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Interveniat pro nobis q[uesumu]s do/mine ihesu xp[rist]e nunc et in ho/(fl.19)ra mortis 

n[ost]re apud clementiam/ tuam gloriosa virgo maria ma/ter tua dulcíssima. cuius 

a[n]imam/ in hora mortis tue doloris gladi[us]/ pertransivit Qui vivis et regn[a]s/ deus. per 

o[mn]ia secula seculorum a[men]/ Laus xp[rist]o qui latrum culum. re/vocavit ad filium. 

mater man/dans discilulum. tanqua[m] mini/strum iuditium. sicq[ue] post fellis/ 

poculum. clamans emisit sp[iritu]m./ Benedictus creator omnium/ qui pro servo tradidit 

filium. pro/ nocente dedit in noxium Nocte[m]/ proditus trahitur ducitur ad sup/plicium. 

blasphematur deludi/tur ihesus redemptor omnium/ Xpristus sinc spiramine. 

trans/verberatur lancea. exiit aqua cu[m]/ (fl. 19v) sanguine. sepelitur in fovea. Ad/ 

Deus in adiu vesperas./ torium meum intende/ domine ad adiuvan/dum me festina 

Gloria patri e[t]/ Super omnes inimicos meos/ factus sum obprobrium vi/cinis meis 

valde: et timor notis/ meis Qui videbant me foras fu/gierunt me: oblivioni datus su[m]/ 

tanqua[m] mortuus a corde Fac/tus sum tanquam vas perditu[m]/ q[uonia]m audivi 

vituperatione[m] mul/torum co[m]morantium in circuitu/ In eo dum convenierent simul/ 

adversum me: accipere animam/ meam consiliati sunt Eripe me/ de manu inimicorum 

meorum/ et a persequentibus me Gl[ori]a p[atri]/ (fl. 20) A[ntiphona] Cum accepisset 

ihesus acetum/ dixit consummatum est et incli/nato capite tradidit sp[iritu]m. quo 

fa/cto unus militum lancea latus/eius aperuit et continua exivit/ sanguis et aqua. 

Cap[itulu]m/ Videmus ihesum propter/ mansionem mortis gloria et ho/nore coronatum. 

ut gracia dei p[er]/ omnibus gustaret mortem deo/ gratias R[esponsum] Duos omnes 

qui/ transitis per viam. attendite et/ videte dolorem meum. si est dolor/ similis sicut dolor 

meus. V[ersiculus] At/tendite universi populi et videte/ dolorem meum. Si est dolor 

simi/lis sicut dolor meus Gloria p[at]ri/ et filio et spiritui s[an]c[t]o. Si est dolor/ similis sicut 

dolor meus. ymn[us]/ (fl. 20v) In pressura mortis dura solvis/ti verus criminum. nos ad 

pa/cem duc veracem. ihesu corona vir/ginum In flagellis potum fellis/ bibisti 

amarissime. pro peccatis p[er]/petratis eterne rex altissime No/stre genti recolenti mortis 

tue sup/plicium. da virtutem et salutem/ xp[rist]e redemptor omnium Tu a/mara crucis 

ara. fudisti rivos sa[n]/guinis. ihesu digne rex benigne co[n]/sors paterni luminis Sanguis/ 

xp[rist]i qui fuisti peremptor hostis in/ vidi. fac sentire nos venire ad ce/nani agni providi. 

Laus ho/nor xp[rist]o vendito et sine causa pro/dito passo mortem pro populo in/ 

áspero patibulo amen. V[ersiculus] Dede/runt in escam meam fel. et in siti/ (fl. 21) mea 

potaverunt mea ceto. cantic[um]/ Magnificat anima mea do/minum Et exultavit/ 

spiritus meus in deo salutari me/o Quia respexit humilitatem/ ancille sue ecce enim ex 

hoc beata[m]/ me dicent omnes generationes./ Quia fecit michi magna qui po/tens 
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est et sanctum nomen eius./ Et misericordia eius a progenie/ in progenies timentibus 

eu[m] Fecit potenciam in brachio suo disper/sit superbos mente cordis sui De/ posuit 

potentes de sede et exaltavit/ humiles Esurientes implevit/ bonis et divites dimisit i 

nanes./ Suscepit Israel puerum suum/ recordatus misericordie sue Si/cut locutus est ad 

patros nostros/ (fl. 21v) abraham et semini eius in secula./ Gloria patri et. A[ntiphona] 

Plangent/ eum quasi unigenitum quia in/ nocens dominus occisus est Or[ati]o./ 

Domine ihesu xp[rist]e qui hora diei/ vespertina iam morte per/ emptus de cruce 

deponi. et in tue ma/tris manibus ut pietraditur reci/pi voluisti. concede propicius. ut/ 

depositis pe[c]corum n[ost]rorum sarcinis/ ante conspectum divine malesta/tis tue 

presentari valeamus. Q[ui]/ vivis e[t] regnas deus. per omnia/ secula seculorum. amen 

Oratio./ Interveniat pro nobis q[uesumu]s do/mine ihesu xp[rist]e nunc et in ho/ra mortis 

n[ost]re apud clementia[m] tua[m]/ gloriosa virgo maria mater tua/ dulcíssima. cuius 

animam in ho/(fl. 22)ra mortis tue doloris gladius per/transivit. Qui vivis et regnas d[eu]s/ 

per omnia secula seculorum ame[n]./ Laus xp[ristu]m pauper homuntio/ qui per spinas 

clavos arundinem/ pro sceleris tui remedio. suu[m] fudit/ in cruce sanguinem. et 

conclusus/ in terre mediio. tue mortis gessit y/maginem. tamfelici tam dulci pre/cio. tam 

miserum redemit homine[m]./ V[ersiculus] Benedictus creator omnium/ qui pro servo 

tradidit filium. pro/ nocente dedit in noxium. V[ersiculus] Nocte proditus trahitur ducitur 

ad sup/plicium. blasphematur deludit[ur]/ ihesus redemptor omniu[m] V[ersiculus] 

xp[ristu]s/ sepultus vesperi. et clausus intra/ tumulum. confregit portas inferi/ suum 

educens populum./ (fl. 22v) Convert Ad complet[orium]/te nos deus salutaris/ noster et 

averte iram/ tuam a nobis Deus in adiuto/rium meum intende. domine ad/ 

adiuvandum me festina Gl[ori]a/ Torcular calcavi solus: et de/ gentibus non erat vir 
me/ cum  Calcavi eos in furore meo/e[t] co[n]culcavi eos in ira mea Et/ aspersus est 

sanguis eorum super/ vestimenta mea[m]. et omnia indu/menta mea inquinavi 

Circu[n]/spexi et non erat auxiliator: que/ sivi et non fiut adiuvari Et/ salvavit michi 

brachium meu[m]/ et indignatio mea auxiliata est/ michi Gloria patri et filio et spi/ritui 

sancto Sicut erat in. Ant[iphona]/ (fl. 23) Mulieres sedentes ad monumen/cum 

lamentabantur flentes d[omin]um/ Xpristo in carne passo et vos/ eadem cogitacione 

arma/mini. Deo gratias. R[esponsum] Ierusalem/ luge. et exue te vestibus locundita/tis. 

induere cynere et cilicio. quia/ in te occisus estsalvator israel V[ersiculus] / Deduc quasi 

torrentem lacrimas/ per diem et noctem non taceat pu/pilla oculi tui. Quia in te 

occisus/ est salv[a]tor israel Gloria patri et/ filio et spiritui sancto. Quia in te occisus est 

salvator israel. ymn[us]/ Qui iacuisti mortuus in petra/ rex innocuus. fac nos in te/ 
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quiescere. semperq[ue] laudes canere/ Succurre nobis domine quos/ redemisti 

sanguine. et duc nos ad/ (fl. 23v) suavia eterna pacis gaudia La[us]/ honor xp[rist]o 

vendito et sine causa pro/dito passo mortem pro populo in/ áspero patibulo amen. 

V[ersiculus] Mortu/us est propter iniquitates n[ost]ras/ attritus est propter scelera 

n[ost]ra./ Nunc dimittis servum tuu[m]/ domine secundum verbu[m]/ tuum pace Quia 

viderunt o/culi mei. salutare tuum Quod/ parasti ante faciem omnium po/pulorum 

Lumen ad revelati/onem gentium et gloriam pleb[is]/ tue israel Gloria patri e[t] filio 

A[ntiphona]/ Salve nos xp[rist]e salvator tuam/ recolimus passionem sanctissi/mam 

tuam ut per ipsam ab om/nibus inimicorum insidiis defe[n]/si tibi semper in omnibus 

place/(fl. 24)amus et requiescamus in pace/ Domine ihesu xp[rist]e qui hora/ diei 

ultima in sepulchro/ quievisti. et a matre tua mestissima et aliis mulieribus planc/tus et 

lamentatus fuisti. fac nos/ in memoria tue passionis lacri/mis habundare. et eas quasi 

ar/denti desiderio retinere. Qui vivis/ et regnas deus. per omnia secula/ seculorum 

amen. Oratio./ Interveniat pro nobis q[uesumu]s/ domine ihesu xp[rist]e nunc et in 

hora/ mortis n[ost]re apud clementia[m] tua[m]/ gloriosa virgo maria mater tu/a 

dulcíssima. cuius animam i[n]/ hora mortis tue doloris gladius/ pertransivit. Qui vivis e[t] 

regn[a]s/ deus. per omnia secula seculor[um] a[men]/ (fl. 24v) Laus sit xp[rist]o qui 

patrum veteru[m]/ morte sua morsum absorbvit./ qui mortuus momordit inferu[m]/ et 

mortuus a morte rapuit. sic/ mors autem mortem excludit/ scelerum. dum mortua caro 

reflo/ruit Amen. 

 

3.18.3. HORAS DA SANTA CRUZ (fls. 25-29v) 

(fl. 25) Incipiunt hore de sancta cruce. Ad m[atutinum]/ [Versiculus:] Domine 

labia mea/ aperies: [Responsum:] e[t] os meum/ annunciabit laude[m]/ tuam 

[Versiculus:] Deus in ad/iutorium meum intende: [Responsum:] domine/ ad adiuvandum 

me festina Glo/ria patri e[t] filio et spiritui sacto./ Sicut erat in principio e[t] nunc et/ 

semper et in secula seculorum3 ame[n]./ [Hymnus] Patris sapientia veritas divi/na. deus  

homo captus est ho/ra matutina. a notis et discipulis/ cito derelictus. a iudeis4 traditus 

ve[n]/ditus e[t] afflictus. [Antiphona: O crux venerabilis, quae salutem attulisti miseris, 

quibus te efferam praeconnis: quoniam vitam nobis caelitem praeparasti?] 

V[er]s[iculus] Adoramus / te xp[rist]e5 et benedicimus tibi [Responsum] quia per/ 

                                                 
3 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
4 Iudaeis (fonte) – iudeis (IL165) 
5 xpriste = christe 
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sanctam cruce[m] tua[m] redemisti mund[um]/  [Oratio] Domine ihesu6 xp[rist]e7 fili dei 

vivi/ pone passionem crucem et/ (fl. 25v) mortem tuam inter iudicium tuu[m]/ et 

animam meam nunc et in hora/ mortis mee8 e[t] [mihi] largiri digneris vivis/ graciam et 

misericordiam [vivis et] defu[n]ctis/ veniam e[t]  requiem ecclesie tue9 sa[n]cte/ pacem 

et concordiam e[t] nobis mise/ris10 peccatoribus vitam et leticiam11 sempiternam. Qui 

vivis e[t] regnas/ [cum deo patre in unitate spiritus sacti] deus. per omnia secula 

seculor[um]12 [Responsum:] ame[n]./ [Versiculus:] Deus in adiutoriu[m] ad prima[m]/ 

meum intende: [Responsum:] domine ad/ adiuvandum me festina Gl[ori]a/[patri et filio 

et spiritui sacto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum 

amem]./ [Hymnus] Hora prima ductus est ihesus/ ad pylatum. falsis testimo/niis multum 

accuzatum. in collo/ percutiunt manibus ligatu[m]. vul/tum dei conspuunt lumen celi/ 

gratum. 13 [Antiphona: O crucis victoria, et admirabile signum, in caelesti cúria fac nos 

captare triumphum.] V[er]s[iculus] Adoramus te xp[rist]e14 et/ benedicimus tibi 

[Responsum:] quia per sancta[m]/ (fl. 26) crucem tuam redemisti mundum/ [Oratio:]15 

Domini ihesu16 xp[rist]e17 fili dei vivi/ pone passionem crucem et/ mortem tuam inter 

iudicium tuu[m]/ et animam meam nunc e[t] in hora/mortis mee18 e[t] [mihi] largiri 

digneris vivis/ graciam et misericordiam defu[n]tis/ veniam et requiem ecclesie tue19 

s[an]c[t]e/ pacem e[t] concordiam e[t] nobis mise/ris peccatoribus vitam et leticiam/ 

sempiternam Qui vivis e[t] regnas/ [cum deo patre in unitate spiritus sacti] deus. per 

omnia secula seculor[um]20 [Responsum:] am[en]/ Deus in adiutoriu[m] ad tercia[m]21/ 

meum intende: [Responsum:] domine ad/ adiuvandum me festina Gl[ori]a/[patri et filio 

et spiritui sacto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum 

                                                 
6 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
7 xpriste = christe 
8 meae (fonte) – mee (IL165) 
9 ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 
10 Não consta da fonte seguida. 
11 gloriam (fonte) – leticiam (IL165) 
12 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
13 Por apresentar muitas diferenças relativamente à fonte seguida, transcreve-se o hino de 
acordo com a mesma: Hora prima Dominum ducunt ad Pilatum, A falsis testibus multum 
accusatum, Colaphis percutiunt manibus ligatum, Vultum Dei conspuunt lumen caeli gratum. 
14 xpriste = christe 
15 A oração que se segue apresentam algumas diferenças relativamente à fonte seguida. Pela 
sua extensão remete-se directamente para a fonte http//www.medievalist.net/hourstxt/  
16 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
17 xpriste = christe 
18 meae (fonte) – mee (IL165) 
19 ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 
20 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
21 tertiam (fonte) – terciam (IL165) 
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amem]./ [Hymnus] Crucifige clamitant hora ter/ciarum.22 illusus induitur/ veste 

purpurarum. caput eius po[n]gitur23 corona spinarum. cruce[m] por/(fl. 26v)tat humeris 

ad locum penaru[m]24 [Antiphona: Funestae mortis damnatur supplicium, dum Christus 

in cruce nostra destruxit vincula criminum.] V[ersiculus]./ Adoramus te xp[rist]e25 et 

benedicimus ti/bi [Responsum:] quia per sanctam crucem tuam/ redimisti mundum. 

Oremus26 or[atio]/ Domini ihesu27 xp[rist]e28 fili dei vivi/ pone passionem cruce[m] e[t] 

mor/tem tuam inter iudicium tuum e[t]/ animam meam nunc et in hora mor/tis mee29 et 

[mihi] largiri digneris vivis gra/ciam et misericordiam defuntis ve/niam et requiem 

ecclesie tue30 sancte/ pacem et concordiam et nobis mise/ris peccatoribus vitam e[t} 

leticiam/ sempiternam. Qui vivis e[t] regn[a]s/ [cum deo patre in unitate spiritus sacti] 

deus. per omnia secula seculor[um]31 [Responsum:] am[en]/ Deus in adiutoriu[m] ad 

sextam/ meum intende: [Responsum:] domine ad/ adiuvandum me festina Gl[ori]a/ 

patri et filio et spiritui sacto./ (fl. 27) [Sicut erat in principio et nunc et semper et in 

saecula saeculorum amem]./ [Hymnus] Hora sexta ihesus32 est cruci concla/vatus. et 

est cum latronibus/pendens deputatus. pre33 tormentis si/ciens34 felle saturatus. agnus 

crime[m]/ diluit sic deificatus.35 [Antiphona: Per lignum servi facti sumus, et per sanctam 

crucem liberati sumus: fructus arboris seduxit nos, filius Dei redemit nos.] V[er]s[iculus] 

Adoramus/ te xp[rist]e36 e[t] benedicimus tibi [Responsum:] quia per san/ctam crucem 

tuam redemisti mund[um]./ [oratio]/ Domini ihesu37 xp[rist]e38 fili dei vivi/ pone 

passionem cruce[m] et mor/tem tuam inter iudicium tuum e[t]/ animam meam nunc et 

in hora/ mortis mee39 e[t] [mihi] largiri digneris vivis/ graciam et misericordiam defuntis/ 

veniam e[t] requiem ecclesie tue40 s[an]c[t]e/ pacem e[t] concordiam e[t] nobis 

mise/ris peccatoribus vitam e[t] leticiam/ sempiternam. Qui vivis et reg/nas/ [cum deo 

                                                 
22 tertiarum (fonte) – terciarum (IL165) 
23 pungitur (fonte) – pongitur (IL165) 
24 poenarum (fonte) – penarum (IL165) 
25 xpriste = christe 
26 Não consta da fonte seguida. 
27 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
28 xpriste = christe 
29 meae (fonte) – mee (IL165) 
30 ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 
31 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
32 Iesus (fonte) – ihesus (IL165) 
33 Prae (fonte) – pre (IL165) 
34 sitiens (fonte) – siciens (IL165) 
35 diluens sic ludificatus(fonte) – diluit sic deificatus(IL165) 
36 xpriste = christe 
37 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
38 xpriste = christe 
39 meae (fonte) – mee (IL165) 
40 ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 
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patre in unitate spiritus sacti] deus. per omnia secula seculo/rum41 [Responsum:] amen/ 

ad Nonam/ (fl. 27v) Deus in adiutorium meu[m]/ intende: [Responsum:] domine ad 

adiu/vandum me festina Gloria p[at]ri/ [et filio et spiritui sacto. Sicut erat in principio et 

nunc et semper et in saecula saeculorum amem] [Hymnus] Hora nona dominus 

ihesus42/ expiravit. hely43 clamans a/nimam44 patri commendavit. lat[us]/ eius lancea 

miles perforavit. terra/ tunc contremuit e[t] solse45 obscuravit/ [Antiphona: O magnum 

pietatis opus: mors mortua tunc est, in ligno quando mortua vita fuit.] [Versiculus:] 

Adoramus te xp[rist]e46 et benedicimus ti/bi [Responsum:] quia per sanctam crucem 

tuam/ redemisti mundum oracio/ Domini ihesu47 xp[rist]e48 fili dei vivi/ pone passionem 

crucem et mortem/ tuam inter iuditium tuum e[t]/ ani/mam meam nunc et in hora 

mor/tis mee49 et [mihi] largiri digneris vivis/ graciam50 et misericordiam defu[n]c/tis 

veniam e[t] requiem ecclesie tue51/ sancte/ pacem e[t] concordiam. et no/(fl. 28)bis 

miseris peccatoribus vitam e[t]/ leticiam sempiternam. Qui vivis/ et regnas/ [cum deo 

patre in unitate spiritus sacti] deus. per omnia secula se/culorum52 [Responsum:] amen/ 

ad vesperas/ Deus in adiutorium meum i[n]/tende: [Responsum:] domine ad 

adiuvan/dum me festina Gloria patri et./ [filio et spiritui sacto. Sicut erat in principio et 

nunc et semper et in saecula saeculorum amem] [Hymnus] De cruce deponitur hora 

vesper/tina. fortitudo latuit in me[n]/te divina. talem mortem subiit vi/te53 medicina. heu 

corona glorie54 ia/cuit supina [Antiphona: O crux benedicta, quae sola fuisti digna 

portare talentum mundi: Dulce lignum, Dulce clavos, dulcia ferens pondera: super 

omnia ligna cedrorum, tu sola excelsior: in qua mundi salus pependit, in qua Cristus 

triumphavit, et mors mortem superavit in aeternum.] V[er]s[iculus] Adoramus te 

xp[rist]e55/ e[t] benedicimus tibi [Responsum:] quia per s[an]c[t]am/ crucem tuam 

redemisti mundum [oratio]/ Domini ihesu56 xp[rist]e57 fili dei vivi/ pone passionem 

                                                 
41 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
42 Iesus (fonte) – ihesus (IL165) 
43 Eli (fonte) – hely (IL165) 
44 spiritum (fonte) – animam (IL165) 
45 sol (fonte) – solse (IL165) 
46 xpriste = christe 
47 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
48 xpriste = christe 
49 meae (fonte) – mee (IL165) 
50 gratiam (fonte) – graciam (IL165) 
51 ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 
52 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
53 vitae (fonte) – vite (IL165) 
54 gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
55 xpriste = christe 
56 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
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crucem et/ mortem tuam inter iudiciu[m] tuu[m]/ e[t] animam meam nunc e[t] in hora/ 

mortis mee58 e[t] [mihi] largiri digneris vi/(fl. 28v)vis graciam59 e[t] misericordiam 

defu[n]c/tis. defunctis veniam et requiem/ ecclesie tue60/ sancte pacem et 

concor/diam. et nobis miseris peccatori/bus vitam e[t] leticiam sempiter/nam. Qui vivis 

e[t] regnas/ [cum deo patre in unitate spiritus sacti] deus/ per omnia secula 

se/culorum61 [Responsum:] ame[n]/ [Versiculus:] Converte nos ad completor[ium]/ 

deus salutaris noster [Responsum:] et a/verte iram tuam a nobis [Versiculus:] Deus/ in 

adiutorium meum intende:/ [Responsum:] domine ad adiuvandum me fes/tina Gloria 

patri et filio e[t] sp[iritui] s[an]c[t]o./ [Sicut erat in principio et nunc et semper et in 

saecula saeculorum amem] [Hymnus] Hora completorii datur sepul/ture.62 corpus 

xp[rist]i63 nobile vi/te spes future.64 conditor65 aromate/ complentur scripture.66 iugis 

sic67/ memorie mors est michi cure.68 [ Antiphona: Salvator mundi salva nos, qui per 

crucem et sanguinem tuum redemisti nos, auxiliare nobis, te deprecamur Deus noster] 

V[ersiculus]/ Adoramus te xp[rist]e69/ e[t] benedicimus/ (fl. 29) tibi [Responsum:] quia 

per sanctam crucem tuam/ redemisti mundum oratio/ Domine ihesu70 xp[rist]e71 fili dei 

vivi/ pone passionem crucem et mortem/ tuam inter iuditium tuum et ani/mam meam 

nunc et in hora mortis/ mee72 e[t] [mihi] largiri digneris vivis gra[ci]am73/ e[t] 

misericordiam defunctis veniam/ et requiem ecclesie tue74/ sancte pacem/ e[t] 

concordiam et nobis miseris pec/catori/bus vitam e[t] leticiam sempi/ternam. Qui vivis 

e[t] regnas/ [cum deo patre in unitate spiritus sacti] deus/ per omnia secula 

se/culorum75 [Responsum:] ame[n]/ [Commendatio:] Has horas canonicas cum 

de/vocione. tibi xp[rist]e76 recolo pia/ ratione. sicut77 prome passus es pe/nas in agone. 

                                                                                                                                               
57 xpriste = christe 
58 meae (fonte) – mee (IL165) 
59 gratiam (fonte) – graciam (IL165) 
60 ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 
61 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
62 sepulturae (fonte) – sepulture (IL165) 
63 xpristi = christi 
64 spes vitae futurae (fonte) – vite spes future (IL165) 
65 conditur (fonte) – conditor (IL165) 
66 scripturae (fonte) – scripture (IL165) 
67 fit (fonte) – sic (IL165) 
68 memoriae mors haec mihi curae (fonte) – memorie mors est michi cure (IL165) 
69 xpriste = christe 
70 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
71 xpriste = christe 
72 meae (fonte) – mee (IL165) 
73 gratiam (fonte) – graciam (IL165) 
74 ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 
75 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
76 xpriste = christe 
77 Ut qui (fonte) – sicut (IL165) 
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sic labori consona[n]s/ consors sim corone amen. Bene/dictum sit nomen domini dei 

n[ost]ri/ (fl. 29v) ihesu xpristi78 crucifixi. et dulcissime/ marie matris eius amen./ 

 

3.18.4. MISSA DA SANTA CRUZ (fls. 29v-31v) 

(fl. 29v) Introitus misse de sancta cruce./ Nos autem gloriari opor/tet in cruce 

domini n[ost]ri/ ihesu xpristi crucifixi in/ quo est salus vita e[t] resurrectio n[ost]ra/ per 

quem salvati e[t] liberati sumus./ p[salmu]s Deus misereatur n[ost]ri e[t] benedi/cat 

nobis. illuminet vultu[m] suu[m]/ super nos e[t] misereatur n[ost]ri Gl[ori]a/ patri e[t] filio 

e[t] spiritui s[an]c[t]o. Nos aute[m]/ gloriari oportet in cruce d[ominu]m nostri/ ihesu 

xp[rist]i  in quo est salus vita e[t] re/surrectio n[ost]ra per quem salvati e[t] li/berati sumus 

Kyrie eleison. Ky/rie eleison. Kyrie eleison Xpriste/ eleison xp[rist]e eleison.xp[rist]e eleison 

Ky/rie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleiso[n]./ (fl. 30) Deus qui unigeniti filii tui/ precioso 

sanguine vivifice/crucis vexillum sanctificari voluisti/ concede quesumus eos qui 

cuisdem/ sancte crucis gaudent honore tua/ quoq[ue] ubiq[ue] protectione gaudere/ 

Per eundem dominum n[ost]r[u]m ihesu[m]/ xp[ristu]m filium tuum qui tecum vivit/ e[t] 

regnat in unitate spiritus sancti deus. per omnia secula seculorum a[men]./ Fratres: 
xp[ristu]s Ad philippenses/ factus est pro nobis obedie[n]s/ usq[ue] ad mortem. mortem 

aute[m] cru/cis. Propter quod et deus exalta/ vit illum. et donavit illi nomen/ quod est 

super omne nomen. ut/ in nomine ihesu omne genu flec/tatur. celestium. terrestrum. et/ 

infernorum. Et omnis lingua/ (fl. 30v) confiteatur. quia dominus nos/ter ihesus xp[ristu]s: in 

gloria est dei pr[]is/ Xpristus factus est pro nobis gr[]/ obediens usq[ue] ad mortem. 

morte[m]/ autem crucis. V[ersiculus] Propter quod/ e[t] deus exaltavit illum et dedit illi/ 

nomen quod est super omne no/men Alleluya V[ersiculus] Dulce lignu[m]/ dulces 

clavos dulcia ferens pon/dera que sola fuisti digna sustine/re regem celorum e[t] 

dominum. Se/ In illo tempore: cundu[m] math[eum]/ Ascendens ihesus ierosolima[m]/ 

assumpsit duodecim discípulos/ suos secreto. e[t] ait illis. Ecce ascendi/mus 

ierosolimam: et filius homi/nis tradetur principibus sacerdo/tum e[t] scribis. et 

condempnabu[n]t/ eum morte. Et tradent eum gen/(fl. 31)tibus ad deludendum e[t] 

flagellan/dum: e[t] crucifigendum. Et tercia/ die refurget. offer[] Verbum crucis/ 

pereuntibus stulticia est hiis qui/salvi fiunt id est nobis virtus dei/ est alleluya Sanctus 

sanctus/ sanctus dominus deus sabaoth ple/ni sunt celi e[t] terra gloria tua o sa[n]na/ in 

excelsis Benedictus qui venit/ in nomine domini o sanna in Excel/sis Agnus dei qui tollis 

peccata/ mundi miserere nobis Agnus/ dei qui tollis pe[c]ca mundi miserere/ nobis 

Agnus dei qui tollis pe[c]ca/ mundi dona nobis pacem. Co[]m/ Per signum crucis de 

                                                 
78 xpristi = christi 



Transcrição do texto do iluminado 165 da BNP – Anexo 2 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
 

XVIII

 

inimicis/ nostris libera nos deus noster post co[]/ Adesto nobis domine deus n[oste]r/ ut 

quos sancte crucis letari/ (fl. 31v) honore fecisti: eius quoq[ue] perpetuis/ defende 

subsidiis. Per xp[ristu]m d[omi]n[u]m n./  

 

3.18.5. MISSA DE NOSSA SENHORA (fls. 31v-32v) 

(fl. 31v) Incipit missa de domina nostra./ Introibo ad altare dei: ad deu[m]]/ qui 

letificat iuventute[m] mea[m]/ Dignare domine die isto/ sine pe[c]co nos custodire 

Confite/mini domino quoniam bonus:/ quoniam in seculum mi[]a eius./ Confiteor deo 

omnipotenti et/ beate marie virgini et omnib[us]/ sanctis eius e[t] vobis pater quia ego/ 

infelix peccator peccavi nimis in/ vita mea contralegem dei mei in/ verbis e[t] in factis 

cogitatione locu/tione consensu visu verbo e[t] in cu[n]c/tis viciis meis malis mea 

culpa./ mea culpa mea maxima culpa./ Ideo precor beatissimam dei geni/(fl. 

32)tricem virginem mariam et om[n]es/ sanctos et sanctos dei et vobis pater/ ut oretis 

prome ad dominum deu[m]/ nostrum ut misereatur mei pe[c]coris/ Misereatur mei 

omnipotens/ deus et dimissis omnibus/ peccatis meis perducat me e[t] te. ih[es]us/ 

xp[rist]us sine macula cum gaudio ad/ vitam eternam. amen. Indulgen[tiam]/ 

Indulgentiam absolutionem/ et remissionem omnium peccator[um]/ meorum spacium 

vere penitencie/ emendationem vite gratiam e[t] con/solationem perseverantiam. 

tribu/at michi pius pater et misericors do/minus. amen Deus tu conver/sus vivificabis nos. 

e[t] plebs tua le/tabitur in te Ostende nobis d[omi]ne/ misericordiam tuam. et salutare/ 

(fl. 32v) tuum da nobis Ora pro nobis s[an]c[t]a/ dei genitrix. ut digiu efficiamur pro/ 

missione xpristi Domine exaudi/ orationem meam. et clamor meus/ ad te veniat 

Adiutorium n[ost]r[u]m/ in nomine domini. qui fecit celum/ e[t] terram Sit nomen domini 

bene/dictum. ex hoc nunc et usq[ue] in seculu[m]./ 

 

3.18.6. MISSA DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA (fls. 33-36) 

(fl. 33) Introitus misse beate marie virgi[ni]s/ Salve sancta parens e/nixa 

puerpera regem/ qui celum terram q[ue]/ regit in secula seculor[um]/ p[salmu]s 

Senciant omnes tuum vivam quieumq[ue] celebrant tuam sancta[m]/ 

co[m]memorationem Gloria patri e[t]/ filio et spiritui sancto Salve s[an]c[t]a/ parens 

enixa puerpera regem qui/ celum terram q[ue] regit in secula secu/lorum Kyrie eleison. 

Kyrie eleiso[n]/ Kyrie eleison Xp[rist]e eleison. xp[rist]e/ eleison. xp[rist]e/ eleison Kyrie 

eleiso[n]/ Kyrie eleison. Kyrie eleison. Laus a[]/ Gloria in excelsis deo. Et in ter/ra pax 

hominibus bone vo/luntatis. laudamus te. benedici/mus te. adoramus te. glorificam[us]/ 
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(fl. 33v) te gratias agimus tibi propter/ magnam gloriam tuam. D[omi]ne/ deus rex 

celestis deus pater omni/potens. Domine fili unigenite ihe/su xpriste. Domine deus 

agnus/ dei filius patris. Qui tollis peccata/ mundi miserere nobis. Qui tollis/ peccata 

mundi suscipe deprecatio/nem nostram. qui sedes ad dextera[m]/ patris miserere 

nobis. Quoniam/ tu solus sanctus. tu solus d[omi]n[u]s tu/ solus altissimus ihesu xp[rist]e. 

cum/ sancto spiritu. in gloria dei patris. Concede nos famulos tuos/ quesumus domine 

deus/ perpetua mentis e[t] corporis salute/ gaudere et gloriosa beate marie se[m]/per 

virginis interressione a prese[n]/ti liberari tristicia et eterna perfrui (fl. 34) leticia. per 

dominum nostrum ihe/sum xpristum flium tuum qui/ tecum vivit et regnat in unitate/ 

spiritus sancti deus. per omnia se/cula seculorum amen. lectio libri/ Ab initio e[t] ante 

se Sapiencie/ cula creata sum et usq[ue] ad/ futurum seculum non definam et/ in 

habitatione sancta coram ipso/ ministravi. e[t] sic in syon firmata/ sum e[t] in civitate 

sanctificata sum/ liter requiem e[t] in iherusalem pote/stas mea. e[t] radicavi in populo 

ho/norificato et in partes dei mei heredi/tas illius e[t] in plenitudine sancto/rum detencio 

mea.  grad[] Benedic/ta e[t] venerabilis es virgo maria q[ue]/ sine tactu pudoris  

inventa es mater/ salvatoris V[ersiculus] Virgo dei genitrix (fl. 34v) quem totus non capit 

orbis in tua/ se clarifit víscera factus homo Al/leluya V[ersiculus] Post partum virgo 

ínvio/lata permansisti. dei genitrix in terre/ de pro nobis. Secundu[m] luca[m]./ In illo 
tempore: Loquente ihesu/ ad turbas. Extollens vocem queda[m]/ mulier de turba. dixit 

ad ihesu[m]. Bea/tus venter qui te portavit et ubera/ que succisti. at ille dixit Quiny[]mo/ 

Beati qui audiunt verbum dei. et/ custodiunt illud: deo gr[ati]as./ Credo in unum deum. 

patre[m]/ omnipotentem factorem celi e[t] terre./ visibilium omnium et invisibiliu[m]/ Et 

in unum dominum ihesum xp[ristu]m/ filium dei unigenitum. et ex patre/ natum ante 

omnia secula. deum/ de deo lumen de lumine deum veru[m]/ (fl. 35) de deo vero. 

Semtum non factum co[n]/substancialem patri per quem om[n]ia/ facta sunt. Qui 

propter nos homi/nes et propter nostram salutem de/ scendit de celis. Et incarnatus est/ 

de spiritu sancto natus ex maria vir/gine et homo factus est. Crucifixus/ eciam pro nobis 

sub poncio pyla/to passus et sepultus est. Et resurrex/it tercia die secundum scripturas./ 

Et ascendit in celum sedet ad dextera[m]/ patris. Et iterum venturus est cu[m]/ gloria 

iudicare vivos et mortuos/ Cuius regin non erit finis. et in spi/ritum sanctum dominum  

vivifi/catem. Qui ex patre filio q[ue] proce/dit. qui cum patre e[t] filio simul a/doratur et 

conglorificatur. Qui lo/cutus est per prophetas. Et in una[m]/ (fl. 35v) sanctam 

catholicam e[t] apostolicam/ ecclesiam. Confiteor unum baptis/mam remissionem 

peccatorum. et/ expecto resurrectionem mortuoru[m]./ Et vitam venturi seculi ame[n] 

Off[]/ Felix namq[ue] es sacra virgo maria/ et omni laude dignissima. quia ex/te ortus est 

sol iusticie xp[rist]us deus n[oste]r./ Sanctus Sanctus Sanctus/ dominus deus sabaoth 
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pleni sunt ce/li e[t] terra gloria tua o sanna in excelsis./ Benedictus qui venit in nomine/ 

domini o sanna in excelsis. Agnus dei qui tol/lis peccata mundi/ miserere nobis Ag/nus 

dei qui tollis peccata mundi miserere nobis./ Agnus dei qui tollis peccata mun/di dona 

nobis pacem Con[] Beata/ víscera marie virginis que porta/(fl. 36)verunt eterni patris 

filium. post co[]./ Graciam tuam quesumus/ domine mentibus nostris/ infunde ut qui 

Ângelo nunciante/ xpristi filii tui in carnationem cog/nonimus. per passionem eius e[t] 

cru/cem ad resurrectionis gloriam perdu/camur. per dominum nostrum ihe/sum 

xpristum filium tuum. qui te/cum vivit e[t] regnat in unitate sp[iritu]s/ sancti deus. per 

omnia secula secu/lorum amen Benedicamus do/mino deo gratias.  

 

3.18.7. QUATRO LIÇÕES ESPIRITUAIS (fls. 36-39v) 

(fl. 36) Secundum ioh[ann]e[s]/ [Gloria tibi Domine] In principio erat verbum e[t] 

ver/bun erat apud deum et deus/ erat verbum. Hoc erat in principio/ apud deum. 

Omnia per ipsum fac/ta sunt. et sine ip[s]o factum est nichil79/ quod factum est in ip[s]o 

vita erat e[t]/ (fl. 36v) vita erat lux hominum e[t] lux in te/nebris lucet et tenebre80 eam 

non co[m]/prehenderunt. ffuit homo missus/ a deo. Cui nomen erat iohannes./ hic venit 

in testimonium ut testi/monium perhiberet de lumine. Ut/ omnes crederent per illum. 

Non e/rat ille lux sed ut testimonium per/hiberet de lumine. Erat lux vera que81/ 

illuminate omnem hominem veni/entem in hunc mundum. In mun/do erat et mundus 

per ip[su]m factus/ est. e[t] mundus eum non cognovit./ In propria venit. et sui eum non 

re/ceperunt. Quodquot autem recepe/runt eum dedit eis potestatem filios/ dei fieri 

hiis82 qui credunt in nomine/ eius qui non ex sanguinibus neq[ue]/ ex voluntate carnis 

neq[ue] ex volun/(fl. 37)tate viri sed ex deo nati sunt. Et ver/bum caro factum est e[t] 

habitavit in/ nobis. e[t] vidimus gloriam eius glo/riam quasi unigeniti a patre. Ple/num 

gracie83 e[t] veritatis. Deo gr[ati]as./ [Gloria tibi Domine] In illo tempore: Secundu[m] 

lucam/ missus est angelus gabriel a/ deo in civitatem galylee.84 cui nome[n]/nazareth. 

ad virginem desponsata[m]/ viro. cui nomen eray ioseph85 de domo/david. e[t] nomen 

virginis maria. Et/ ingressus angelus ad eam dixit./ Ave gracia86 plena dominus tecum./ 

Benedita tu in mulieribus. Que87 cu[m]/ audisset turbata est in sermone eius/ et 

cogitabat qualis esset ista saluta/cio.88 e[t] ait angelus ei. Ne timeas ma/ria invenisti 

                                                 
79 nihil (fonte) – nichil (IL165) 
80 tenebrae (fonte) – tenebre (IL165) 
81 quae (fonte) – que (IL165) 
82 his (fonte) – hiis (IL165) 
83 gratiae (fonte) – gracie (IL165) 
84 Galillaeae (fonte) – galylee (IL165) 
85 Joseph (fonte) – ioseph (IL165) 
86 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
87 Quae (fonte) – que (IL165) 
88 salutatio (fonte) – salutacio (IL165) 
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enim graciam89 apud/ dominum.90 Ecce concipies in utero/ (fl. 37v) e[t] paries filium. et 

vocabis nome[n]/ eius ihesum.91 Hic erit magnus e[t]/ filius altissimi vocabitur. e[t] dabit/ 

illi dominus deus sedem david pa/tris eius e[t] regnabit in domo iacob/ in eternum.92 

e[t] regni eius non erit/ finis . Dixit autem maria ad an/gelum. Quomodo fiet istud 

q[uonia]m/ virum non cognosco. Et respon/dens angelus dixit [ei:]. Spiritus s[an]c[tu]s/ 

superveniet in te e[t] virtus altissimi/ obumbrabit tibi. Ideoq[ue] et quod/ nascetur ex te 

sanctum vocabitur/ filius dei. Et ecce elyzabeth93 cogna/ta tua. e[t] ip[s]a concepit 

filium in se/nectute sua. e[t] hic mensis est sext[us]94/ illi que95 vocatur sterilis quia non/ 

erit impossibili apud deum om[n]e/ verbum. Dixit autem maria./ (fl. 38) Ecce ancilla 

domini. fiat michi96 se/cundum verbum tuum. Deo gr[atia]s./ [Gloria tibi Domine] In illo 

tempore S[e]c[un]d[u]m matheu[m]./ Cum [ergo] natus esset ihesus97 in bet/hleem98 

iude.99 in diebus herodis regis/ Ecce magia b oriente venerunt ie/rosolimam100 dicentes. 

Ubi est qui/ natus est rex iudeorum.101 Vidimus/ enim stellam eius in oriente. et veni/mus 

adorare eum. Audiens autem/ Herodes rex turbatus est et omnis ie/rosolima102 cum illo. 

Et congrega[n]s/ omnes principes sacerdotum e[t] scri/bas populi scissitabatur103 ab eis. 

ubi/ xp[ristu]s104 nasceretur. At illi dixerunt ei./ In bethleem iude  sicut105 enim scriptu[m]/ 

est per prophetam. e[t] tu bethleem106 ter/ra iuda. nequaquam mínima es/ in 

principibus iuda. Ex te enim/ (fl. 38v) exiet dux qui regat populu[m] meum/ Israel. Tunc 

Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis temp[us]/ stelle que107 apparuit eis. 

e[t] mittens/ illos in bethleem108 dixit. Ite e[t] interro/gate diligenter de puero. et cum 

in/veneritis eum109 renunciate michi110/ ut et ego veniens adorare111 eu[m]. Qui/ cum 

audissent regem abierunt.112 e[t]/ ecce stella quam viderant in orie[n]te/ antecedebat 

                                                 
89 gratiam (fonte) – graciam (IL165) 
90 Deum (fonte) – dominum (IL165) 
91 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
92 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
93 Elisabeth (fonte) – elyzabeth (IL165) 
94 sextus est (fonte) – est sextus (IL165) 
95 quae (fonte) – que (IL165) 
96 mihi (fonte) – michi (IL165) 
97 Iesus (fonte) – ihesus (IL165) 
98 Bethlehem (fonte) – bethleem (IL165) 
99 Iuda (fonte) – iude (IL165) 
100 Ierosolymam (fonte) – ierosolimam (IL165) 
101 Iudaeorum (fonte) – iudeorum (IL165) 
102 Ierosolyma (fonte) – ierosolima (IL165) 
103 sciscitabatur (fonte) – scissitabatur (IL165) 
104 xpristus = christus 
105 Bethlehem Iudae sic (fonte) – bethleem iude sicut(IL165) 
106 Bethlehem (fonte) – bethleem (IL165) 
107 stellae quae(fonte) – stelle que(IL165) 
108 Bethlehem (fonte) – bethleem (IL165) 
109 Não consta da fonte seguida. 
110 renuntiate mihi (fonte) – renunciate michi (IL165) 
111 adorem (fonte) – adorare (IL165) 
112 abeirunt (fonte) – abierunt (IL165) 
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eos usq[ue] dum veniens/ staret supra domini113  ubi erat puer./ videntes autem stellam 

gavisi su[n]t/ gaudio magno valde. Et intra[n]tes/ domum invenerunt puerum cum/ 

maria matre eius. [et procidentes adoraverunt eum:] Et apertis the/zauris114 suis 

obtulerunt ei munera/ Et procidentes adoraverunt eum.115/ Aurum. thus. e[t] mirram.116 

e[t] responso/ (fl. 39) accepto in sompnis.117 ne redirent ad/ herodem: per aliam viam 

reversi/ sunt in regionem suam. Deo gr[atia]s/ [Gloria tibi Domine] In illo tempore.  

S[e]c[un]d[u]m marcum./ recumbentibus undecim dis/cipulis apparuit illis dominus/ 

ihesus118 et exprobravit incredulitate[m]/ illorum119 e[t] duriciam120 cordis. Quia/ hiis121 

qui viderant eum resurrexisse/ a mortuis122 non crediderunt. e[t] dixit/ eis. Euntes in 

mundum universu[m]/ predicate evvangelium123 omni crea/ture.124 Qui crediderit et 

baptizatus fu/erit salvus erit. Qui vero non cre/diderit condempnabitur.125 Signa/ autem 

eos qui crediderint hec seque[n]/ter126 in nomine meo demonia eicient127 linguis 

loquentur Novis serpentes/ tollent. Et si mortiferum quid bibe/(fl. 39v)rint non eis nocebit. 

Super egros128 ma/nus imponent et bene habebunt et dominus quidem ihesus129 

postquam/ locutus est eis. Assumptus est in ce/lum130 et sedet ad dexteram131 dei. Illi 

aute[m]/ profecti predicaverunt132 ubiq[ue] d[omi]no/ cooperante e[t] sermonem 

confirma[n]te/ sequentibus signis. Deo gracias.133/ 

 

3.18.8. HORAS DA VIRGEM 

3.18.8.1. HORAS DA VIRGEM: MATINAS 

(fl. 40) Hic incipiunt hore beate marie vir/ginis secundum usum ro[man]e 

ecclesie/ [Ad Matutinum] [V]Domine labia mea/ aperies: [R] et os meum/ annunciabit 

lau/dem tuam [V] Deus/ in adiutoriu[m] meu[m]/ intende: [R] domine ad adiuvandum/ 

                                                 
113 Não consta da fonte seguida. 
114 thesauris (fonte) – thezauris (IL165) 
115 Não consta da fonte seguida. 
116 myrrham (fonte) – mirram (IL165) 
117 somnis (fonte) – sompnis (IL165) 
118 recumbentibus illis undecim apparuit (fonte) – recumbentibus undecim discipulis apparuit illis 
dominus ihesus (IL165) 
119 eorum (fonte) – illorum (IL165) 
120 duritiam (fonte) – duriciam (IL165) 
121 iis (fonte) – hiis (IL165) 
122 Não consta da fonte seguida. 
123 praedicate Evangelium (fonte) – predicate evvangelium (IL165) 
124 creaturae (fonte) – creature (IL165) 
125 condemnabitur (fonte) – condempnabitur (IL165) 
126 sequentur (fonte) – sequenter (IL165) 
127 daemonia eiicient (fonte) – demonia eicient (IL165) 
128 aegros (fonte) – egros (IL165) 
129 Iesus (fonte) – ihesus (IL165) 
130 caelum (fonte) – celum (IL165) 
131 a dextris (fonte) – ad dexteram (IL165) 
132 praedicaverunt (fonte) – predicaverunt (IL165) 
133 gratias (fonte) – gracias (IL165) 
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me festina Gloria patri et filio: et/spiritui sancto Sicut erat in prin/cipio et nunc et semper 

et in secula/ seculorum134 amen aleluya.135 Invit[atorium]/Ave Maria gratia plena 

d[omi]n[o]s tecu[m]/ [Psalmus 94] Venite exultemus domino/ iubilemus deo salutari 

no/stro preoccupemus136 faciem eius in co[n]/fessione e[t] in psalmis iubilemus ei./ Ave 

maria gracia137 plena d[omi]n[u]s te/cum Quoniam deus magnus/ (fl. 40v) dominus et 

rex magnus super om[ne]s/ deos quoniam non repellet d[omi]n[u]s ple/bem suam quia 

in manu eius sunt/ omnes fines terre138 et altitudines mo[n]/cium139 ip[s]e conspicit 

Dominus tecu[m]./ Quoniam ipsius est maré et ipse/ fecit illud et aridam fundaverunt/ 

manus eius venite adoremus et pro/cidamus ante deumploremus cora[m]/ domino qui 

fecit nos quia ipse est/ dominus deus n[oste]r nos autem p[o]p[u]l[u]s/ eius et oves 

pascue eius Ave ma/ria gracia140 plena dominus tecum/ Hodie si vocem eius audieritis 

no/lite obdurare corda vestra sicut in ex/acerbatione secundum diem temp/tacionis141 

in deserto ubi temptaver[un]t142/ me patres vestri probaverunt et vide/runt opera mea 

Dominus tecu[m]./ (fl. 41) Quadraginta annis proximus/ fui generationi huic e[t] dixi 

semper/ hii143 errant corde ipsi vero non cogno/verunt vias meas quibus iuravi/ in ira 

mea si introibunt in requie[m]/ meam Ave maria gracia144 plena/ dominus tecum Gloria 

patri e[t] fi/lio et spiritui sancto Sicut erat in/ principio et nunc e[t] semper et in secu/la 

seculorum145 amen Dominus te/cum Ave maria gracia146 plena d[ominus] t[ecum]./ 

[Hymnus] Quem terra ponthus ethera147 co/lunt adorant predicant tri/nam regentem 

machinam claustr[um]/ marie148 baiulat Qui luna sol et/ omnia deserviunt per tempora 

per/fusa celi gracia149 gestant puelle150 visce/ra Beata mater munere cuius/supernus 

artifex mundum pugil/(fl. 41v)lo continens ventris sub archa151 clau/sus est Beata celi152 

núncio fecunda153/ sacto spiritu desideratus gentibus/cuius per aluum fusus est Gloria/ 

                                                 
134 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
135 alleluia (fonte) – alleluya (IL165) 
136 praeoccupemus (fonte) – preoccupemus (IL165) 
137 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
138 terrae (fonte) – terre (IL165) 
139 montium (fonte) – moncium (IL165) 
140 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
141 tentationis (fonte) – temptacionis (IL165) 
142 tentaverunt (fonte) – temptaverunt (IL165) 
143 hi (fonte) – hii (IL165) 
144 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
145 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
146 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
147 pontus aethera (fonte) – ponthus ethera (IL165) 
148 Mariae (fonte) – marie (IL165) 
149 caeli gratia (fonte) – celi gracia (IL165) 
150 puellae (fonte) – puelle (IL165) 
151 arca (fonte) – archa (IL165) 
152 caeli (fonte) – celi (IL165) 
153 foecunda (fonte) – fecunda (IL165) 
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tibi domine qui natus es de virgine/ cum patre et sancto spiritu in sempi/terna secula154 

amen. psalmi sequen/tes dicuntur diebus dominicis. lu/ne et ionis.155 Antipho[na]. 

Benedicta tu/ Domine dominus noster q[ua]m/ admirabile est nomen tuu[m]/ in 

universa terra Quoniam ele/vata est magnificentia tua super/ celos156 Ex ore infantium 

et lacten/cium157 perfecisti laudem propter ini/micos tuos ut destruas inimicum/ et 

ultorem Quoniam videbo celos158/ tuos opera digitoum tuorum luna[m]/ et stellas que159 

tu fundasti Quid est/ (fl. 42) homo quod memor es eius aut fi/lius homnis quoniam 

visitas/ eum Minuisti eum Paulo min[us]/ ab angelis gloria e[t] honore corona/sti eum et 

constituisti eum super o/pêra manuum tuarum Omnia/ subiecisti sub pedibus eius: oves/ 

et boves universas insuper et peco/ra campi. Volucres celi160 e[t] pisces/ maris: qui 

perambulant semitas/ maris Domine dominus noster/ quam admirabile est nome[n] 

tuu[m]/ in universa terra Gloria p[at]ri [et Filio: et Spiritui sancto. Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen] An[tiphona]/ Benedicta tu in 

mulieribus et be/nedictus fructus ventris tui. p[salmu]s./ [Ant: Sicut myrrha electa] 

Celi161 enarrant gloria dei: et/ opera manuum eius annu[n]/ciat firmamentum Dies diei/ 

eructat verbum et nox nocti indi/(fl. 42v)cat scientiam Non sunt loquele162/ neq[ue] 

sermones quórum non audi/antur voces eorum In omnem/ terram exivit sonus eorum et 

in fi/nes orbis terre163 verba eorum In so/le posuit tabernaculum suum e[t] ip[s]e/ 

tamquam sponsus procedens de tha/lamo suo Exultavit ut gygas164/ ad currendam 

viam a summo celo165/ egressio eius Et occursus eius us/q[ue] ad summum eius: nec est 

qui se/ abscondat a calore eius Lex d[omi]ni/ immaculata convertens a[n]i[m]as 

tes/timonium domini fidele sapienci/am prestans 166 parvulis Iusticie167/ domini recte 

letificantes168 corda pre/ceptum169 domini lucidum illumi/nans oculos Timor domini 

s[na]c[tu]s/ permanet in seculum seculi170 iudicia/ (fl. 43) domini vera iustificata in semet 

                                                 
154 saecula (fonte) – secula (IL165) 
155 Não coincide na totalidade com a fonte seguida, que passo a transcrever: Isti tres Psalmi 
sequentes dicuntur diebus Dominicis, Feria ii. et v. ad Nocturnum. 
156 caeli (fonte) – celi (IL165) 
157 lactantium (fonte) – lactencium (IL165) 
158 caelos (fonte) – celos (IL165) 
159 quae (fonte) – que (IL165) 
160 caeli (fonte) – celi (IL165) 
161 caeli (fonte) – celi (IL165) 
162 loquellae (fonte) – loquele (IL165) 
163 terrae (fonte) – terre (IL165) 
164 gigans (fonte) – gygas (IL165) 
165 caelo (fonte) – celo (IL165) 
166 sapientiam praestans(fonte) – sapienciam prestans (IL165) 
167 Iustitiae (fonte) – Iusticie (IL165) 
168 rectae laetificantes (fonte) – recte letificantes (IL165) 
169 praeceptum (fonte) – preceptum (IL165) 
170 permanens in saeculum saeculi (fonte) – permanet in seculum seculi (IL165) 
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ip[s]a/ Desiderabilia super aurum et la/pidem preciosum171 multum: et dul/ciora super 

mel et favum Eteni[m]/ servus tuus custodit ea: in custodi/endis illis illis172 retributio 

multa./ Delicta quis intelligit ab occul/tis meis munda me domine173: et ab/ alienis 

parce servo tuo Si mei/ non fuerint dominati tunc imma/culatus erro e[t] emundabor a 

delicto/ maximo Et erunt ut compla/ceant eloquia oris mei e[t] meditacio174/ cordis mei 

in conspectu tuo semper/ Domine adiutor meus e[t] redemp/tor meus. Gloria patri e[t] 

filio [et Spiritui sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula 

saeculorum. Amen] A[ntiphona]/ Sicut mirra175 electa odorem dedi[sti] su/avitatis 

sancta dei genitrix A[ntiphona]/ Ante thorum huius virginis176 p[salmu]s david/ (fl. 43v) 

Domini est terra et plenitu/do eius orbis terrarum et/ universi qui habitant in eo Q[ui]a/ 

ipse super maria fundavit eum: e[t]/ super flumina preparavit177 eum./ Quis ascendet178 

in montem d[omi]ni/ aut quis stabit in loco sancto eius./ Innocens manibus et mundo/ 

corde qui non accepit in vano ani/mam suam. nec iuravit in dolo/ próximo suo Hic 

accipiet benedic/tionem a domino et misericordia[m]/ a deo salutari suo Hec179 est 

genera/tio querentium eum: querentiu[m]180/ faciem dei iacob Attollite portas/ 

principes vestras et elevamini por/te eternales181 et introibit rex glorie182/ Quis est iste rex 

glorie183 dominus/ fortis et potens dominus potens i[n]/ (fl. 44) prelio184 Atollite185  portas 

príncipes/ vestras et elevamini porte eternales 186/ et introibit rex glorie187 Quis est is/te 

rex glorie188 dominus virtutum ip[s]e/ est rex glorie189 Gloria patri e[t]. [Spiritui sancto. 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen] 

An[tiphona]./ Ante thorum huius virginis fre/quentate nobis dulcia cantica dra/gmatis 

V[ersiculus]. Diffusa est gracia190 in/ labiis tuis propterea benedixit te/ deus in 

eternum.191 Pater noster. [qui es in caelis, sactificetur nomem tuum: adveniat regnum 

tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra: panem nostrum quotidianum da nobis 

                                                 
171 pretiosum (fonte) – preciosum (IL165) 
172 Não consta da fonte seguida. 
173 Não consta da fonte seguida. 
174 meditatio (fonte) – meditacio (IL165) 
175 myrrha (fonte) – mirra (IL165) 
176 Não consta da fonte seguida. 
177 praeparavit (fonte) – preparavit (IL165) 
178 ascendit (fonte) – ascendet (IL165) 
179 Haec (fonte) – Hec (IL165) 
180 quaerentium eum: quaerentium (fonte) – querentium eum: querentium (IL165) 
181 portae aeternales (fonte) – porte eternales (IL165) 
182 gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
183 gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
184 praelio (fonte) – prelio (IL165) 
185 Attolitte (fonte) – Atollitee (IL165) 
186 portae aeternales (fonte) – porte eternales (IL165) 
187 gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
188 gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
189 gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
190 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
191 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
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hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris] 

[Versiculus:] et/ ne nos inducas in temptationem192/ [Responsum] Sed libera nos a malo 

[Amen] Absolutio./ Precibus et meritis beate marie193/virginis et omnium sanctorum/ 

perducat nos dominus ad regna ce/lorum194 [Responsum] amen.195 Psalmi sequentes 

di/cuntur per totu[m] annu[m]. lune e[t] ionis/ [Psalmus] Eructavit cor meum verbu[m]/ 

bonum dico ego opera mea/ (fl. 44v) regi Lingua mea calamus scribe196/ velociter 

scribentis Speciosus for/ma pre filiis hominum diffusa est/ gracia197 in labiis tuis propterea 

bene/dixit te deus in eternum198 Accinge/re gladio tuo super  fémur tuum po/tentissime 

Specie tua et pulchri/tudine tua intende prospere procede/ e[t] regna Propter 

veritatem e[t] ma[n]suetudinem et iusticiam199: et deducet/ te mirabiliter dextera tua 

Sagit/te tue acute200: populi sub te cadent in/ corda inimicorum regis Sedes201/ tua 

deus in seculum seculi202: virga di/rectionis virga regni tui Dilex/isti iusticiam203 et odisti 

iniquitate[m]:/ propterea unxit te deus deus tuus/ oleo leticie pre 204 consortibus tuis./ 

Mirra205 et gutta et cassia a vesti/(fl. 45)mentis tuis a domibus eburneis/ ex quibus 

delectaverunt te filie206 re/gum in honore [tuo] Astitit207 regina a/ dextris tuis in vestitu 

deaurato cir/cundata208 varietate Audi filia/ et vide et inclina aurem tuam: e[t] 

ob/liviscere populum tuum e[t] domu[m]/ patris tui Et concupiscet rex/ decorem tuum: 

quoniam ip[s]e est do/minus deus209 e[t] adorabunt eu[m] Et/ filie210 tyri in munerib[us] 

vultu[m] tuum/ deprecabuntur omnes divites ple/bis Omni  gloria eius filie211 regis/ ab 

intus in fimbriis aureis circum/amitta212 varietatibus Adducen/tur regi virgines post eam 

proxime213/ eius afferentur tibi Afferentur i[n]/ leticia214 e[t] exultatione: adducentur i[n]/ 

                                                 
192 tentationem (fonte) – temptationem (IL165) 
193 beatae Mariae (fonte) – beate marie (IL165) 
194 caelorum (fonte) – celorum (IL165) 
195 O texto relativo ao primeiro nocturo está incompleto. Fica a faltar um versículo, a bênção, o 
responsório, as três lições, o hino e toda uma série de versículos, responsórios, bençãos e 
absolvições. Por ser excessivamente extenso para transcrever todo o texto em falta, remete-se 
directamente para a fonte seguida: http://www.medievalist.net/hourstxt  
196 scribae (fonte) – scribe (IL165) 
197 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
198 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
199 Iustitiam (fonte) – Iusticiam (IL165) 
200 Sagittae tuae acutae (fonte) – Sagitte tue acute (IL165) 
201 Sedis (fonte) – Sedes (IL165) 
202 saeculum saeculi (fonte) – seculum seculi (IL165) 
203 Iustitiam (fonte) – Iusticiam (IL165) 
204 Iaetitiae prae (fonte) – Ieticie pre (IL165) 
205 myrrha (fonte) – mirra (IL165) 
206 filiae (fonte) – filie (IL165) 
207 Adstetit (fonte) – Astitit (IL165) 
208 circumdata (fonte) – circundata (IL165) 
209 tuus (fonte) – deus (IL165) 
210 filiae (fonte) – filie (IL165) 
211 filiae (fonte) – filie (IL165) 
212 circumamicta (fonte) – circumamitta (IL165) 
213 proximae (fonte) – proxime (IL165) 
214 Iaetitia (fonte) – Ieticia (IL165) 
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templum regis Pro patrib[us] tuis/ (fl. 45v) nati sunt tibi filii constitues eos/ principes super 

omnem terra[m] Me/mor ero215 nominis tui domine: in/ omni generatione et 

generatione[m]./ Proptera216 populi confitebuntur tibi in eternum217: et in seculum 

sec[u]li.218/ Gloria patri et filio et sp[irit]ui s[an]c[t]o [Sicut erat in principio, et nunc, et 

semper: et in saecula saeculorum. Amen] A[ntiphona]./ Specie tua et pulchritudine tua 

in/tende prospere procede et regna. [Antiphona: Adiuvabit eam] P[salmu]s d[avi]d/ 

Deus noster refugium et vir/tus adiutor in tribulationi/bus que219 invenerunt nos nimis./ 

Proptere a non timebimus du[m]/ turbabitur terra: et transferentur/ montes in cor maris 

Son[a]veru[n]t/ et turbate220 sunt aque221 eorum contur/bati sunt montes in fortitudine 

eius/ Fluminis impetus letificat222 civi/tatem dei: sanctificavit tabernacu/(fl. 46)lum suum 

altissimus Deus in/ médio eius non commovebitur:/ adiuvabit eam deus mane dilucu/lo 

Conturbate223 sunt gentes et in/clinata sunt regna dedit voce[m] sua[m]/ mota est terra 

Dominus virtu/tum nobiscum: susceptor noster de/us iacob Venit e[t] videte opera 

do/mini que224 posuit prodigia super ter/ram auferens bella usq[ue] ad finem/ terre225 

Arcum conteret et confrin/get arma et scuta comburet226 [in] igni./ Vacate et videte 

quoniam ego su[m]/ deus: exaltabor in gentibus et exal/tabor in terra Dominus 

virtu/tum nobiscum: susceptor noster de/us iacob Gloria patri e[t] filio: et/ spiritui sancto. 

[Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen] 

A[ntiphona]. Adiuvabit eam/ deus vultu suo deus in médio eius/ (fl. 46v) non 

commovebitur. A[ntiphona]. Sicut let[ancium]227/ Fundamenta eius in montib[us]/ 

sanctis diligit dominus por/tas syon228 super omnia tabernacula iacob Gloriosa dicta 

sunt de te ci/vitas dei Memor ero raab et babi/lonis scientium229 me Ecce alieni/gene230 

et tyrus et populus ethiopu[m]231/ hii 232fuerunt illic Nunquid syo[n]233/ dicet homo et 

homo natus est in ea/ et ipse fundavit eam altissimus./ Dominus narrabit in scriptu/ris234 

                                                 
215 Memores erunt (fonte) – Memor ero (IL165) 
216 propterea (fonte) – proptera (IL165) 
217 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
218 saeculum saeculi (fonte) – seculum seculi (IL165) 
219 quae (fonte) – que (IL165) 
220 turbatae (fonte) – turbate (IL165) 
221 aquae (fonte) – aque (IL165) 
222 laetificat (fonte) – letificat (IL165) 
223 Conturbatae (fonte) – Conturbate (IL165) 
224 quae (fonte) – que (IL165) 
225 terrae (fonte) – terre (IL165) 
226 conburet (fonte) – comburet (IL165) 
227 laetantium (fonte) – letancium (IL165) 
228 Sion (fonte) – syon (IL165) 
229 Babylonis: scientibus (fonte) – babilonis scientium (IL165) 
230 alienigenae (fonte) – alienigene (IL165) 
231 Aethiopum (fonte) – ethiopum (IL165) 
232 hi (fonte) – hii (IL165) 
233 Numquid Sion (fonte) – Numquid syon (IL165) 
234 scriptura (fonte) – scripturis (IL165) 
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populorum et principum hor[um]/ qui fuerunt in ea Sicut letanci/um235 omnium 

habitatio est in te./ Gloria patri e[t] filio et spiritui s[na]c[t]o./ [Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen] A[ntiphona]. Sicut letancium 

omnium no/strum habitacio236 est in te sancta dei/ genitrix. V[ersiculus]. Diffusa est 

gracia237 in/ (fl. 47) labiis tuis propterea benedixit te de/us in eternum.238 [Secreto:] Pater 

noster. [qui es in caelis, sactificetur nomem tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas 

tua, sicut in caelo et in terra: panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte 

nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris] [Versiculus:] et/ ne nos 

inducas in temptacionem.239/ [Responsum] Sed libera nos a malo [Amen] Absolucio240/ 

Precibus et meritis beate marie241/virginis et omnium sanctorum per/ducat nos dominus 

ad regna celor[um]242/ [Responsum] amen. [Versiculus:] Iube dompne243 benedicere./ 

[Benedictio:] Nos cum prole pia benedicat virgo maria [Responsum] amen.244 Psalmi 

sequentes di/cuntur per totum annum dieb[us] mer/curus. e[t] sabbato.245 An[tiphona] 

Gaude maria [virgo]/ [Psalmus] Cantate domino canticu[m] no/vum: cantate domino 

o[mn]is/ terra Cantate domino et benedi/cite nomini eius: annunciate de die/ in diem 

salutare eius Annunci/ate inter gentes gloriam eius: in om/nibus populis mirabilia eius./ 

(fl. 47v) Quoniam magnus dominus et/ laudabilis nimis: terribilis est sup[er]/ omnes deos 

Quoniam omnes/ dii gentium demonia246 dominus au/tem celos247 fecit Confessio et 

pul/chritudo in conspectu eius sanctimo/nia et magnificentia in sanctificacione248 eius. 

Afferte domino patrie249/ gentium afferte domino gloriam/ et honorem. afferte domino 

gloriam/ nomini eius Tollite hostias et/ introite in atria eius: adorate domi/num in atrio 

sancto eius Com/moveatur a facie eius universa ter/ra: dicite in gentibus quia 

d[omi]n[u]s reg/navit Etenim correxit orbe[m] terre250/ qui non commovebitur iudicabit/ 

populos in equitate251 Letentur ce/li252 et exultet terra commoveatur ma/(fl. 48)[re] et 

                                                 
235 laetantium (fonte) – letancium (IL165) 
236 habitatium (fonte) – habitancium (IL165) 
237 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
238 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
239 tentationem (fonte) – temptacionem (IL165) 
240 absolutio (fonte) – absolucio (IL165) 
241 beatae Mariae (fonte) – beate marie (IL165) 
242 caelorum (fonte) – celorum (IL165) 
243 domine (fonte) – dompne (IL165) 
244 O texto relativo ao segundo nocturo também está incompleto, faltando todo o texto que se 
inicia com a primeira lição. Por ser excessivamente extenso para transcrever todo o texto em 
falta, remete-se directamente para a fonte seguida: http://www.medievalist.net/hourstxt  
245 Por apresentar várias diferenças relativamente à fonte seguida transcreve-se a rubrica que 
introduz o terceiro nocturno na fonte seguida: Isti tres psalmi sequentes dicuntur Feria iiii. et 
Sabbatho ad Nocturnum: 
246 daemonia (fonte) – demonia (IL165) 
247 caelos (fonte) – celos (IL165) 
248 sanctificatione(fonte) – sanctificacione (IL165) 
249 patriae (fonte) – patrie (IL165) 
250 terrae (fonte) – terre (IL165) 
251 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
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plenitudo eius gaudebunt campi/ et omnia que253 in eis sunt Tunc/ exultabunt omnia 

ligna silvaru[m]/ a facie domini quia venit quonia[m]/ venit iudicare terram Iudica/bit 

orbem terre254 in equitate255: et popu/los in veritate sua Gloria patri e[t]/ filio et spiritui 

sancto Sicut erat/ in principio et nunc et semper. e[t] [in saecula saeculorum. Amen] 

A[ntiphona]./ Gaude maria virgo cunctas hereses256/ soloa interemisti in universo 

mundo/ [Antiphona: Dignare me] [Psalmus:] Dominus regnavit exulted/ terra: letentur 

insule multe257 /Nubes e[t] caligo in circuitu eius iu/sticia et iuditium258 correctio sedis 

eius/ Ignis ante ipsum precedet259 et in/flammabit in circuitu inimicos/ eius Alluxerunt  

fulgura eius or/bi terre:260 vidit e[t] commota est terra./ (fl.48v) Montes sicut cera 

fluxerunta facie/ domini: a facie domini omnis ter/ra Annunciaverunt celi iusti/ciam261 

eius: et viderunt omnes p[o]p[u]li/ gloriam eius Confundantur/ omnes qui addorant 

sculptilia: et/ qui gloriantur in simulachris262 suis/ Adorate eum omnes angeli eius/ audivit 

et letata est syon263 Et exul/taverunt filie iude:264 propter iudicia/ tua domine Quoniam 

tu d[omi]n[u]s/ altissimus super omnem terram: nimis exltatus es super om[ne]s deos/ 

Qui diligitis dominum odite ma/lum custodit dominus265 animas s[an]c[t]o/rum suorum 

de manu peccatoris li/berabit eos Lux orta est iusto: et rectis corde leticia266 Letamini267 

iusti/ in domino et confitemini memorie268/ (fl. 49) sanctificationis eius Gloria p[at]ri/ et 

filio: et spiritui s[an]c[t]o. [Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula 

saeculorum. Amen] A[ntiphona]. Dignare/ me laudare te virgo sacrata da mi/chi269 

virtutem contra hostes tuos. [Antiphona: Post partum virgo] p[salmu]s Cantate domino 

canticum/ novum: quia mirabilia/ fecit Salvavit sibi dextera eius/ et brachium sanctum 

eius No/tum fecit dominus salutare suu[m]:/ in conspectu gencium270 revelavit 

iu/sticiam271 suam Recordatus est mi/sericordie sue272 et veritati sue273 domui/ Israel 

                                                                                                                                               
252 Laetentur caeli (fonte) – Letentur celi (IL165) 
253 quae (fonte) – que (IL165) 
254 terrae (fonte) – terre (IL165) 
255 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
256 haereses (fonte) – hereses (IL165) 
257 laetentur insulae multae (fonte) – letentur insule multe (IL165) 
258 iustitia et iudicium (fonte) – iusticia et iuditium (IL165) 
259 praecedet (fonte) – precedet (IL165) 
260 terrae (fonte) – terre (IL165) 
261 caeli iustitiam (fonte) – celi iusticiam (IL165) 
262 simulacris (fonte) – simulachris (IL165) 
263 laetata est Sion (fonte) – letata est syon (IL165) 
264 filiae Iudae (fonte) – filie iude (IL165) 
265 Não consta da fonte seguida. 
266 laetitia (fonte) – leticia (IL165) 
267 Laetamini (fonte) – Letamini (IL165) 
268 memoriae (fonte) – memorie (IL165) 
269 mihi (fonte) – michi (IL165) 
270 gentium (fonte) – gencium (IL165) 
271 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
272 misericordiae suae (fonte) – misericordie sue (IL165) 
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Viderunt omnes termini terre:274 salutare dei n[ost]ri Iubilate de[o]/ omnis terra: cantate 

et exultate et psallite Psallite domino in cytha/ra. in cythara275 et voce psalmi in tubis/ 

ductilibus et voce tube cornee276 Iu/bilate in conspectu regis domini mo/(fl. 49v)veatur 

maré et plenitudo eius orbis/ terrarum et universi qui habitant/in eo Flumina plaude[n]t 

manu/ simul montes exultabunt a co[n]spec/tu domini quia venir quonia[m] ve/nit 

iudicare terram Iudicabit orbem terrarum in iusticia277 et popu/los in equitate278 Gloria 

patri e[t] fili/o et spiritui sancto Sicut erat in/ principio et nunc et semper et in secula 

seculorum279 amen A[ntiphona]. Post par/tum virgo inviolata permansisti/ dei genitrix 

intercede pro nobis. V[ersiculus]./ Diffusa est gracia280 in labiis tuis:/ propterea benedixit 

te deus in eternu[m]281/ [Secreto:] Pater noster. [qui es in caelis, sactificetur nomem 

tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra: panem 

nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 

dimittimus debitoribus nostris] [Versiculus:] et ne nos inducas in/ temptacionem.282 

[Responsum] Sed libera nos a/ malo Amen [Absolutio] Precibus e[t] meritis/ beate 

marie283 virginis et omnium/ (fl. 50) sanctorum perducat nos dominus/ ad regna 

celorum284/ [Responsum] amen. [Versiculus:] Iube do/mine benedicere./ [Benedictio:] 

Nos cum prole/ pia benedicat virgo maria [Responsum] amen/ In omnibus requie[m] 

l[e]c[ti]o prim[a]/ quesivi285 et in hereditate domi/ni morabor. tunc precepit286 et dixit/ 

michi287 creator omnium et qui crea/vit me requievit in tabernaculo/ meo. et dixit 

michi288 in iacob inhabi/ta et in Israel hereditare et in electis/ meis mitte radices. Tu 

autem do/mine miserere nostri.289 [Responsum] Deo gra[tia]s. R[esponsum]/ Sancta et 

immaculata virginitas/ quibus te laudibus referam290 néscio/ quia quem celi291 capere 

non poterant/ tuo grémio contulisti. V[ersiculus]. Benedic/ta tu in mulieribus et 

benedictus/ fructus ventris tui. Quia que[m] celi292/ (fl. 50v) capere non poterant tuo 

                                                                                                                                               
273 veritatem suam (fonte) – veritati sue (IL165) 
274 terrae (fonte) – terre (IL165) 
275 cithara, in cithara (fonte) – cythara in cythara (IL165) 
276 tubae corneae (fonte) – tube cornee (IL165) 
277 iustitia (fonte) – iusticia (IL165) 
278 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
279 saecula saeculorum(fonte) – secula seculorum (IL165) 
280 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
281 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
282 tentationem (fonte) – temptacionem (IL165) 
283 beatae Mariae (fonte) – beate marie (IL165) 
284 caelorum (fonte) – celorum (IL165) 
285 quaesivi (fonte) – quesivi (IL165) 
286 praecepit (fonte) – precepit (IL165) 
287 mihi (fonte) – michi (IL165) 
288 mihi (fonte) – michi (IL165) 
289 nobis (fonte) – nostri (IL165) 
290 efferam (fonte) – referam (IL165) 
291 caeli (fonte) – celi (IL165) 
292 caeli (fonte) – celi (IL165) 
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grémio co[n]/tulisti293 Versiculus: Iube domine benedicere. Benedictio: Ipsa virgo 

virginum, intercedat pro nobis ad Dominum. Responsum: Amen Et sic in syon294 le[ct]io 

se[cun]da. tulisti/ firmata sum et in civitate/ sanctificata similiter requiem et/ in 

iherusalem295 potestas mea. et radi/cavi in populo honorificato296 et in/partes dei mei 

hereditas illius et in/ plenitudine sanctorum detencio297 me/a. Tu autem domine 

miserere nostri298/ [Responsum] Deo gratias. R[esponsum] Beata es virgo ma/ria que 

dominum portasti creatore[m]/ mundi. genuisti qui te fecit et in eter/num299 permanes 

virgo. V[ersiculus]. Ave mari/a gracia300 plena dominus tecum. Ge/nuisti qui te fecit et 

in eternum301 p[er]ma/nes virgo [Versiculus: Gloria patri et filio: et spiritui sancto. Sicut 

erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen] [Versiculus:] Iube 

dompne302 benedice/re [Benedictio:] Per virginem matrem concedat/nobis dominus 

salutem et pacem./ [Responsum:] Amen. Lectio tercia.303/ (fl. 51) Quasi cedrus 

exaltata sum in/ lybano304 et quasi cypressus in/ monte syon.305 quasi palma exaltata/ 

sumi n cades. et quasi plantacio rose306/ in iherico.307 quasi oliva speciosa in ca[m]/pis 

e[t] quasi platanus exalta sum/ iuxta aquam308 in plateis. sicut cyna/momum309 et 

balsamum aromatiza[n]s/ odorem dedi quasi mirra310 electa dedi/suavitatem odoris. Tu 

autem d[omi]ne/ miserere nostri.311 [Responsum] Deo gracias.312 Resp[onsum]/ Felix 

namq[ue] es sacra virgo mari/a e[t] omni laude digníssima. quia ex/ te ortus est sol 

iusticie313 xp[rist]tus314 deus n[oste]r./ V[ersiculus]. Ora pro populo interveni pro cle/ro 

intercede pro devoto femineo315 sexu/ senciant316 omnes tuum iuvamen/ 

                                                 
293 A continuação da palavra, que aqui transcrevemos sublinhada, é escrita no final da linha de 
baixo, imediatamente a seguir à rubrica que assinala a segunda lição. E que voltamos a 
transcrever no sítio correcto num cinza claro. 
294 Sion (fonte) – syon (IL165) 
295 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
296 honorifacto (fonte) – honorificato (IL165) 
297 detentio (fonte) – detencio (IL165) 
298 nobis (fonte) – nostri (IL165) 
299 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
300 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
301 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
302 domine (fonte) – dompne (IL165) 
303 tertia (fonte) – tercia (IL165) 
304 Libano (fonte) – lybano (IL165) 
305 Sion (fonte) – syon (IL165) 
306 plantatio rosae (fonte) – plantacio rose(IL165) 
307 Iericho (fonte) – iherico (IL165) 
308 aquas (fonte) – aquam (IL165) 
309 cinnamomum (fonte) – cynamomum (IL165) 
310 myrrha (fonte) – mirra (IL165) 
311 nobis (fonte) – nostri (IL165) 
312 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
313 iustitiae (fonte) – iusticie (IL165) 
314 xp[rist]us = christus 
315 foemineo (fonte) – femineo (IL165) 
316 sentiant (fonte) – senciant (IL165) 
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quicumq[ue]317 celebrant tuam sancta[m]/ commemorationem. Quia ex te or/(fl. 

51v)tus est sol iusticie318 xpristus319 deus n[oste]r./ Gloria patri et filio et spiritui s[an]c[t]o/ 

[Quia ex te ortus est sol iustitiae] xpristus320 deus noster Canticum.321/ Te deum 

laudamus: te domi/num confitemur Te eter/num322 patrem omnis terra venerat[ur]/Tibi 

omnes angeli tibi celi e[t] uni/verse323 potestates Tibi cherubin e[t]/ seraphin324 

incessabili voce proclama[n]t/ Sanctus Sanctus Sanctus/ dominus deus sabaoth Pleni 

su[n]t/ celi325 et terra maiestatis glorie tue./ Te gloriosus apostoloru[m] chorus/ Te 

prophetarum laudabilis nu/merus Te martirum326 candidat[us]/ laudat exercitus Te per 

orbem ter/rarum sancta confitetur ecclesia./ Patrem immense327 maiestatis./ 

Venerandum tuum veru[m]: et uni/(fl. 52)cum filium Sanctum quoq[ue] para/clitum 

spiritum Tu rex glorie328 xp[rist]e329/ Tu patris sempiternus es filius./ Tu ad liberandum 

suscepturus/ hominem: non horruisti virginis uterum Tu devicto mortis acu/leo: aperuisti 

credentibus regna celo/rum330 Tu ad dexteram dei sedes: in/ gloriam patris Iudex 

crederis es/se venturus Te ergo quesumus331/ famulis tuis subveni quos precio/so332 

sanguine redemisti Eterna333 fac/ cum sanctis tuis: [in] gloria numerari. Salvum fac 

populum tuum do/mine et benedic hereditati tue334 Et/ rege eos et extolle illos usq[ue] 

in eternu[m]335/ Per singulos dies benedicimus/ te Et laudamus nomen tuum i[n]/ 

seculum: et in seculum seculi336 Dig/(fl. 52v)nare domine die isto: sine peccato nos/ 

custodire Miserere n[ost]ri domine mi/sererenostri Fiat misericordia tu/a domine super 

nos quemadmodu[m]/ speravimus in te In te domine spe/ravi non confundar in 

eternum337 V[ersiculu]s./ Ora pro nobis sancta dei genitrix ut/ digni efficiamur pro 

missione xp[rist]i.338 

 

                                                 
317 quicunque (fonte) – quicumque (IL165) 
318 iustitiae (fonte) – iusticie (IL165) 
319 xpristus = christus 
320 xpristus = christus 
321 Hymnus Sancti Ambrosii et Augustini (fonte) – canticum 
322 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
323 caeli et universae (fonte) – celi et universe (IL165) 
324 Cherubim et Seraphim (fonte) – cherubin et seraphin (IL165) 
325 caeli (fonte) – celi (IL165) 
326 Martyrum (fonte) – martirum (IL165) 
327 immensae (fonte) – immense (IL165) 
328 gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
329 xpriste = christe 
330 caelorum (fonte) – celorum (IL165) 
331 quaesumus (fonte) – quesumus (IL165) 
332 pretioso (fonte) – precioso (IL165) 
333 aeterna (fonte) – eterna (IL165) 
334 tuae (fonte) – tue (IL165) 
335 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
336 saeculum: et in saeculum saeculi (fonte) – seculum: et in seculum seculi (IL165) 
337 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
338 Não consta da fonte seguida. 
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3.18.8.2. HORAS DA VIRGEM: LAUDES 

 (fl. 54) [Versiculus:] Deus in In laudibus/ adiutorium meum/ intende: 

[Responsum:] domine ad/ adiuvandum me fe/stina Gloria patri et filio et spiri/tui sancto 

[Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.] 

An[tiphona]. Assumpta est. P[salmu]s./ Dominus regnavit decorem339/ in dutus est 

indutus est d[omi]n[u]s/ fortitudinem et precinxit340 se. Et/enim firmavit orbem terre341 qui 

non/ commovebitur Parata sedes tu/a deus ex tunc a seculo342 tu es Ele/vaverunt 

flumina domine eleva/verunt flumina vocem sua[m] Ele/vaverunt flumina fluctus suos 

a/ vocibus aquarum multarum./ Mirabilis elationes maris: mira/bílis in altis dominus 

Testimo/nia tua credibilia facta su[n]t nimis/ (fl. 54v) domum tuam sanctitudo do/mine 

in longitudine dieru[m] Gl[ori]a/ patri et filio et spiritui sancto. [Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen.] Ant[iphona]. Assumpta est maria in 

celu[m]343 gau/dent angeli laudantes benedicunt/dominum A[ntiphona]. Maria virgo 

p[salmu]s d[avi]d/ Iubilate deo omnis terra servite/ domino in leticia344 Introite i[n]/ 

conspectu eius in exultatione Sci/tote quoniam dominus ip[s]e est deus/ ipse fecit nos 

et non ipsi nos Po/pulos eius et oves pascue345 eius intro/ite portas eius in confessione 

atria/ eius in ymnis confitemini illi./ Laudate nomen eius quoniam/ suavis est346 dominus 

in eternum347 mi/sericordia eius: et usq[ue] in generati/one et generationem veritas 

eius/ Gloria patri et filio e[t] sp[irit]ui s[an]c[t]o [Sicut erat in principio, et nunc, et 

semper: et in saecula saeculorum. Amen.] An[tiphona]./ (fl. 55) Maria virgo assumpta 

esta d ethe/reum348 thalamum in quo rex regu[m]/ stellato sedet solio A[ntiphona]. In 

odorem./ Deus deus meus ad te de luce/ vigilo Sitivit in te ani[m]a/ mea quam 

multipliciter tibi caro/ mea In terra deserta in349 invia et/ inaquosa sic in sancto apparui 

ti/bi ut viderem virtutem tuam e[t] glo/riam tuam Quoniam melhor e[st]/ misericordia 

tua super vitas lábia/ mea laudabunt te Sic benedica[m]/ te in vita mea: et in nomine 

tuo le/vabo manus meas Sicut adype/ et pinguedine350 repleatur anima me/a e[t] 

labiis exultationis laudabit os/ meum Sic memor fui tui super/ stratum meum in matutinis 

medi/tabor in te quia fuisti adiutor meus/ (fl. 55v) Et in velamento alarum tuaru[m]/ 

                                                 
339 decore (fonte) – decorem (IL165) 
340 praecinxit (fonte) – precinxit (IL165) 
341 terrae (fonte) – terre (IL165) 
342 saeculo (fonte) – seculo (IL165) 
343 caelum (fonte) – celum (IL165) 
344 laetitia (fonte) – leticia (IL165) 
345 pascuae (fonte) – pascue (IL165) 
346 Não consta da fonte seguida. 
347 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
348 aethereum (fonte) – etereum (IL165) 
349 Não consta da fonte seguida. 
350 adipe et pinguidine (fonte) – adype et pinguedine(IL165) 



Transcrição do texto do iluminado 165 da BNP – Anexo 2 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
 

XXXIV

 

exultabo adhesit351 anima mea post/ te me suscepit dextera tua Ipsi ve/ro in vanum 

quesierunt352 anima[m]/ meam introibunt in inferiora terre353 tradentur in manus gladii 

par/tes vulpium erunt Rex vero le/tabitur354 in deo laudabimtur355 om[n]es/ qui iurant in 

eo quia obstructum/ est os loquencium356 iniqua. p[salmu]s dav[id]/ Deus misereatur 

n[ost]ri et bene/dicat nobis illuminet vul/tum suum super nos et misereatur/ n[ost]ri Ut 

cognoscamus in terra viam tuam: in omnibus gentibus/ salutare tuum Confiteantur ti/bi 

populi deus confiteantur tibi po/puli omnes Letentur357 et exulte[n]t/ gentes quoniam 

iudicas populos/ (fl. 56) in equitate358 et gentes in terra dirigis/ Confiteantur tibi populi 

deus:/ confiteantur tibi populi omnes./ Letentur359 et exultent gentes q[uonia]m/ iudicas 

populos in equitate360 e[t] gen/tes in terra dirigis Confiteant[ur]/ tibi populi deus. 

confiteantur tibi/ populi omnes361 terra dedit fructum/ suum Benedicat nos deus deus/ 

noster benedicat nos deus e[t] metu/ante um omnes fines terre362 Gl[or]ia/ patri et filio 

e[t] spiritui sancto. [Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. 

Amen.] An[tiphona]./ In odorem unguentorum tuoru[m]/ currimus adolescentule363 

dilexeru[n]t/ te nimis. An[tiphona]. Benedicta [filia]./ [Canticum trium puerorum] 

Benedicite omnia opera do/mini domino laudate et superexal/tate eum in secula364 

Benedicite/ angeli domini domino benedicite/ (fl. 56v) celi365 domino Benedicite aque 

o[mn]es/ que366 super celos367 sunt domino: bened[icite]/ omnes virtutes domini 

domino:/ Benedicite sol et luna domino be/nedicite stelle celi368 domino Bened[icite]/ 

omnis ymber369 ros domino: bened[icite]/ omnis370 spiritus dei domino Be/nedicite ignis 

e[t] estus371 domino: bene/dicite frigus e[t] estas372 domino Be/nedicite rores e[t] pruina 

domino: be/nedicite gelu et frigus domi[n]o Be/nedicite glacies et nives domino/ 

                                                 
351 adhaesit (fonte) – adhesit (IL165) 
352 quaesierunt (fonte) – quesierunt (IL165) 
353 terrae (fonte) – terre (IL165) 
354 laetabitur (fonte) – letabitur (IL165) 
355 laudabitur (fonte) – laudabimtur (IL165) 
356 loquentium (fonte) – loquencium (IL165) 
357 Laetentur (fonte) – Letentur (IL165) 
358 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
359 Laetentur (fonte) – Letentur (IL165) 
360 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
361 Não consta da fonte seguida. Uma vez que se trata de uma repetição dos versículos 
anteriores, consideramos que se trata de um erro do escriba. 
362 terrae (fonte) – terre (IL165) 
363 adoloscentulae (fonte) – adoloscentule (IL165) 
364 saecula (fonte) – secula (IL165) 
365 caeli (fonte) – celi (IL165) 
366 quae (fonte) – que (IL165) 
367 caelos (fonte) – celos (IL165) 
368 stellae caeli (fonte) – stelle celi (IL165) 
369 imber (fonte) – ymber (IL165) 
370 omnes (fonte) – omnis (IL165) 
371 aestus (fonte) – estus (IL165) 
372 aestas (fonte) – estas (IL165) 
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benedicite noctes e[t] dies domino./ Benedicite lux et tenebre373 domino/ benedicite 

fulgura e[t] nubes domi[n]o/ Benedicat terra dominu[m]: laudet/ e[t] superxaltet eum in 

secula374 Be/nedicite montes e[t] colles domino: benedicite universa germinantia (fl. 

57) in terra domino Benedicite fon/tes domino: benedicite maria e[t] flu/mina domino 

Benedicite cete e[t]/ omnia que375 moventur in aquis/ domino: benedicite omnes 

volucres/ celi376 domino Benedicite omnes/ bestie377 e[t] pecora domino: benedicite 

fi/lii hominum domino Benedicat/ Israel dominum: laudet e[t] superex/altet eum in 

secula378 Benedicite/ sacerdotes domini domino: bened[icite]/ servi domini domino 

Benedici/te spiritus e[t] anime379 iustorum d[omi]no/ benedicite sancti e[t] humiles 

corde/ domino Benedicite anania aza/ria misael domino: laudate e[t] superexaltate 

eum in secula380 Benedica/mus patrem e[t] filium cum sancto/ spiritu: laudemus et 

sup[er]exaltemus/ (fl. 57v) eum in secula381 Benedictus es do/mine in firmamento celi382 

e[t] lauda/bílis et gloriosus e[t] superexatatus/ in secula383 An[tiphona]. Benedicta filia tu 

a/ domino quia per te fructum vite384 co[m]/municavimus. An[tiphona]. Pulchra es./ 

Laudate dominum de celis385 lau/date eum in excelsis Lauda/te eum omnes angeli 

eius laudate/ eum omnes virtutes eius Lau/date eum sol e[t] luna laudate eum 

om[ne]s/ stelle386 e[t] lumen Laudate eum celi/ celorum387 e[t] aque. que super celos388 

su[n]t/ laudent nomen domini Quia/ ip[s]e dixit e[t] facta sunt. ip[s]e mandavit/ e[t] 

creata sunt Statuit ea in eter/num389 e[t] in seculum seculi. preceptu[m]390/ posuit et 

non preteribit391 Lauda/te dominum de terra. drachones392 et (fl. 58) omnes abyssi Ignis 

grando nix/ glacies spiritus procellarum: que393/ faciunt verbum euis Montes e[t]/ omnes 

colles: ligna fructifera et/ omnes cedri Bestie394 e[t] universa pe/cora serpentes e[t] 

                                                 
373 tenebrae (fonte) – tenebre (IL165) 
374 saecula (fonte) – secula (IL165) 
375 quae (fonte) – que (IL165) 
376 caeli (fonte) – celi (IL165) 
377 bestiae (fonte) – bestie (IL165) 
378 saecula (fonte) – secula (IL165) 
379 animae (fonte) – anime (IL165) 
380 saecula (fonte) – secula (IL165) 
381 saecula (fonte) – secula (IL165) 
382 caeli (fonte) – celi (IL165) 
383 saecula (fonte) – secula (IL165) 
384 vitae (fonte) – vite (IL165) 
385 caelis (fonte) – celis (IL165) 
386 stellae (fonte) – stelle (IL165) 
387 caeli caelorum (fonte) – celi celorum (IL165) 
388 caelos (fonte) – celos (IL165) 
389 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
390 saeculum saeculi praeceptum (fonte) – seculum seculi preceptum (IL165) 
391 praeteribit (fonte) – preteribit (IL165) 
392 dracones (fonte) – drachones (IL165) 
393 quae (fonte) – que (IL165) 
394 bestiae (fonte) – bestie (IL165) 
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volucres pennate.395/ Reges terre396 e[t] omnes populi. prin/cipes et omnes iudices 

terre397 Iuve/nes e[t] virgines senes cum iuniorib[us]/ laudent nomen domini quia 

exal/tatum est nomen eius solius Co[n]/fessio eius super celum398 e[t] terram: et 

ex/altavit cornu populi sui Hymn[us]/ omnibus sanctis eius filiis Israel/ populo 

appropinquanti sibi p[salmu]s./ Cantate domino canticum/ novum laus eius in 

ecclesia/ sanctorum Letetur399 Israel in eo/ qui fecit eum e[t] filie syon400 exultent/ (fl. 

58v) in rege suo. Laudent nomen eius/ in choro in tympano et psalterio psal/lant ei Quia 

beneplacitum est do/mino in populo suo: et exaltavit/mansuetos in salutem Exulta/bunt 

sancti in gloria letabuntur/401 in cubilibus suis Exultationes/ dei in gutture eorum et gladii 

ancipi/tes in manibus eorum Ad facie[n]/dam vindictam in nationibus: in/crepationes in 

populis Ad alli/gandos reges eorum in compedib[us]402/ e[t] nobiles eorum in manicis 

ferreis. Ut faciant in eis iuditium403 co[n]scrip/tum gloria hec404 est omnib[us] s[an]c[t]is 

eius/ Laudate dominum in sanctis/ eius: laudate eum in firma/mento virtutis eius 

Laudate/ eum in virtutibus eius: laudate (fl. 59) eum secundum multitudine[m] 

mag/nitudinis eius Laudate eum/ in sono tube:405 laudate eum in psalte/rio et cythara406 

Laudate eum in ty[m]/pano e[t] choro: laudate eum in cordis/ e[t] organo Laudate 

eum in cymbalis bene sonantibus: Laudate eu[m]/ in cymbalis iubilationis omnis/ spiritus 

laudet dominum Gl[or]ia/ patri e[t] filio e[t] spiritui sancto. [Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen.] Antip[hona]/ Pulchra es e[t] decora 

filia iherusalem407/ terribilis ut castrorum ácies ordina/ta408 Viderunt eam filie 

Cap[itulum] ta/ syon409 et beatissimam predica/verunt e[t] regine 410 laudaverunt eam/ 

[Responsum] Deo gracias411 Hymnus./ O gloriosa domina excelsa su/pra sydera412 qui 

te creavit provid lac/tasti sacro úbere Quod Eva tristis/ (fl. 59v) abstulit tu reddis almo 

                                                 
395 pennatae (fonte) – pennate (IL165) 
396 terrae (fonte) – terre (IL165) 
397 terrae (fonte) – terre (IL165) 
398caelum (fonte) – celum (IL165) 
399 laetetur (fonte) – letetur (IL165) 
400 filiae Sion (fonte) – filie syon (IL165) 
401 laetabuntur (fonte) – letabuntur (IL165) 
402 conpedibus (fonte) – compedibus (IL165) 
403 iudicium (fonte) – iuditium (IL165) 
404 haec (fonte) – hec (IL165) 
405 tubae (fonte) – tube (IL165) 
406 cithara (fonte) – cythara (IL165) 
407 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
408 A continuação da palavra, que aqui transcrevemos sublinhada, é escrita no final da linha de 
baixo, imediatamente a seguir à rubrica que assinala a segunda lição. E que voltamos a 
transcrever no sítio correcto num cinza claro. 
409 filiae Sion (fonte) – filie syon (IL165) 
410 praedicaverunt et reginae (fonte) – predicaverunt et regine (IL165) 
411 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
412 super sidera(fonte) – supra sydera (IL165) 
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germine/ intrent ut astra flebiles celi413 fenes/tra facta es. Tu regis alti ianua414 et porta 

lucis fúlgida vitam data[m]/ per virginem gentes redempte415 plau/dite Gloria tibi 

domine qui na/tu ses de virgine cum patre et sanc/to spiritu in sempiterna secula.416 

A/men. V[ersiculus]. Benedicta tu in mulieribus [Responsum:] e[t] benedictus fructus 

ventris/ tui. An[tiphona]. Beata dei genitrix/ [Canticum Zachariae] Benedictus dominus 

deus is/rael. quia visitavit et fecit redemp/tionem plebis sue417 Et erexit cor/nu salutis 

nobis: in domo david/ pueri sui Sicut locutus est per/ os sanctorum: qui a seculo418 sunt 

p[ro]/phetarum eius Salutem ex ini/micis n[ost]ris: e[t] de manu omnium/ (fl. 60) qui 

oderunt nos Ad faciendam/ misericordiam cum patribus n[ost]ris/ e[t] memorari 

testamenti sui sancti/ Iusiurandum quod iuravit ad/ abraham patrem nostrum 

daturu[m]/ se nobis Ut sine timore de manu/ inimicorum nostrorum liberati ser/viamus illi 

In sanctitate e[t] iu/sticia419 coram ip[s]o omnibus diebus/ nostris Et tu puer propheta 

altis/simi vocaberis preibis420 enim ante fa/ciem domini parare vias eius Ad/ dandam 

scienciam421 salutis plebi/ eius: in remissionem peccatorum/ eorum Per viscera 

misericordie422/ dei nostri: in quibus visitavit nos/ oriens ex alto Illuminare hiis423/ qui in 

tenebris e[t] in umbra mortis/ sedent ad dirigendos pedes nostros/ (fl. 60v) in viam pacis 

Gloria patri e[t] filio/et spiritui sancto Sicut erat in/ principio e[t] nunc rt semper et in 

se/cula seculorum424 amen. Antipho[na]. Beata dei genitrix maria virgo per/petua 

templum domini sacrarium/ spiritus sancti tu425 sola sine exemplo/ placuisti domino 

[nostro] ihesu426 xpristo427 ora/ pro populo interveni pro clero inter/cede pro devoto 

femineo sexu. [tempore Paschali, Antiphona] [Regina caeli laetare, alleluia: quia quem 

meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia: ora pro nobis Deum, alleluia.] 

Kyrie/ eleison. xp[rist]e428 eleison. kyrie eleison./ [Versiculus:] Domine exaudi orationem 

mea[m]:/ [Responsum:] et clamor meus ad te veniat. Oracio429/ Deus qui de beate430 

marie virgi/nis utero verbum tuum an/gelo nunciante carnem suscipere/ voluisti. 

                                                 
413 caeli (fonte) – celi (IL165) 
414 janua (fonte) – ianua (IL165) 
415 redemptae (fonte) – redempte (IL165) 
416 saecula (fonte) – secula (IL165) 
417 suae (fonte) – sue (IL165) 
418 saeculo (fonte) – seculo (IL165) 
419 iustitia (fonte) – iusticia (IL165) 
420 praeibis (fonte) – preibis (IL165) 
421 scientiam (fonte) – scienciam (IL165) 
422 misericordiae (fonte) – misericordie (IL165) 
423 his (fonte) – hiis (IL165) 
424 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
425 Não consta da fonte seguida. 
426 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
427 xpristo = christo 
428 xpriste = christe 
429 oratio (fonte) – oracio (IL165) 
430 beatae (fonte) – beate (IL165) 
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presta431 supplicibus tuis. ut qui vere eam dei genitricem432 credi/mus eius apud te 

intercessionibus (fl. 61) adiuvemur. per [eundem] dominum n[ost]r[u]m/ ihesum433 

xp[ristu]m434 filium tuum qui tecu[m]/ vivit et regnat in unitate spiritus/ sancti deus per 

omnia secula secu/lorum435 [Responsum:] amen.  [Pro sanctis] An[tiphona]. Sancti dei 

om[ne]s/ intercedere dignemini pro nostra/ omniumq[ue] salute. V[ersiculus]. 

Letamini436 in/ domino e[t] exultate iusti. [Responsum:] et gloria/mini omnes recti corde. 

Oremus.437/Protege domine populum tu/um et apostolorum tuoru[m]/ petri et pauli e[t] 

aliorum apostolor[um]/ patrocínio confitentem438 perpetua de/fensione conserva. 

Oracio439/ Omnes sancti tui quesumus440/ domine nos ubiq[ue] adiuvent ut du[m]/ 

eorum merita recolimus patrocini/a senciamus.441 propace. or[aci]o/ Et pacem tuam 

n[ost]ris concede te[m]/(fl. 61v)poribus et ab ecclesia tua cunctam/ repelle nequitiam 

iter actus e[t] volu[n]/tates nostras e[t] omnium famulo/rum tuorum in salutis tue442 

prospe/ritate dispone benefactoribus n[ost]ris/ sempiterna Bona retribue e[t] omnib[us]/ 

fidelibus defunctis vitam443 e[t] requie[m]/ eternam444 concede. per dominu[m] 

nos/trum ihesum445 xp[ristu]m446 filium tuu[m]. qui/ tecum vivit e[t] regnat in unitate 

sp[iritu]s/ sancti deus. per omnia secula secu/lorum447 [Responsum:] amen. [Versiculus: 

Domine exaudi orationem meam. Responsum: Et clamor meus ad te veniat.] 

[Versiculus:] Benedicamus d[omi]no/[Responsum:] Deo gratias.448 

 

3.18.8.3. HORAS DA VIRGEM: PRIMA 

 (fl. 62) Deus in Ad primam/ adiutorium meum/ intende: domine ad 

ad/iuvandum me festi/na Gloria patri e[t] filio e[t] spiritui/ sancto Sicut erat in principio/ 

                                                 
431 praesta (fonte) – presta (IL165) 
432 genetricem (fonte) – genitricem (IL165) 
433 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
434 xpristum = christum 
435 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
436 laetamini (fonte) – letamini (IL165) 
437 oratio (fonte) – oremus (IL165) 
438 confidentem (fonte) – confitentem (IL165) 
439 A rubrica a assinalar a oração deveria estar cinco linhas acima, onde aparece Oremus. 
440 queasumus (fonte) – quesumus (IL165) 
441 sentiamus (fonte) – senciamus (IL165) 
442 suae (fonte) – tue (IL165) 
443 Não consta da fonte seguida. 
444 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
445 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
446 xpristum = christum 
447 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
448 O texto está incompleto, faltando alguns versículos, responsórios, orações e as variantes do 
texto para as diferentes alturas do ano. Pela sua extensão remetemos directamente para a 
fonte seguida: http://www.medievalist.net/hourstxt  
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e[t] nunc e[t] semper e[t] in secula seculoru[m]449/ [Amen. Alleluia] Memento salutis 

auctor quod/ n[ost)ri quodam corporis. ex./illibata virgine nascendo formam/sumpseris 

Maria mater gratie450/ mater misericordie451 tu nos ab hoste/ protege e[t] hora mortis 

suscipe Glo/ria tibi domine qui natus es de vir/gine cum patre e[t] sancto spiritui in/ 

sempiterna secula452 amen. [Antiphona: Assumpta est] p[salmu]s david/ Deus in 

nomine tuo salvum/ me fac: e[t] invirtute tua iudi/ca me Deus exaudi orationem/ (fl. 

62v) meam: auribus percipe verba oris/ mei Quoniam alieni insurrex/erunt sdversum me 

e[t] fortes quesi/erunt453 animam meam e[t] non pro/posuerunt deum ante 

conspectum/ suum Ecce enim deus adiuvat/ me e[t] dominus susceptor est anime/ 

meae454 Averte mala inimicis meis/ et in veritate tua disperde illos Vo/luntarie 

sacrificabo tibi e[t] confite/bor nomini tuo domine quoniam/ bonum est Quoniam ex 

omni/ tribulatione eripuisti me et super/ inimicos meos despexit oculus me/us Gloria 

patri e[t] filio e[t] spiritui/ s[an]c[t]o. Sicut erat in principio e[t] n[un]c/ e[t] semper e[t] in 

secula seculorum455 am[en]./ Benedixisti domine terra[m] tua[m]/ Avertisti 

captivitate[m] iacob. (fl. 63) Remisisti iniquitatem plebis/ tue456 operuisti omnia peccata 

eoru[m]/ Mitigasti omnem iram tuam/avertisti ab ira indignationis/ tue457 Converte nos 

deus salutaris458/ noster et averte iram tuam a nob[is]/ Nunquid459 in eternum460 irasceris/ 

nobis: aut extendes iram tuam a/ generatione e[t]461 generatione[m] De/us tu 

conversus vivificabis nos/ e[t] plebs tua letabitur462 in te Ostende nobis domine 

misericordiam/ tuam. e[t] salutare tuum da nobis/ Audiam quid loquatur in me/ 

dominus deus. quoniam loquetur/pacem in plebem suam Et super/ sanctos suos e[t] in 

eos: qui conver/tuntur ad cor Verumptamen463/ prope timentes eum salutare ipsi[us]/ 

(fl. 63v) ut inhabitet gloria in terra nostra./ Misericordia e[t] veritas obviave/runt sibi. 

iusticia e[t] pax osculate464 su[n]t/ Veritas de terra orta est e[t] iusticia465/ de celo466 

prospexit Etenim d[omin]us da/bit benignitatem. e[t] terra n[ost]ra dabit/ fructum suum 
                                                 
449 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
450 gratiae (fonte) – gratie (IL165) 
451 misericordiae (fonte) –misericordie (IL165) 
452 saecula (fonte) – secula (IL165) 
453 quaesierunt (fonte) – quesierunt (IL165) 
454 animae meae (fonte) – anime mee(IL165) 
455 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
456 tuae (fonte) – tue (IL165) 
457 tuae (fonte) – tue (IL165) 
458 saluturis (fonte) – salutaris (IL165) 
459 Numquid (fonte) – Nunquid (IL165) 
460 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
461 in (fonte) – et (IL165) 
462 laetabitur (fonte) – letabitur (IL165) 
463 Veruntamen (fonte) – Verumptamen (IL165) 
464 osculatae (fonte) – osculate (IL165) 
465 iustitia (fonte) – iusticia (IL165) 
466 caelo (fonte) – celo (IL165) 
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Iusticia467 ante eu[m]/ambulabit e[t] ponet in via gressus/ suos Gloria patri e[t] filio e[t] 

spiritui/ sancto Sicut erat in principio/ e[t] nunc e[t] semper e[t] in secula seculoru[m]468 

[Amen] Laudate dominum omnes/ gentes: laudate eum om[n]es/populi Quoniam 

confirmata/ est super nos misericordia eius e[t] ve/ritas domini manet in eternum.469/ 

Gloria patri et filio e[t] spiritui s[an]c[t]o./ Sicut erat in principio e[t] nunc et/ semper e[t] 

in secula seculorum470 amen./ (fl. 64) [Antiphona] Assumpta est maria in celu[m]471 

gaudent angeli laudantes benedicunt/dominum. Capitulum:/ Que472 est ista que473 

progreditur/ quasi aurora consurgens pulchra/ ut luna electa ut sol terribilis ut 

ca/strorum ácies ordinata. [Responsum:] deo gr[aci]as./ V[ersiculus] Dignare me 

laudare te virgo sa/crata [Responsum:] da michi474 virtutem contra ho/stes tuos.Kyrie 

eleison. xpriste 475eleiso[n]/ kírie eleison. [Versiculus] Domine exaudi orati/onem meam 

[Responsum:] e[t] clamor meus ad te/ veniat. Oremus.476 collecta477/ Deus qui 

virginalem aula[m]/ beate marie478 virginis in qua habi/tares eligere dignatus es. da 

q[uesumu]s ut/ sua nos defensione munitos iocun/dos nos faciat sue479 interesse 

comme/morationi. Qui vivis e[t] regnas (fl. 64v) cum [deo patre in unitate spiritus sancti] 

deus per omnia secula seculoru[m]480/ [Responsum:] amen. [Versiculus: Domine exaudi 

orationem meam. Responsum: Et clamor meos ad te veniat. Versiculus: Benedicamus 

Domino. Responsum: Deo gratias. Versiculus: Fidelium animae per misericordiam dei, 

requiescant in pace. Responsum: Amen.] An[tiphona]. Sancti dei omnes in/tercede 

dignemini pro nostra om/niumq[ue] salute. V[ersiculus] Letamini/ in domino e[t] 

exultate iusti e[t] gloriami/ni omnes recti corde. Oremus./Exaudi nos deus salutaris/ 

noster e[t] apostolorum tuor[um]/ petri e[t] pauli e[t] aliorum apostoloru[m]/ nos tuere 

presidiis quórum dona/sti fideles esse doctrinis. Oracio/ Omnes sancti tui quesumus/ 

domine nos ubiq[ue] adiuve[n]t/ ut dum eorum merita recolimus/ Patrocínia senciamus 

                                                 
467 iustitia (fonte) – iusticia (IL165) 
468 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
469 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
470 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
471 caelum (fonte) – celum (IL165) 
472 Quae (fonte) – Que (IL165) 
473 quae (fonte) – que (IL165) 
474 mihi (fonte) – michi (IL165) 
475 xpriste = christe 
476 Não consta da fonte seguida. 
477 Oratio (fonte) – collecta (IL165) 
478 beatae Mariae (fonte) – beate marie (IL165) 
479 suae (fonte) – sue (IL165) 
480 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
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or[aci]o/ Et pacem tuam n[ost]ris concede/ temporib[us] e[t] ab ecclesia tua 

cuncta[m]/ repelle nequiciam iter actus e[t] voluntates n[ost]rãs e[t] omnium famu/481 

 

3.18.8.4. HORAS DA VIRGEM: TERÇA 

(fl. 66) Deus in Ad terciam.482/ adiutorium meum/ intende: domine 

ad/adiuvandum me fe/stina Gloria patri e[t] filio e[t] spiritui/ sancto Sicut erat in 

principio e[t]/ nunc e[t] semper e[t] in secula seculorum483/ [Amen. Alleluia. Hymnus:] 

Memento salutis auctor q[uo]d/ n[ost]ri quondam corporis ex il/libata virgine 

nascendo formam/ sumpseris Maria mater gracie484/ mater misericordie485 tu nos ab 

hos/te protege e[t] hora mortis suscipe/ Gloria tibi domine qui natus/ es de virgine cum 

patre et sancto/ spiritu in sempiterna secula486 ame[n]/ [psalmus] Ad dominum cum 

tribula/ret clamavi e[t] exaudivit/ me Domine libera animam (fl. 66v) meam a labiis 

iniquis: et a lingu/a dolosa. Quid detur tibi aut/ quid apponatur tibi ad linguam/ 

dolosam Sagitte potentis acute487/ cum carbonibus desolatoriis Heu/ michi488 quia 

incolatus meus pro/longatus est habitavi cum habita[n]/tibus489 cedar multum incola 

fuit a/nima mea Cum hiis490 qui ode/runt491 pacem eram pacificus cum lo/quebar illis 

impugnabant  me g[ra]/tis. Gloria patri e[t] filio e[t] spiritui/sancto Sicut erat in principio 

e[t]/ nunc e[t] semper in secula seculoru[m]492/ [psalmus] Levavi oculos meos in 

mo[n]/tes: unde veniet auxilium/ michi493 Auxilium meum a d[omi]no/ qui fecit celum494 

e[t] terram Non det/ in commocionem495 pedem tuu[m]: neq[ue]/ (fl. 67) dormitet qui 

custodit te Ecce non/ dormitabit neq[ue]dormiet qui custo/dit Israel Dominus custodit 

te/ dominus protectio tua super manu[m]/ dexteram tuam Per diem sol no[n]/ uret te 

neq[ue] luna per noctem Do/minus custodit te ab omni malo cu/stodiat animam tuam 

dominus/ Dominus custodiat introitum/ tuum et exitum tuum ex hoc nunc/ et usq[ue] in 

                                                 
481 O texto sublinhado não consta da fonte seguida e foi abruptamente interrompido no final do 
fólio 64v.  
482 Ad Tertiam (fonte) – Ad Terciam (IL165) 
483 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
484 gratiae(fonte) – gracie (IL165) 
485 misericordiae (fonte) – misericordie (IL165) 
486 saecula (fonte) – secula (IL165) 
487 sagittae potentis acutae (fonte) – sagitte potentis acute (IL165) 
488 mihi (fonte) – michi (IL165) 
489 habitationibus (fonte) – habitantibus (IL165) 
490 his (fonte) – hiis (IL165) 
491 oderant (fonte) – oderunt (IL165) 
492 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
493 mihi (fonte) – michi (IL165) 
494 caelum (fonte) – celum (IL165) 
495 commotionem (fonte) – comocionem (IL165) 
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seculum496 Gloria patri e[t]/ filio et spiritui sancto Sicut erat/ in principio e[t] nunc e[t] 

semper et in se/cula seculorum497 amen. psalmus d[avi]d/ Letatus498 sumi n hiis que499 

dicta/ sunt michi:500 in domum d[omi]ni/ ibimus Stantes erant pedes n[ost]ri: in atriis tuis 

iherusalem Iherusa/lem501 que edificatur502 ut civitas cuius/ (fl. 67v) participatio eius in 

idipsu[m] Illuc/ enim ascenderunt tribus tribus do/mini testimonium Israel ad 

confi/tendum nomini domini Quia/ illic sederunt sedes in iudicio sedes su/per domum 

david Rogate que503 ad pacem sunt iherusalem.504 e[t] habun/dancia505 diligentibus te 

Fiat pax/ in virtute tua. et habundancia506 in turribus tuis Propter fratres/ meos et 

próximos meos: loquebar/ pacem de te Propter domum do/mini dei nostri quesivi507 

Bona tibi./ Gloria patri et filio et spiritui s[an]c[t]o/ Sicut erat in principio et nunc/ et 

semper et in secula seculorum508 [Amen.] A[ntiphona]/ Maria virgo assumpta est ad 

ethe/reum509 thalamum in quo rex regu[m]/ stellato sedet solio Capitulum./ (fl. 68) Et sic 

in syon510 firmata sum et in/ civitate sanctificata similiter/ requievi et in iherusalem511 

potestas/ mea. [Responsum:] Deo gracias.512 V[ersiculus] Diffusa est/ gracia in labiis tuis 

[Responsum:] propterra be/nedixit te deus in eternum513 Kyrie/ eleison. Xp[riste]514 

eleison Kyrie elei/son [Versiculus:] Domine exaudi orationem/ meam. [Responsum:] e[t] 

clamor meus ad te veniat. [Oratio:] Deus qui salutis eterne beate/ marie515 virginitate 

fecunda/ humano generi premia prestitisti516/ tribue quesumus517 ut ipsam pro/ nobis 

intercedere senciamus.518 p[er] qua[m]/ meruimus auctorem vite519 suscipe/re 

Dominum nostrum ihesu[m]520 xp[ristu]m521/ filium tuum. [qui tecum vivit et regnat in 

                                                 
496 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
497 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
498 Laetatus (fonte) – Letatus (IL165) 
499 his quae (fonte) – hiis que (IL165) 
500 mihi (fonte) – michi (IL165) 
501 Hierusalem Hierusalem (fonte) – iherusalem Iherusalem (IL165) 
502 quae aedificatur(fonte) – que edificatur (IL165) 
503 quae (fonte) – que (IL165) 
504 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
505 abundantia (fonte) – habundancia (IL165) 
506 abundantia (fonte) – habundancia (IL165) 
507 quaesivi (fonte) – quesivi (IL165) 
508 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
509 aethereum (fonte) – ethereum (IL165) 
510 Sion (fonte) – syon (IL165) 
511 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
512 gratias (fonte) – gracias (IL165) 
513 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
514 xpriste = christe 
515aeternae beatae mariae (fonte) – eterne beate marie (IL165)  
516 praemia praestitisti (fonte) – premia prestitisti (IL165) 
517 quaesumus (fonte) – quesumus (IL165) 
518 sentiamus (fonte) – senciamus (IL165) 
519 vitae (fonte) – vite (IL165) 
520 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
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unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Responsum: Amen. 

Versiculus: Domine exaudi orationem meam. Responsum: Et clamor meus ad te veniat. 

Versiculus: Benedicamus Domino. Responsum: Deo gratias. Versiculus: Fidelium animae 

per misericordiam Dei requiescant in pace. Responsum: Amen.] Ant[iphona] Sancti dei 

om/nes intercedere dignemini pro n[ost]ra/ omniumq[ue] salute V[ersiculus] Letamini/ 

(fl. 68v) in domino et exultate iusti. et glori/amini omnes recti corde. oratio./ Protege 

domine populu[m] tuu[m]/ et apostolorum tuorum petri/ et pauli et aliorum 

apostolorum pa/trocinio confitentem perpetua defen/sione conserva. Oremus or[ati]o/ 

Omnes sancti tui quesumus/ domine nos ubiq[ue] adiuvent ut du[m]/ eorum merita 

recolimus Patrocínia/ senciamus. pro pace. oratio./ Et pacem tuam n[ost]ris concede 

te[m]poribus e[t] ab ecclesia tua cunctam/ repelle nequiciam iter actus et vo/luntates 

n[ost]rãs et omnu[m] famulor[um]/ tuorum in salutis tue prosperitate/ dispone 

benefactoribus n[ost]ris sempi/terna Bona retribue et omnib[us] fide/libus defunctis 

requie[m] eterna[m] co[n]cede.522 

 

3.18.8.5. HORAS DA VIRGEM: SEXTA 

 (fl. 69) Deus in Ad meridiem.523/ adiutorium meum/ intende: domine 

ad/adiuvandum me/ festina Gloria patri e[t] filio e[t] spi/ritui sancto Sicut erat in 

prin/cipio et nunc et semper e[t] in secu/la seculorum524 Amen. [Alleluia.] y[m}nus/ 

Memento salutis auctor q[uo]d/ n[ost]ri quondam corporis ex illiba/ta virgine 

nascendo formam sum/pseris Maria mater gracie525 mat[er]/ misericordie526 tu nos ab 

hoste prote/ge et hora mortis suscipe Gloria/ tibi domine qui natus es de virgi/ne cum 

patre et sancto spiritu in/ sempiterna secula527 amen p[salmu]s dav[id]/ [Antiphona: In 

odorem] Ad te levavi oculos meos qui/ habitas in celis528 Ecce sicut/ (fl. 69v) oculi 

servorum in manibus domi/norum suorum Sicut oculi an/cille529 in manibus domine 

sue530 ita/ oculi nostri ad dominum deum no/ostrum donec misereatur n[ost]ri Mi/serere 

nostri domine miserere n[ost]ri:/ quia multum repleti sumus despe/ctione Quia multum 

                                                                                                                                               
521 xpristum = christum 
522

 O texto sublinhado não consta da fonte seguida. 
523 Ad Sextam (fonte) – Ad meridiem (IL165) 
524 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
525 gratiae(fonte) – gracie (IL165) 
526 misericordiae (fonte) – misericordie (IL165) 
527 saecula (fonte) – secula (IL165) 
528caelis(fonte) – celis (IL165) 
529 ancillae(fonte) – ancille (IL165) 
530 dominae suae (fonte) – domine sue (IL165) 
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repleta/ est anima nostra obprobrium ha/bundantibus531 et despectio superbis./ Gloria 

patri et filio et spiritui s[an]c[t]o/ Sicut erat in principio et nunc/ et semper et in secula 

seculorum.532 a[men]./ [psalmus] Nisi quia dominus erat in no/bis dicat nunc Israel. nisi/ 

quia dominus erat in nob[is] Cu[m]/ exurgerent homines in nos forte/ vivos deglutissent 

nos Cum/ irasceretur furor eorum in nos for/(fl. 70)sitan aqua obsorbuisset nos 

Tor/rentem pertransivit anima nostra/ forsitan pertransisset anima n[ost]ra a/quam 

intollerabilem533 Benedic/tus dominus qui non dedit nos in/ captione534 dentibus eorum 

A[n]i[m]a/ nostra sicut passer erepta est de laq[ue]/o venantium Laqueus con/tritus est 

e[t] nos liberati sumus./ Adiutorium nostrum in no[m]i[n]e/ domine qui fecit celum535 et 

terram./ Gloria patri et filio et sp[irit]ui s[an]c[t]o./ Sicut erat in principio et nunc/ et 

semper. et in secula seculorum536 a[men]/ [psalmus] Qui confidunt in domino si/cut 

mons syon537 non commo/vebitur in eternum538 qui habitat/ in iherusalem539 Montes in 

circui/tu eius et dominus in circuitu po/(fl. 70v)puli sui ex hoc nunc et usq[ue] in 

secu/lum540 Quia non relinquet d[omin]us/ virgam peccatorum super sortem/ iustorum 

ut non extendant iusti/ ad iniquitatem manus suas./ Benefac domine bonis et rectis/ 

corde Declinantes autem in obli/gationis adducet dominus cum/ operantibus 

iniquitatem pax su/per Israel Gloria patri et filio et/ spiritui sancto Sicut erat in p[ri]n/cipio 

et nunc et semper et in secula/ seculorum541 amen. Ant[iphona] In odorem 

unguentorum tuorum currimus/ adolescentule542 dilexerunt te nimis./ [capitulum] Et 

radicavi in populo hono/rificato et in partes dei mei/ hereditas illius e[t] in plenitudine/ 

sanctorum detencio543 mea. Deo gra/(fl. 71)cias.544 V[ersiculus] Benedicta tu in 

mulierib[us]/ [Responsum] et benedictus fructus ventris tui./ Kyrie eleison Xp[rist]e545 

elison Ky/rie eleison. [Versiculus] Domine exaudi or[ati]one[m]/ meam. [Responsum] et 

clamor meus ad te veniat/ [oratio] Concede misericors deus fragili/tati n[ost]re 

presidium546 ut qui s[an]c[t]e547/ dei genitricis et virginis marie548 me/moriam agimus 

                                                 
531 opprobrium abundantibus (fonte) – obprobrium habundantibus (IL165) 
532 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
533 intolerabilem (fonte) – intollerabilem (IL165) 
534 captionem (fonte) – captione (IL165) 
535 caelum(fonte) – celum (IL165) 
536 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
537 Sion (fonte) – syon (IL165) 
538 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
539 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
540 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
541 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
542 adolescentulae (fonte) – adolescentule (IL165) 
543 detentio (fonte) – detencio (IL165) 
544 Não consta da fonte seguida. 
545 xpriste = christe 
546 nostrae praesidium (fonte) – nostre presidium (IL165) 
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intercessionis ei[us]/ auxilio a nostris iniquitatibus re/surgamus. per eundem dominu[m]/ 

n[ost]r[u]m ihesum549 xpristum550 filium tuu[m]./ qui tecum vivit et regnat in Unita/te 

spiritus sancti deus. per omnia/ secula seculorum551 [Responsum:] amen. [Versiculus: 

Domine exaudi orationem meam. Responsum: Et clamor meus ad te veniat. Versiculus: 

Benedicamus Domino. Responsum: Deo gratias. Versiculus: Fidelium animae per 

misericordiam Dei requiescant in pace. Responsum: Amen.] de s[an]c[t]is an[tiphona] / 

Sancti dei omnes intercedere dig/nemini pro nostra omniumq[ue] sa/lute v[ersiculus] 

Letamini in domino et exul/tate iusti e[t] gloriamini o[mne]s recti corde/ (fl. 71v) Exaudi 

nos deus salutatis/ noster et apostolorum tuo/rum petri e[t] pauli et ahorum 

apos/tolorum nos tuere presidiid quo/rum donasti fideles esse doctrinis./ Omenes 

sancti tui quesumus/ domine nos ubiq[ue] adiuve[n]t/ ut dum eorum merita recolimus/ 

Patrocínia senciamus. or[ati]o/ Et pacem tuam n[ost]ris concede/ temporibus et ab 

ecclesia tua cun/ctam repelle nequiciamiter actus/ et voluntates n[ost]rãs et omniu[m] 

fa/mulorum tuorum in salutis tue/ prosperitate dispone benefactorib[us]/ n[ost]ris 

sempiterna Bona retabue et omnibus fidelibus defunctis re/quiem enternam concede. 

per xp[ristu]m552/ dominum nostrum amen. 553 

 

3.18.8.6. HORAS DA VIRGEM: NONA 

 (fl. 73) [versiculus:] Deus in ad Ad nonam/ iutorium meum in/tende: 

[Responsum:]domine ad ad/iuvandum me festi/na Gloria patri et filio et spiritui/ 

s[an]c[t]o Sicut erat in principio e[t] nu[n]c/ et semper e[t] in secula seculorum554 

am[en]/  [Alleluia. Hymnus] Memento salutis auctor quod/ n[ost]ri quondam corporis 

ex illi/bata virgine nascendo forma[m] su[m]p/seris Maria mater gracie555 mater/ 

misericordie556 tu nos ab hoste prote/ge et in hora mortis suscipe Glo/ria tibi domine qui 

natus es de v[ir]/gine cum patre e[t] sancto spiritu in/ sempiterna secula557 amen. 

[Antiphona: Pulchra es.] psalm[us]/ In convertendo dominus558 cap/tivitatem syon559 

                                                                                                                                               
547 sanctae (fonte) – sancte (IL165) 
548 Não consta da fonte seguida. 
549 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
550 xpristum = christum 
551 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
552 xpristum = christum 
553 Não consta da fonte seguida. 
554 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
555 gratiae (fonte) – gracie (IL165) 
556 misericordiae (fonte) –misericordie (IL165) 
557 saecula (fonte) – secula (IL165) 
558 dominum (fonte) – dominus (IL165) 
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facti sumus/ sicut consolati Tunc repletum/ (fl. 73v) est gaudio os nostrum: et lingua/ 

n[ost]ra in560 exultatione Tunc dice[n]t/ inter gentes: magnificavit d[omin]us fa/cere 

cum eis Magnificavit d[omin]us/facere nobiscum: facti sumus le/tantes Convertere 561 

domine cap/tivitatem nostram: sicut torrens/ in austro. Qui seminant in la/crimis in 

exultacione562 metent./ Euntes ibant et flebant. mitten/tes semina sua Venientes 

aute[m]/ venient cum exultacione porta[n]tes/ manípulos suos Gloria patri/ et filio et 

spiritui sancto. [Sicut erat in principio et semper et nunc: et in saecula saeculorum, 

Amen] psalmus/ Nisi dominus edificaverit563 do/mum: in vanum laborave/runt qui 

edificant564 eam Nisi do/minus custodierit civitatem: fru/stra vigilat qui custodit ea[m] 

Va/(fl. 74)num est vobis ante lucem surgere/ surgite postquam sederitis qui 

ma[n]ducatis panem doloris Cum/ dederit dilectis suis sompnum565 ecce/ hereditas 

domini filii merces fruc/tus ventris Sicut sagitte566 in ma/nu potentis ita filii excussorum./ 

Beatus vir qui implevit desideri/um suum ex ipsis non confundet[ur]/ cum loquetur 

inimicis suis in por/ta Gloria patri et filio et spi[rit]ui s[an]c[t]o./ [Sicut erat in principio et 

semper et nunc: et in saecula saeculorum, Amen. Psalmus:] / Beati omnes qui timent 

do/minum. qui ambulant i[n]/ viis eius Labores manuum tu/arum quia manducabis 

beatus/ es et bene tibi erit Uxor tua sicut vitis habundans567 in lateribus do/mus tue568 Filii 

tui sicut novelle569/ olivarum in circuitu mense tue.570/ (fl. 74v) Ecce sic benedicetur 

homo qui/ timet dominum Benedicat ti/bi dominus ex syon571 e[t] videas Bona/ 

iherusalem572 omnibus dieb[us] vite/ tue573 Ut videas filios filioru[m] tuo/rum pacem574 

super Israel Gloria/ patri et filio et spiritui s[an]c[t]o Sicut/ erat in principio et nunc et 

semp[er]/ et in secula seculorum575 amen. An[tiphona]/ Pulcra576 es et decora filia 

ierusale[m]577/ terribilis ut castrorum acies ordi/nata.578 In plateis sicut cap[itulum] nata./ 

                                                                                                                                               
559 Sion (fonte) – syon (IL165) 
560 Não consta da fonte seguida. 
561 laetantes Converte(fonte) – letantes Convertere(IL165) 
562 exultatione (fonte) – exultacione (IL165) 
563 aedificaverit(fonte) – edificaverit (IL165) 
564 aedificant (fonte) – edificant (IL165) 
565 somnum(fonte) – sompnum (IL165) 
566 sagittae (fonte) – sagitte (IL165) 
567 abundans (fonte) – habundans (IL165) 
568 tuae (fonte) – tue (IL165) 
569 novellae (fonte) – novelle (IL165) 
570 mensae tuae (fonte) – mense tue (IL165) 
571 Sion (fonte) – syon (IL165) 
572 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
573 vitae tuae (fonte) – vite tue (IL165) 
574 pax (fonte) – pacem (IL165) 
575 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
576 Pulchra (fonte) – Pulcra (IL165) 
577 Hierusalem (fonte) – ierusalem (IL165) 
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cynamomum579 et balsamu[m]/ aromatizans odorem dedi quasi/ mirra580 electa dedi 

suavitatem odo/ris. [Responsum:] Deo gratias v[ersiculus] post partu[m]/ virgo inviolata 

permansisti [Responsum:] dei/ genitrix intercede pro nobis Ky/rie eleison. xp[rist]e581 

eleison. Kyrie eleiso[n]./ (fl. 75) [Versiculus:] Domine exaudi orationem mea[m]/ 

[Responsum:] et clamor meus ad te veniat. or[ati]o./ Famulorum tuorum quesu/mus582 

domine delictis ignosce ut qui tibi placere de actib[us] n[ost]ris/ non valemus genitricis 

filii tui/domini dei583 n[ost]ri intercessione salve/mur. per eundem dominum n[ost]r[u]m/ 

ihesum584 xp[ristu]m585 filium tuum qui te/cum vivit et regnat in unitate sp[iritu]s/ sancti 

deus. per omnia secula secu/lorum586 [Responsum:] amen. [Versiculus: Domine exaudi 

orationem meam. Responsum: Et clamor meus ad te veniat. Versiculus: Benedicamus 

Domino. Responsum: Deo gratias. Versiculus: Fidelium animae per misericordiam Dei 

requiescant in pace. Responsum: Amen.] ant[iphona] / Sancti dei om[n]es/ intercedere 

dignemini pro nostra/ omniumq[ue] salute. v[ersiculus] Letamini i[n]/ domino et exultate 

iusti. et gloria/mini omnes recti corde. Oremus./ Presta quesumus omnipo/tens deus ut 

in illus nos per/mittas perturbationibus concuti/ (fl. 75v) quos in apostolice confessionis 

pe/tra solidasti. Oremus. or[ati]o/ Omenes sancti tui quesumus/ domine nos ubiq[ue] 

adiuvent ut du[m]/ eorum merita recolimus patrocini/a senciamus. Oremus. or[ati]o/ Et 

pacem tuam n[ost]ris concede/ temporibus et ab ecclesia tua cunc/tam repelle 

nequiciam iter actus e[t]/ voluntates n[ost]ras et omniu[m] fa/mulorum tuorum in salutis 

tue/ prosperitate dispone benefactorib[us]/ n[ost]ris sempiterna bona retribue. et/ 

omnib[us] fidelibus defunctis requie[m]/ enternam concede. per xp[ristu]m587 

d[omin]um no/strum amen.  Benedicamus do/mino Deo gratias.588 

 

3.18.8.7. HORAS DA VIRGEM: VESPERAS 

 (fl. 77) [versiculus:] Deus in Ad vesperas/ adiutorium meum/ intende. 

[Responsum:]domine ad ad/iuvandum me festi[n]a/ Gloria patri et filio et sp[irit]ui 

                                                                                                                                               
578 A continuação da palavra, que aqui transcrevemos sublinhada, é escrita no final da linha de 
baixo, imediatamente a seguir à rubrica que assinala o capítulo. Voltamos a transcrever a 
continuação da palavra, no sítio correcto onde ela realamente aparece, num cinza claro. 
579 cinnamomum (fonte) – cynamomum (IL165) 
580 myrrha (fonte) – mirra (IL165) 
581 xpriste = christe 
582 quaesumus (fonte) – quesumus (IL165) 
583 Não consta da fonte seguida. 
584 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
585 xpristum = christum 
586 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
587 xpristum = christum 
588 Não consta da fonte seguida. 
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sancto/ Sicut erat in principio et nunc/ et semper et in secula seculorum589 am[en]/  

[Alleluia. Antiphona: Dum esset Rex. Psalmus:] Dixit dominus domino meo/ sede a 

dextris meis Donec/ ponam inimicos tuos scabellum/ pedum tuorum Virgam virtu/tis 

tue590 emittet dominus ex syon:591/ dominarei n médio inimicorum/ tuorum Tecum 

principium i[n]/ die virtutis tue592 in splendoribus/ sanctorum ex utero ante luciferu[m]/ 

genui te Iuravit dominus et/ non penitebit593 eum tu es sacerdos/ in eternum594 

secundum ordinem/ (fl. 77v) melchisedech Dominus a dex/tris tuis confregit in die ire 

sue595 reges/ Iudicabit in nationibus imple/bit ruínas conquassabit capita in/ terra 

multorum De torrente in/ via bibet propterea exaltabit caput/ Gloria patri et filio et 

spiritui s[an]c[t]o/ Sicut erat in principio et nunc e[t]/ semper et in secula seculorum596 

ame[n]/ An[tiphona] Dum esset rex in accubitu suo nardus mea dedit odorem 

suavita/tis. An[tiphona] Leva597 eius. p[salmu]s david Laudate pueri dominu[m]. 

lau/date nomen domini Sit nome[n]/ domini benedictum. ex hoc nunc/ et usq[ue] in 

seculum 598 A solis ortu/ usq[ue] ad ocasum. laudabile nom[en]/ domini Excelsus super 

omnes/ gentes dominus et super celos599 gl[or]ia/ (fl. 78) eius Quis sicut dominus deus/ 

noster qui in altis habitat et humi/lia respicit in celo600 et in terra Su/scitans a terra 

inopem et de sterco/re erigens pauperem Ut collocet/ eum cum principibus. cum 

prin/cipibus populi sui Qui habitare facit sterilem in domo matrem/ filiorum letantem601 

Gloria p[at]ri/ et filio et spiritui sancto Sicut/ erat in principio et nunc et semp[er]/ et in 

secula seculorum602 amen. An[tiphona]/ Leva603 eius sub capite meo et604 dex/tera illius 

amplexabitur me [Antiphona: Nigra sum.] p[salmu]s/ Letatus sum in hiis que605/ dicta 

sunt michi606 in domu[m]/ domini ibimus Stantes era[n]t/ pedes n[ost]ri in atriis tuis 

iherusalem607/ Iherusalem que edificatur608 ut/ (fl. 78v) civitas cuius participatio eius in/ 

                                                 
589 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
590 tuae (fonte) – tue (IL165) 
591 Sion (fonte) – syon (IL165) 
592 tuae (fonte) – tue (IL165) 
593 paenitebit (fonte) – penitebit (IL165) 
594 aeternum (fonte) –eternum (IL165) 
595 irae suae (fonte) – ire sue (IL165) 
596 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
597 laeva (fonte) – leva (IL165) 
598 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
599 caelos (fonte) – celos (IL165) 
600 caelo (fonte) – celo (IL165) 
601 laetantem (fonte) – letantem (IL165) 
602 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
603 laeva (fonte) – leva (IL165) 
604 a (fonte) – et (IL165) 
605 Laetatus sum in his, quae (fonte) – Letatus sum in hiis que (IL165) 
606 mihi (fonte) – michi (IL165) 
607 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
608 Hierusalem quae aedificatur (fonte) – Iherusalem que edificatur (IL165) 
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idipsum Illiic609 enim ascenderu[n]t/ tribus tribus domini testimoniu[m]/ Israel ad 

confitendum nomini/ domini Quia illic sederunt sedes/ in iudicio. sedes super domu[m] 

david/ Rogate que610 ad pacem sunt iheru/salem611 et habundancia612 diligentib[us]/ 

te Fiat pax in virtute tua. et habu[n]/dancia613 in turribus tuis Propter/ fratres meos e[t] 

próximos meos. lo/quebar pacem de te Propter domu[m]/ domini dei n[ost]ri quesivi614 

Bona tibi./ Gloria patri et filio et sp[irit]ui sancto./ Sicut erat in principio et nunc/ et 

semper e[t] in secula seculorum615 am[en]/ Nigra sum sed formosa filia A[ntiphona]/ 

iheruzalem616 ideo dilexit me rex et in/troduxit me in cubiculum suum./ (fl. 79) 

[Antiphona: Iam hiems transiit. Psalmus:]Nisi dominus edificaverit617 do/mum in vanum 

laborave/runt qui edificant618 eam Nisi do/minus custodierit civitate[m] frustra/ vigilat 

qui custodit eam Vanu[m]/ est vobis ante lucem surgere surgi/te postquam sederitis qui 

mandu/catis panem doloris Cum dederit/ dilectis suis sompnum619 ecce heredi/tas 

domini filii merces fructus vem/tris Sicut sagitte620 in manu potentis. ita filii excussorum 

Bea/tus vir qui implevit desideriu[m] suu[m]/ ex ip[s]is non confundetur cum loque/tur 

inimicis suis in porta Gl[ori]a/ patri e[t] filio et spiritui sancto Si/cut erat in principio et 

nunc et sem/per et in secula seculorum621 ame[n]. An[tiphona]/ Iam enim622 yemps623 

transiit ymber624/ (fl. 79v) abiit et recessit surge amica mea et/ veni. An[tiphona] 

Speciosa f[a]c[t]a.625 p[salmu]s/ Lauda ierusalem626 dominum/ lauda deum tuum 

syon627 Quoni/am confortavit seras portaru[m] tua/rum benedixit filiis tuis in te Qui/ 

possuit fines tuos pacem et adype628/ frumenti saciat629 te Qui emittit/ eloquium suum 

terre.630 velociter/ currit sermo eius Qui dat nive[m]/ sicut lanam nebulam sicut 

cyne/rem631 spargit Mittit cristallum su/am632 sicut buccellas ante faciem/ frigoris eius 

                                                 
609 Illic (fonte) – Illiic (IL165) 
610 quae (fonte) – que (IL165) 
611 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
612 abundantia (fonte) – habundancia (IL165) 
613 abundantia (fonte) – habundancia (IL165) 
614 quaesivi (fonte) – quesivi (IL165) 
615 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
616 filiae Hierusalem (fonte) – filia iheruzalem (IL165) 
617 aedificaverit (fonte) – edificaverit (IL165) 
618 aedificant (fonte) –edificant (IL165) 
619 somnum (fonte) – sompnum (IL165) 
620 sagittae (fonte) – sagitte (IL165) 
621 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
622 Não consta da fonte seguida. 
623 hiems (fonte) – yemps (IL165) 
624 imber (fonte) – ymber (IL165) 
625 Não consta da fonte seguida. 
626 Hierusalem (fonte) – ierusalem (IL165) 
627 Sion (fonte) – syon (IL165) 
628 adipe (fonte) – adype (IL165) 
629 satiat (fonte) – saciat (IL165) 
630 terrae (fonte) – terre (IL165) 
631 cinerem (fonte) – cynerem (IL165) 
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quis sustinebit./ Emittet verbum suum et liq[ue]/faciet ea flabit spiritus eius et flu/ent 

aque633 Qui annunciat ver/bum suum iacob iusticias634 et iudi/cia sua Israel Non fecit 

taliter/ (fl. 80) omni nationi et iudicia sua non/ manifestavit eis Gloria patri/ et filio et 

spiritui sancto Sicut/ erat in principio et nunc et semper/ et in secula seculorum635 

amen. Anti[phona]/ Speciosa facta es et suavis in de/liciis tuis sancta dei genitrix 

Cap[itulum]/ Ab initio et ante secula636 creata/ sum et usq[ue] ad futurum se/culum637 

non desinam et in habita/cione638 sancta coram ip[s]o ministravi/ [Responsum:] Deo 

gracias.639 hymnus./Ave maris stella. dei mater/ alma. atq[ue] semper virgo. felix 

celi640/ porta Sumens illud ave gabri/elis ore funda nos in pace muta[n]s/nomen eve641 

Solve vincla reis/ profer lumen cecis642 mala nostra/ pelle Bona cuncta posce Monstra/ 

(fl. 80v) te esse matrem sumat per te precem643/ qui pro nobis natus tulit esse tuus/ Virgo 

singularis inter omnes/ mitis nos culpis solutos mites fac/ et castos Vitam presta644 

pura[m]. iter/ para tutum ut videntes ihesum645 se[m]/per colletemur646 Sit laus de 

opa/tri summo xp[rist]o647 decus spiritui sanc/to honor trinus et unus648 amen 

v[ersiculus]/ Diffusa est gracia649 in labiis tuis [Responsum:] p[ro]p/terea benedixit te 

deus in eternum.650/ [Antiphona: Beata mater. Canticum beatae Mariae virginis] 

Magnificat anima mea domi/num Et exultavit sp[irit]us/ meus in deo salutari meo 

Quia/ respexit humilitatem ancille sue651: ecce enim ex hoc beatam me dicent/ omnes 

generationes Quia fecit/ michi652 magna qui potens est e[t] sanc/tum nomen eius Et 

misericordi/(fl. 81)a eius a progenie in progenies time[n]/tibus eum Fecit potenciam653 

in/ brachio suo dispersit superbos mente/ cordis sui Deposuit potentes de se/de et 

exaltavit humiles Esurie[n]/tes implevit bonis et divites dimi/sit i nanes Suscepit Israel 

                                                                                                                                               
632 suum (fonte) – suam (IL165) 
633 aquae (fonte) – aque (IL165) 
634 iustitias (fonte) – iusticias (IL165) 
635 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
636 saecula (fonte) – secula (IL165) 
637 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
638 habitatione (fonte) – habitacione (IL165) 
639 gratias (fonte) – gracias (IL165) 
640 caeli (fonte) – celi (IL165) 
641 Evae nomen (fonte) – nomen eve (IL165) 
642 caecis (fonte) – cecis (IL165) 
643 preces (fonte) – precem (IL165) 
644 praesta (fonte) – presta (IL165) 
645 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
646 collaetemur (fonte) – colletemur (IL165) 
647 xpristo = christo 
648 Tribus honor unus (fonte) – honor trinus et unus (IL165) 
649 gratia (fonte) – gracia (IL165) 
650 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
651 ancillae suae (fonte) – ancille sue (IL165) 
652 mihi (fonte) – michi (IL165) 
653 potentiam (fonte) – potenciam (IL165) 
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pue/rum suum recordatus misericordi/e sue654 Sicut locutus est ad patres/ n[ost]ros 

abraham et semini eius in se/[cu]la655 Gloria patri et filio et spiritui/ sancto Sicut erat in 

principio/ et nunc et semper et in secula seculo/rum656 amen. Ant[iphona] Beata mater 

et/ innnpta657 virgo gloriosa Regina um[n]/di intercede pro nobis ad dominu[m]./ Kyrie 

eleison xp[ris]e658 eleison. Kyrie el[eison]/[Versiculus:] Domine  exaudi orationem me/am 

[Responsum:] e[t] clamor meus ad te veniat./ (fl. 81v) [Oratio:] Concede nos famulos 

tuos que/sumus659 domine deus perpetu/a mentis et corporis sanitate gaude/re et 

gloriosa beate marie660 semper/ virginis intercessione a presenti661/ liberari tristicia662 et 

eterna perfrui le/ticia.663 per dominum n[ost]r[u]m ih[esu]m664 xp[ristum]665/ [filium tuum: 

Qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Responsum: Amen. Pro Sanctis Antiphona:] Sancti dei omnes intercedere dig/nemini 

pro n[ost]ra omniumq[ue] salu/te v[ersiculus] Letamini666 in domino et exulta/te iusti. 

[Responsum:] et gloriamini o[mne]s r[e]c[t]i corde./ [Oratio:] Protege domine 

populu[m] tuu[m]/ et apostolorum tuorum petri/ et pauli et aliorum apostolorum/ 

patrocinio confidentem perpetua de/fensione conserva oratio./ Omnes sancti tui 

quesumus667 domine nos ubiq[ue adiuvent ut/dum eorum merita recolimus pa/[trocinia 

sentiamus: et pacem tuam nostris concede temporibus: et ab Ecclesia tua cunctam 

repelle nequitiam: iter, actus, et voluntates nostras, et omnium famulorum tuorum in 

salutis suae prosperitate dispone: benefactoribus nostris sempiterna Bona retribue: 

etomnibus fidelibus defunctis requiem aeternam concede. Per Dominum nostrum Iesum 

Christum filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus, per omnia 

saecula saeculorum. Responsum: Amen. Versiculus: Domine exaudi orationem meam. 

Responsum: Et clamor meus ad te veniat. Versiculus: Benedicamus Domino. 

Responsum: Deo gratias. Versiculus: Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant 

in pace. Responsum: Amen.] 

 

 

                                                 
654 misericordiae suae (fonte) – misericordie sue (IL165) 
655 saecula (fonte) – secula (IL165) 
656 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
657 intacta (fonte) – innnpta (IL165) 
658 xpriste = christe 
659 quaesumus (fonte) – quesumus (IL165) 
660 beatae Mariae (fonte) – beate marie (IL165) 
661 praesenti (fonte) – presenti (IL165) 
662 tristitia (fonte) – tristicia (IL165) 
663 aeterna perfrui laetitia (fonte) – eterna perfrui leticia (IL165) 
664 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
665 xpristum = christum 
666 Laetamini (fonte) – Letamini (IL165) 
667 quaesumus (fonte) – quesumus (IL165) 
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3.18.8.8. HORAS DA VIRGEM: COMPLETAS 

(fl.82) [versiculus:] Con Ad completoriu[m]/ verte nos deus saluta/tis noster. 

[Responsum:] et averte i/ram tuam a nobis./ [versiculus:] Deus in adiutorium meum 

in/tende [Responsum:] domine ad adiuvandu[m] me/ festina Gloria patri et filio et 

spi/ritui sancto Sicut erat in princi/pio et nunc et semper et in secula se/culorum 

amen.668 psalmus./ Sepe669 expugnaverunt me a/ iuventute mea dicat nunc Israel/ 

Sepe670 expugnaverunt me a iuve[n]/tute mea. etenim non potuerunt/ michi671 Supra 

dorsum meum fa/bricaverunt peccatores prolunga/verunt iniquitatem suam Do/minus 

iustus concidet cervices pec/catorum confundantur et conver/(fl. 82v)tantur retrorsum 

omnes qui oderu[n]t/ syon672 Fiant sicut fenum tectoru[m]/ quod priusquam evellatur 

exaruit/ De quo non implevit673 manum/ suam qui metet et sinum suu[m] qui/ manípulos 

colliget Et non di/xerunt qui preteribant674 benedictio/domini super vos benediximus 

vo/bis in nomine domini Gloria/ patri ey filio et spiritui s[an]c[t]o Sicut/ erat in principio et 

nunc et semper/ et in secula seculorum675 amen p[salmu]s/ De profundis clamavi ad/ 

te domine. domine exaudi/ vocem meam Fiant aures tue676 i[n]/tendentes in vocem 

deprecationis/ mee677 Si iniquitates observave/ris domine. domine quis sustine/bit Quia 

apud te propiciatio678 est/ (fl. 83) et propter legem tuam sustinui te do/mine Sustinuit 

anima mea in/ verbo eius speravit anima mea in/ domine679 A custodia matutina/ 

usq[ue] ad noctem speret israel in d[omi]no/ Quia apud dominum misericor/dia e[t] 

copiosa apud eum redempcio680/ Et ipse redimet Israel. ex omnib[us]/ iniquitatibus eius 

Gloria patri/ et filio et spiritui sancto Sicut e/rat in principio et nunc et semper et in 

secula seculorum681 amen. psalm[us]/ Domine non est exaltatu[m] cor/ meum neq[ue] 

elati sunt oculi/ mei Neq[ue] ambulavi in magnis/ neq[ue] in mirabilibus super me./ Si 

non humiliter senciebam682 sed/ exaltavi animam mea[m] Sicut/ ablactatum683 est 

                                                 
668 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
669 saepe (fonte) – sepe (IL165) 
670 saepe (fonte) – sepe (IL165) 
671 mihi (fonte) – michi (IL165) 
672 Sion (fonte) – syon (IL165) 
673 implebit (fonte) – implevit (IL165) 
674 praeteribant (fonte) – preteribant (IL165) 
675 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
676 tuae (fonte) – tue (IL165) 
677 meae (fonte) – mee (IL165) 
678 propitiatio (fonte) – propiciatio (IL165) 
679 Domino (fonte) – domine (IL165) 
680 redemptio (fonte) – redempcio (IL165) 
681 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
682 sentiebam (fonte) – senciebam (IL165) 
683 ablactatus (fonte) – ablactatum (IL165) 
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super matre sua:684/ (fl. 83v) ita retribucio685 in anima mea Spe/ret Israel in domino. ex 

hoc nunc e[t]/ usq[ue] in seculum686 Gloria patri/ et filio e[t] spiritui sancto Sicut e/rat in 

principio et nunc et semper/ et in secula seculorum687 amen. y[m]n[us]/ Memento 

salutis auctor q[uo]d/ n[ost]ri quondam corporis ex il/libata virgine nascendo formam 

sumpseris Maria mater gracie688/ mater misericordie689. tu nos ab hoste/ protege et 

hora mortis suscipe./ Gloria tibi domini qui natus/ es de virgine cum patre et s[an]c[t]o 

sp[irit]u/ in sempiterna secula690 amen. Cap[itulum]/ Ego mater pulchre691 dilectio[n]is/ 

et timoris et magnitud[in]is/et sancte692 spei. [Responsum:] Deo gratias v[ersiculus] Ora/ 

pro nobis sancta dei genitrix. [Responsum:] ut/ (fl. 84) digni eficiamur promissione693 

xp[rist]i694/ [Antiphona: Sub tuum praesidium. Canticum Simeonis] Nunc dimittis servum 

tuu[m]/ domine. secundum verbu[m]/ tuum in pace Quia viderunt/ oculi mei. salutare 

tuum Quod/ parasti ante faciem omnium po/pulorum Lumen ad revelati/onem 

gentium. et gloriam plebis/ tue695 Israel Gloria patri et filio. et/ spiritui sancto Sicut erat in 

prin/cipio et nunc et semper et in secula se/culorum696 amen Ant[iphona] Sub tuu[m] 

pre/sidium697 confugimus sancta dei ge/nitrix n[ost]ras deprecationes ne despi/cias in 

necessitatibus sed a periculis/ cunctis libera nos semper virgo [gloriosa, et] bene/dicta. 

Kyrie eleison xp[rist]e698 eleison. kyri/e elison [Tempore paschali, Antiphona: Regina caeli 

laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia: ora 

pro nobis Deum, alleluia. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.] v[ersiculus] Domine 

exaudi or[ati]onem/ meam. [Responsum:] et clamor meus ad te ve[n]iat/ (fl. 84v) 

[Oratio] Beate et gloriose699 semperq[ue] v[ir]/ginis marie quesumus700/ omnipotens 

deus ut701 intercessio glo/riosa nos protegat et ad vitam per/ducat eternam.702 per 

xpristum domi/num nostrum amen. An[tiphona] Sancti/ dei omnes intercedere 

                                                 
684 matrem suam (fonte) – matre sua (IL165) 
685 retributio (fonte) – retribucio (IL165) 
686 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
687 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
688 gratiae (fonte) – gracie (IL165) 
689 misericordiae (fonte) –misericordie (IL165) 
690 saecula (fonte) – secula (IL165) 
691 pulchrae (fonte) – pulchre (IL165) 
692 sanctae (fonte) – sancte (IL165) 
693 promissionibus (fonte) – promissione (IL165) 
694 xpristi = christi 
695 tuae (fonte) – tue (IL165) 
696 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
697 praesidium (fonte) – presidium (IL165) 
698 xpriste = christe 
699 Beatae, et gloriosae (fonte) – Beate et gloriose (IL165) 
700 Mariae quaesumus (fonte) – marie quesumus (IL165) 
701 Domine(fonte) – omnipotens deus ut (IL165) 
702 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
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dignemini p[ro]/ nostra omniumq[ue] salute v[ersiculus] Leta/mini in domino et exultate 

iusti. e[t]/ gloriamini omnes recti corde or[ati]o/ Exaudi nos deus salutaris/ noster 

apostoloru[m] tuoru[m]/ petri et pauli et aliorum apostolor[um]/ nos  tuere presidiis 

quórum donas/ti fidelos esse doctrinis oratio/ Omnes sancti tui quesumus/ domine nos 

ubiq[ue] adiuvent. ut/ dum eorum merita recolimus pa/trocinia senciamus. pro pace 

or[ati]o/ (fl. 85) Ut pacem tuam n[ostr]is concede/ tem poribus et ab ecclesia tu/a 

cunctam repelle nequiciam iter/ actus et voluntates n[ost]ras et omni/umfamulorum 

tuorum salu/tis tue prosperitate dispone benefa/ctoribus n[ost]ris sempiterna Bona 

re/tribue et omnibus fidelibus defun/ctis requiem eternam concede.703 Per/ dominum 

nostrum ihesum xp[ristu]m/ filium tumm. qui tecum vivit et/ regnat in unitate spiritus 

sancti/ deus per omnia secula seculorum704/ [Responsum:] amen. Salutacio beate 

marie./ Salut Regina misericordie vi/ta (……..) et spes n[ost]ra salve/ ad te (………..) 

exules filii eve ad te suspiramus gementes et flentes/ in hac lacrimarum valle. eya ergo/ 

(fl. 85v) advocata n[ost]ra illos tuos misericordes/ oculos ad nos converte. et ihesum/ 

benedictum fructum ventris tui. no/bis post hoc exilium ostende. O cle/mens. opia o 

dulcis maria. or[ati]o/ Ave Maria gracia plena d[omin]us tecu[m]./ Omnipotens 

sempiterne d[ominu]s/ qui gloriose virginis e[t] ma/tris marie corpus et animam. ut/ 

dignum filli tui habitaculum effi/ci merecetur spiritu sancto coopera[n]/te preparasti. da 

ut cuius conmemo/ratione letamur eius pia interces/sione ab instantibus malis et a/ 

morte perpetua liber….) Per cri/stum dominum (…………) amen./ Benedicamus domino 

deo gr[aci]as/705 

 

3.18.9. OFÍCIO DA VIRGEM PARA O ADVENTO E NATAL: ANTÍFONAS E SALMOS 

(fl. 86) Incipit officium beate marie quod/ dicitur totum ad adventum. Ad/ 

vesperas. Antiphone. et psalmi./ Deus in adiutorium/ meum intende. domi/ne ad 

adiuvandum/ me festina Gloria/ patri et filio et spiritui sancto Si/cut erat in principio et 

nunc et sem/per et in secula seculorum amen. p[salmu]s/ Dixit dominus domino meo 

A[ntiphona]/ Missus est angelus gabriel ad ma/riam virginem desponsata[m] ioseph/ 

Laudate pueri dominum. Ant[iphona]/ Ave maria gracia plena dominus/ tecum 

benedicta tu in mulieribus Letatus sum in hiis que d[i]c[t]a A[ntiphona]/ Ne timeas maria 

invenisti enim/ gratiam apud dominum. ecce co[n]/(fl. 86v)cipies et paries filium 

alleluya. p[salmu]s/ Nisi dominus edificaverit do[mum]. A[ntiphona]/ Dabit ei dominus 

                                                 
703 Não consta da fonte seguida. 
704 saecula saeculorum (fonte) – secula seculorum (IL165) 
705 Não consta da fonte seguida. 
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deus sedem david/ patris eius et regnabit in eternum/ Lauda iherusalem dominum 

A[ntiphona]/ Ecce ancilla domini fiat michi secu[n]/dum verbum tuum Cap[itulum]/ 

Egredietur virga de radice yes/se et flos de radice eius ascendet et re/quiescet super 

eum spiritus domini/ Deo gratias ymnus / Ave maris stel/la. V[ersiculus] Diffusa est gratia 

Canticu[m]/ Magnificat anima mea d[omi]n[u]m a[ntiphona]/ Spiritus sanctus in te 

descendet ma/ria ne timeas habens in utero filiu[m]/ dei . alleluya Kyrie eleison. xpri/ste 

eleison. Kyrie eleison. Domine ex/audi orationem meam. et clamor/ meus ad te veniat. 

Oremus. Or[ati]o/ (fl. 87) Deus qui de beate marie virg[in]is/ utero verbum tuum. de 

sanctis An[tiphona]/ Ecce dominus veniet et omnes/ sancti eius cum eo et erit in die 

illa/ lux magna alleluya. V[ersiculus] Ecce appa/rebit dominus super nubem 

candi/dam. e[t] cum eo sanctorum milia Or[ati]o/ Conscientias n[ost]ras quesum[us]/ 

domine visitando purifica/ ut veniens ihesus xpristus filius/ tuus dominus n[oste]r cum 

omnibus/ sanctis paratam sibi in nobis in/veniat mansionem. Qui tecum/ vivit e[t] 

regnat deus. per omnia se/cula seculorum amen. Hee due/ orationes cum 

commemoratio[n]e/ dicuntur ad omnes horas per to/tum adventum. ad 

completoriu[m]/ Sepe expugnaverunt me. p[salmu]s/ (fl. 87v) De profundis clamavi ad 

te. p[salmu]s/ Domine non est exaltatu[m]. y[m]n[us]/ Memento salutis auctor. 

Cap[itulum]./ Ecce virgo concipiet et pariet/ filium et vocabitur nome[n]/ eius 

emanuel. buryrum et mel/ co[m]medet. ut sciat reprobare malu[m]/ et eligere bonum. 

Deo gratias V[ersiculus]/ Angelus domini nunciavit ma/rie et concepit de spiritu sancto 

c[anti]c[um]/ Nunc dimittis servum tuu[m]. A[ntiphona]/ Spiritus sanctus in te descendet/ 

maria ne timeas habens in utero/ filium dei. Kyrie eleison. xp[rist]e eleison/ Kyrie eleison. 

Domine exaudi o/rationem meam. et clamor meus/ ad te veniat or[ati]ones e[t] 

co[m]mora/tio ut in vesperis Ad mat[utinum] invitat[orium]/ Laus tibi domine. rex eterne 

gl[]e./ (fl. 88) Venite exultemus domino y[m]n[us]/ Quem terra ponthus ethera. e[t] c[]./ 

Ant[ip]h[onarum]. psalmi. e[t] V[ersiculorum]. ut malio officio/ cu[m] absolutione e[t] 

bened[i]c[ti]onib[us] l[e]c[io] p[rima]/ Missus est angelus gabriel/ a deo in civitatem 

galylee/ cui nomen nasareth ad virginem/ desponsatam viro. cui nomen erat/ ioseph 

de domo david et nomen vir/ginis maria. et ingressus angelus/ ad eam dixit. Ave gracia 

plena do/minus tecum benedicta tu in mu/lieribus. Tu autem domine mise/re nostri. 

Deo gratias R[esponsum] Missus/ est angelus gabriel ad mariam/ virginem 

desponsatam ioseph nu[n]/cians ei verbum et expavescit vir/go de lumine. ne timeas 

maria in/venisti enim gratiam apud d[omi]n[u]m/ (fl. 88v) Ecce concipies et paries et 

vocabitur/ altissimi filius. V[ersiculus] Dabit ei d[omi]n[u]s de[us]/ sedem david patris eius 
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et regnabit/ in domo iacob in eternum. Ecce co[n]/cipies et paries et vocabitur 

altissi/mi filius. lectio secunda./ Que cum audisset turbata est/ in sermone eius et 

cogitabat qualis/ esset ista salutacio. et ait angelus/ ei. ne timeas maria invenisti 

eni[m]/ gratiam apud dominum. ecce co[n]/cipies in utero et paries filium. et/ vocabis 

nomen eius ihesum. hic/erit magnus et filius altissimi vo/cabitur. et dabit illi dominus 

deus/ sedem david patris eius et regnabit/ in domo iacob in eternum et regni/ eius non 

erit finis. Tu autem do/mine miserere nostri. Deo gracias./ (fl. 89) R[esponsum] Ave maria 

gracia plena d[omi]n[u]s te/cum. spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi 

obumbra/bit tibi. quod enim ex te nascetur sa[n]c/tum vocabitur filius dei V[ersiculus] 

Quo/modo fiet istud quoniam viru[m] no[n]/ cognosco et respondens angelus dix/it ei. 

Spiritus sanctus superveniet/ in te et virtus altissimi obumbrabit/ tibi quod enim ex te 

nascentur sanctu[m]/ vocabitur filius dei. lectio tercia/ Dixit autem maria ad ange/lum. 

quomodo fiet istud./ quoniam virum non cognosco et/ respondens angelus dixit ei. 

sp[irit]us/ sanctus superveniet in te et virtus/ altissimi obumbrabit tibi. Ideoq[ue]/ et quod 

nascentur ex te sanctum voca/bitur filius dei. et ecce elyzabeth cog/(fl. 89v)nata tua 

et ip[s]a concepit filiu[m] in sene/ctute sua. et hic mensis est sextus illi/ que vocatur 

sterilis. quia non erit impossibile apud deum omne ver/bum. dixit autem maria. Ecce 

an/cilla domini. fiat michi secundum/ verbum tuum. Tu autem domine/ miserere n[ost]ri. 

Deo gratias. responsor[ium]/ Suscipe verbum virgo maria q[uod]/ tibi a domino per 

angelum transmis/sum est concipies pariter deum et ho/minem. ut benedicta dicaris 

inter/ omnes mulieres. V[ersiculus] Paries quide[m]/ filium et virginitatis non pacieris/ 

detrimentum efficieris gravida et eris/ mater semper intacta. Ut benedicta/ dicaris inter 

omnes mulieres. Gl[ori]a/ patri et filio et spiritui sancto. Ut be/nedicta dicaris inter 

om[ne]s mulieres./ (fl. 90) Te deum laudamus. Ad laudes/ Deus in adiutorium meu[m] 

inten/de. domine ad adiuvandum me fe/stina Gloria p[at]ri. A[ntiphona] Missus est/ 

Dominus regnavit decorem in/dutus est. A[ntiphona] Ave maria gracia p[salmu]s/ 

Iubilate deo omnis terra. servite/ domino in leticia. A[ntiphona] Ne timeas p[salmu]s/ 

Deus deus meus ad te de luce p[salmu]s/ Deus misereatur n[ost]ri A[ntiphona] Dabit ei./ 

Benedicite omnia opera domini/ domino laudate e[t]. A[ntiphona] Ecce ancilla/ 

Laudate dominum de celis p[salmu]s./ Cantate domino canticu[m] novu[m]/ Laudate 

d[omi]n[u]m in s[an]c[t]is eius. cap[itulum]./ Egredietur virga de rad[ice]. y[m]nus/ O 

gloriosa domina. V[ersiculus] Bened[i]c[t]a/ tu in mulieribus. A[ntiphona] Sp[irit]us 

s[an]c[tu]s. c[anti]c[um] Benedictus dominus deus israel/ (fl. 90v) Kyrie eleison. ap[rist]e 

eleison. Kírie/ eleison. Domine exaudi. e[t].oracio/ Deus qui de beate marie virg[inis] 

A[ntiphona]/ Ecce dominus veniet V[ersiculus] Ecce appa[rebi]t/ Conscientias n[ost]ras 

q[uesumu]s domine./ Deus in adiutorium Ad prima[m]/ meum intende Gloria p[at]ri 

ymn[us]/ Memento salutis A[ntiphona] Missus est/ Deus in nomine tuo salvu[m]. 
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p[salmu]s./ Benedixisti domine terra[m] t[uam]. p[salmu]s/ Laudate d[omi]n[u]m omnes 

g[e]n[te]s cap[itulum]/ Ecce virgo concipiet. V[ersiculus] Digna/re me laudare. Kyrie 

eleiso[n]. xp[rist]e eleiso[n]/ Kyrie eleison. Domine exaudi. or[ati]o./ Deus qui de beate 

marie. de s[an]c[t]is a[ntiphona]./ Ecce dominus veniet V[ersiculus] Ecce appareb[it]/ 

Conscientias n[ost]ras q[uesumu]s domine. e[t]./ Deus in adiutorium Ad tercia[m]/ 

meum intende Gloria patri. y[m]n[us]/ (fl. 91) Memento salutis. A[ntiphona] Ave maria/ 

Ad dominum cum tribularet p[salmus]/ Levavi oculos meos in mont[es] p[salmu]s./ 

Letatus sum in hiis que d[i]c[t]a cap[itulum]./ Egredietur virga. V[ersiculus] Diffusa e[st]/ 

gratia Kyrie eleison. xp[rist]e eleison/ Kyrie eleison. Domine exaudi or[ati]o./ Deus qui de 

beate marie e[t] de s[an]c[t]is/ Ecce dominus veniet V[ersiculus] Ecce appar[ebit]/ 

Conscientias n[ost]ras q[uesumu]s domine./ Deus in adiutorium Ad sextam/ meum 

intende Gloria patri. y[m]n[us]/ Memento salutis. A[ntiphona] Ne timeas./ Ad te levavi 

oculos meos. e[t]. p[salmu]s/ Nisi quia dominus erat in. p[salmu]s/ Qui confidunt in 

domino. cap[itulum]./ Dabit ei dominus deus. V[ersiculus] Bene/dicta tu in mulierib[us] 

Kyrie eleiso[n]/ xp[rist]e eleison/ Kyrie el[eison]. Domine exaudi./ (fl. 91v) Deus qui de 

beate marie de s[an]c[t]is a[ntiphona]./ Ecce dominus veniet V[ersiculus] Ecce 

appar[ebit]/ Conscientias n[ost]ras q[uesumu]s domine./ Deus in adiutorium Ad 

nona[m]/ meum intende. Gloria patri. y[m]n[us]/ Memento salutis. A[ntiphona] Ecce 

ancilla/ In convertendo dominus. p[salmu]s d[avi]d/ Nisi dominus edificaverit. p[salmu]s 

d[avi]d/ Beati omnes qui timent do[minum]. cap[itulum]./ Ecce virgo concipiet 

V[ersiculus] Angelus/ d[omi]ni nunciavit marie Kyrie el[eison]/ xp[rist]e eleison/ Kyrie 

el[eison]. Domine exaud[i]/ Deus qui de beate marie de s[an]c[t]is a[ntiphona]./ Ecce 

dominus veniet. V[ersiculus] Ecce appa[rebit]/ Conscientias n[ost]ras q[uesumu]s 

domine./ Vesperi et completorium ut supra./ Ab octava nativitatis domini usq[ue]/ ad 

festum purificationis. dicittur/ officium beate marie. sicut ab act[]a/ (fl. 92) Pentecostes 

usq[ue] ad adventu[m]. excep/to q[]ui omnib[us] horis prima oratio/ erit hec Deus qui 

de beate marie./Item ad vesperas. ad laudes e[t] ad/ omnes alias horas. dicuntur 

an[tiphona]./ que secuntur. Anti[phona] O admira/bile commercium creator generis/ 

humani animatum corpus sume[n]s/ de virgine nasci dignatus est et p[ro]/cedens 

homo sine semine largitus/ est nobis suam deitatem. Antiph[on]a/ Quando natus es 

ineffabiliter/ de virgine tunc implete sunt scrip/ture sicut pluvia in vellus descendi/sti ut 

salvum faceres genus huma/num te laudamus deus noster A[ntiphona]/ Rubum quem 

viderat moyses/ incombustum conservatam ag/noviumus tuam laudabilem vir/(fl. 

92v)ginitatem dei genitrix intercede pro nobis. A[ntiphona] Germinavit radix yesse orta 

est stella ex iacob virgo peperit/ salvatorem te laudamus deus n[oste]r./ A[ntiphona] 

Ecce maria genuit nobis sal/vatorem quem iohannes videns/ exclamavit dicens. ecce 

agnus dei/ ecce qui tollit peccata mundi all[eluy]a./ Ad bened[ictio] Mirabile 

misterium/ declaratur hodie innovantur natu/re deus homo factus est. id quod fu/it 
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permansit. et quod non erat as/sumpsit non commixtionem pas/sus neq[ue] divisionem 

Ad magnif[cus]/ e[t] ad n[un]c d[imittis] a[ntiphona]/ Magnum hereditatis/ misterium 

templum dei factus est/ uterus nesciens virum no[n] est pol/lutus ex ea carnem 

assumens om/nes gentes venient dicentes. gloria/ (fl. 93) tibi domine. A festo 

purificationis/ beate marie usq[ue] ad pasca. fit ei usde[m]/ officium beate marie sicut 

ante ad/ventum. Item a resurrectione d[omi]ni/ usq[ue] ad penthecosten. Ad 

magnific[us]/ ad benedictus. e[t] ad nunc dimittis./ant[iphon]a Regina celi letare 

alleluya/ quia quem meruisti portare all[eluy]a/ resurrexit sicut dixit alleluya. Ora/ pro 

nobis deum alleluya V[ersiculus] Post/ partum virgo inviolata permansi/sti. dei genitrix 

intercede pro nobis./ Concede nos famulos tuos/ quesumus domine deus per/petua 

mentis e[t] corporis sanitate/ gaudere. et gloriosa beate marie se[m]/per virginis 

intercessione a prese[n]ti/ liberari tristicia et eterna perfrui le/ticia. per xp[ristu]m 

d[omin]um n[ost]r[u]m amen./ 

 

3.18.10.OBSECRO TE 

(fl. 93v) Oratio bona et devota ad v[ir]gi[n]e[m] M[ari]a[m]/ Obsecro te domina 

sancta/  maria mater dei pietate/ plenissima. summi regis/ filia. mater gloriosissima. 

mater/ orphanorum. consolatio desolator[um]/ via erranciu[m].706 salus et spes707 in te 

spera/cium.708 virgo ante partu[m]. virgo in par/tu. et virgo post partum. fons 

mi[sericordia]e./ fons salutis et gracie.709 fons pietatis/ et leticie.710 fons consolationis et 

in/dulgentie.711 [fons vitae et veniae] per illam sanctam in/effabilem leticiam.712 qua 

exaltavit713/ sp[irit]us tuus in illa hora quando714 tibi/ per gabrielem arcangelum715 

annu[n]/ciatus et conceptus filius dei fuit./ Et per illud divinum misteriu[m]716 q[uo]d/ 

tunc operatus est sp[irit]us sanctus in te. et per s[an]c[t]am ineffabilem leticia[m]./ (fl. 

94) misericordiam. gratiam. [pietatem] amorem/ et humilitatem. per quas filius tu/us 

[Dominus noster Iesus Christus] descendit accipere humana[m] car/nem in 

venerabilíssimo utero tuo./ et in quibus te respexit quando te/ commendavit s[an]c[t]o 

iohanni aposto/lo et evvangeliste. et quando te exal/tavit super choros angelorum.717 

et/ per illam sactam ineffabilem/ leticiam in qua tu respondisti arca[n]/gelo gabrieli: 

                                                 
706 errantium (fonte) – errancium (IL165) 
707 salus omnium (fonte) –  salus et spes (IL165) 
708 speratium (fonte) – speracium (IL165) 
709 gratiae (fonte) – gracie (IL165) 
710 laetitiae (fonte) – leticie (IL165) 
711 indulgentiae (fonte) – indulgentie (IL165) 
712 laetitiam (fonte) – leticiam (IL165) 
713 exultavit (fonte) – exaltavit (IL165) 
714 in qua (fonte) – quando (IL165) 
715 Archangelum (fonte) – arcangelum (IL165) 
716 mysterium (fonte) – misterium (IL165) 
717

 Não consta da fonte seguida. 
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Ecce ancilla domini/ fiat michi secundum verbu[m] tuu[m]./ Et per illa sanctissima 

quindecim/ gaudia que habuisti de filio tuo do/mino n[ost]ro ihesu718 xp[rist]o.719 Et per 

illam/ sanctam [et] maximam compassione[m]/ et acerbissimum cordis dolorem/ quem 

habuisti quando [filium tuum] dominum/ n[ost]r[u]m ihesum720 xp[ristu]m721 ante crucem 

nu/(fl. 94v)datum et in ipsa levatum. iudisti722 pe[n]/dentem crucifixum vulneratu[m] 

sicie[n]/tem.723 [amarissimum potum, fel et acetum ori eius apponi vidisti] hely724 

clamantem audisti e[t] mo/rientem vidisti. et per quinq[ue] vulne/ra [eiusdem] filii tui. et 

per contractionem vi/scerum suorum pre725 nimio dolore/ vulnerum. [suorum] et per 

dolorem quem ha/buisti quando vidisti eum vulnera/ri. et per fontes sanguinis sui. et 

per/ omnem passionem eius. et omnem726/ dolorem cordis tui. et per fontes 

la/crimarum727 tuarum. ut cum om[n]ib[us]/ sanctis et electis dei veni et festina728/ in 

auxilium et consilium meum i[n]/ omnibus et requestis meis.729 [orationibus, et 

petitionibus meis, in omnibus angustiis, et necessitatibus meis.] et in/ omnibus rebus illis in 

quibus/ ego sum [aliquid] facturus. locuturus. aut/ cogitaturus. omnib[us] diebus [ac] 

noc/tibus horis atq[ue] momentis vite/ (fl. 95] mee.730 et michi731 famulo tuo impetres/ a 

dilecto filio tuo [Domino nostro Iesu Christo virtutum omnium] complementum/ [cum] 

omni732 misericordia e[t] consolatione./ omni consílio. omni auxilio.733 et o[mni]o734/ 

adiutorio. omni benedictione et/ sanctificatione. omni salvatione/ pace et 

prosperitate. omni gaudio/ et alacritate. eciam habundancia[m]735/ omnium bonorum 

spiritualium/ et [sufficentiam] corporalium et graciam736 spiritus/ sancti. qui me bene per 

omnia dispo/nat. animam meam custodiat. cor/pus [meum] regat. [et protegat] 

sensus737 erigat. mores co[m]/ponat. actus probet. vota et delideria/ mea perficiat.738 

cogitationes sanctas/ instituat preterita739 mala indulge/at. presencia740 emendet. [et] 

                                                 
718 Iesu (fonte) – ihesu (IL165) 
719 xpristo = christo 
720 Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 
721 xpristum = christum 
722

 Não consta da fonte seguida. 
723 sitientem (fonte) – sicientem (IL165) 
724 Eli (fonte) – hely (IL165) 
725 prae (fonte) – pre (IL165) 
726 Não consta da fonte seguida. 
727 lacrymarum (fonte) – lacrimarum (IL165) 
728 venias et festines (fonte) – veni et festina (IL165) 
729 Não consta da fonte seguida. 
730 vitae meae (fonte) – vite mee (IL165) 
731 mihi (fonte) –michi (IL165) 
732 omnis (fonte) – omni (IL165) 
733 Não consta da fonte seguida. 
734 Não consta da fonte seguida. 
735 etiam abundantiam(fonte) – eciam habundanciam(IL165) 
736 gratiam (fonte) – graciam (IL165) 
737 mentem (fonte) – sensus (IL165) 
738 Não consta da fonte seguida. 
739 praeterita (fonte) – preterita (IL165) 
740 praesentia (fonte) – presencia (IL165) 
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futura mode/retur. vitam honestam et honora/ vilem741 michi742 tribuat. et victoriam743/ 

(fl. 95v) contra omnes adversitates huius/ mundi beatam pacem spiritualem/ et 

corporalem michi tribuat. Bona[m]/ spem. caritate[m]. fide[m]. castitate[m]. 

humili/tate[m]. et pacientia[m]. et quinq[ue] sensus/ corporis mei regat et protegat. 

septe[m]/ opera misericordie coplere me faci/at. duodecim articulos fidei. dece[m] 

pre/cepta legis firmiter credere et tenere/ me faciat. et a septem peccatis morta/libus 

me liberet e[t] defendat usq[ue] in fi/nem vite mee. et in novissimis die/bus meis 

ostende michi faciem tua[m]./ et annuncies michi diem et horam obitus mei. Et hanc 

oratione[m] mea[m]/ supplicem suscipias et exaudias. et/vitam eternam michi tribuas. 

et ex/audime dulcíssima maria mater/ dei misericordie. Amen.744 

 

3.18.11.MISSA DA FESTA DE SANTO ANDRÉ 

(fl. 96) Missa in festo sancti andree. Int[ro]it[us]/ Michi autem nimis ho/norati 

sunt amici tui/ deus. nimis conforta/tus est principatus eo/rum. p[salmu]s Domine 

probasti me et/ cognovisti me. tu cognovisti cessio/nem meam et resurrectionem 

mea[m]. Gloria patri et filio et spiritui s[an]c[t]o/ Michi autem nimis honorati/ sunt amici 

tui deus nimis confor/tatus est principatus eorum./ Kyrie eleison. Kyrie eleiso[n]. Kyrie 

el[eison]/ Xp[rist]e eleison. xp[rist]e eleison. xp[rist]e eleison/ Kyrie eleison. Kyrie eleiso[n]. 

Kyrie el[eison]/ Maiestatem tuam domine sup/pliciter exoramus. ut sicut ec/clesie tue 

beatus andreas apostol[us]/ extiut predicator et rector ita apud/ (fl. 96v) te sit pro nobis 

perpetuus in terressor/ per dominum n[ost]r[u]m ihesum xp[ristu]m filium tuum. qui 

tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus/ per omnia secula seculorum amen./ 

Fratres. Corde Ad Romanos/ creditur ad iusticiam: ore au/tem confessio fita d salutem. 

Dicit/ enim scriptura. Omnis qui credit/ in illum: non confundetur. Non ei[m]/ est 

distinctio videi et greci. Nam ide[m]/ dominus omnium: dives in om[ni]s/qui invocavit 

illum. Omnis enim/ quicunq[ue] invocaverit nomen d[ominu]m:/ salvus erit. Quomodo 

ergo invo/cabunt in quem non crediderunt. Aut quomodo credent ei quem 

non/audierunt: Quomodo autem au/dient sine predicante. Quomodo/ (fl. 97) vero 

predicabunt nisi mittantur./ Sicut scriptum est. Quam speciosi pedes evvangelizancium 

pacem:/ evvangelizacium Bona. Sed no[n]/ omnes obediunt evvangelio. ysa/ias enim 

dicit. Domine: quis credit/ auditiu nostro. Ergo fides ex audi/tu: auditus autem per 

verbu[m] xp[rist]i./ Sed dico. Nunquid non audieru[n]t/ Et quidem in omnem terra[m] 

                                                 
741 castam (fonte) – honora vilem (IL165) 
742 mihi (fonte) –michi (IL165) 
743 Não consta da fonte seguida. 
744 Embora hajam algumas coincidências no texto, a maior parte não coincide com a fonte 
seguida. 
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exivit/ somis eorum: et in fines orbis ter/re: verba eorum. grad[ Constitues/ eos principes 

super omnem terram/ memores erunt nominis tui d[omi]ne./ V[ersiculus] Pro patribus tuis 

nati sunt tibi/ filii. propterea populi confitebun/tur tibi Alleluya V[ersiculus] Dilexit 

an/dream dominus. in odorem suavi/tatis. Secundum matheum./ (fl. 97v) In illo 
tempore. Ambulans ih[esu]s/ iuxta mare galylee vidit duos fratres symonem qui vocatur 

petriis./ et andream fratrem eius mittentes/ rete in mari. Erant enim piscatores./ et ait illis. 

Venit post me. et faciam/ vos fieri piscatores hominum. At/ illi continuo relictis retibus. 

secuti/ sunt eum. Et procedens in de. Vidit/ alios duos fratres. iacobum zebe/dei: et 

iohannem fratrem eius in na/vi cum zebedeo patre eorum. reficien/tes retia sua. Et 

nocavit eos. Illi/ autem statini relictis retibus et pa/tre secuti sunt eum. offert[ Michi/ 

autem nimis honorificati sunt. a/mici tui deus. nimis confortatus est principatus eorum. 

sec[]ta/ Sacrificium nostrum tibi d[omi]ne/ (fl. 98) quesumus beati andree precatio 

s[an]c[t]a/ conciliet. ut huius honore sollemp/niter exhibetur. meritis efficiatur 

ac/ceptum. per dominum n[ost]r[u]m ihesu[m]/ xpristum filium tuum. qui tecum/ vivit et 

regnat in unitate spiritus/ sancti deus, per omnia secula seculo/rum amen Sanctus 

Sanctus/ Sanctus dominus deus sabaoth./ pleni sunt celi et terra gloria tua. o/ sanna in 

excelsis Benedictus q[ui]/ venit in nomine domini o sanna/ Agnus dei qui tollis/peccata 

mundi miserere nobis./ Agnus dei qui tollis peccata mu[n]/di. miserere nobis Agnus dei 

q[ui]/ qui tollis peccata mundi dona nobis/ pacem. Co[mmunio] Venite post me 

facia[m]/ vos piscatores hominum. at illi re/(fl. 98v)lictis retibus et navi secuti sunt/ 

dominum. post commun[io]/Sumpsimus domine divina/ misteria beati andree 

festivitate le/tantes. que sicut tuis sanctis ad/ gloriam. ita nos quesumus ad ve/niam. 

prodesse perficias. per domi/num n[ost]r[u]m ihesum xp[ristu]m filiu[m] tuum/ qui tecum 

vivit et regnat in uni/tate spiritus sancti deus. per omni/ a secula seculorum amen. 

Benedi/camus domino. deo gratias./ 

 

3.18.12. SALMOS PENITENCIAIS E LITANIA (fls. 99-113v) 

(fl. 100) Incipiunt septem psalmi penitencial[es]/ [Psalmus 6] Domine ne in 

furore/ tuo arguas me: neq[ue]/ in ira tua corripias/ me Miserere mei do/mini quoniam 

infirmus sum sa/na me domine quoniam contur/bata sunt omnia ossa745 mea Et anima 

mea turbata est valde: sed/ tu domine usq[ue]quo Convertere/ domine et eripe 

animam meam:/ salvum me fac propter misericor/diam tuam Quoniam non est/ in 

morte qui memor sit tui: in inferno autem quis confitebitur ti/bi Laboravi in gemitu meo 

la/vabo per singulas noctes lectum/ meum: lacrimis746 meis stratu[m] meu[m]/ rigabo 

                                                 
745 conturbata sunt ossa (fonte) – conturbata sunt omnia ossa (IL165) 
746lacrymis (fonte) – lacrimis (IL165)  
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Turbatus est a furore/ (fl. 100v) oculus meus inveteravi inter om/nes inimicos meos 

Discedite a/ me omnes qui operamini iniqui/tatem quoniam exaudivit d[omi]n[u]s/ 

vocem fletus mei Exaudivit do/minus deprecationem meam d[omi]n[u]s/ orationem 

meam suscepit Eru/bescant et conturbentur vehemen/ter omnes inimici mei 

convertan/tur et erubescant valde velociter./ [Gloria Patri, et filio, et Spiritui Sancto. 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.] 

[Psalmus 31] Beati quorum remisse747 sunt/ iniquitates e[t] quoru[m] tecta/ sunt 

peccata Beatus vir cui no[n]/ imputavit dominus peccatu[m] nec/ est in spiritu eius 

dolus Quoni/am tacui inveteraveru[n]t ossa mea/ dum clamarem tota die Q[uoni]m/ 

die ac nocte gravata est super me/ manus tua conversus sum in eru[m]/(fl. 101)pna748 

mea dum configitur spina./ Delictum meum cognitum tibi fe/ci et iniusticiam749 meam 

non absco[n]/di Dixi confitebor adversum me/ iniusticiam750 meam domino: et tu 

remisisti impietatem peccati mei/ Pro hac orabit ad te omnis s[an]c[t]us/ in tempore 

oportuno Verumpta/men751 in diluvio aquaru[m] multaru[m]/ ad eum non 

approximabu[n]t Tu/ es refugium meum a tribulatione/ que circundedit me exultacio752 

mea/ erue me a circondantibus753 me In/tellectum tibi dabo e[t] instruam te/ in via hac 

qua gradieris firmabo/ super te oculos meos Nolite fieri/ sicut equus e[t] mulus quib[us] 

non/ est intellectus In chamo754 e[t] freno/ maxillas eorum constringe qui/ (fl. 101v) non 

approximant ad te Multa fla/gella peccatoris sperantem aute[m] in/ domino 

misericordia circundabit./ Letamini755 in domino et exultate/ iusti et gloriamini om[ne]s 

recti corde./ [Gloria Patri, et filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et 

semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.] [psamus 37] Domine ne in furore tuo 

argu/as me: neq[ue] in ira tua corri/pias me Quoniam sagitte756 tue/ infixe757 sunt 

michi758 et confirmasti/ super me manum tuam Non/ est sanitas in carne mea a facie 

ire/ tue759 non est pax ossibus meis a fa/cie peccatorum meoru[m] Quonia[m]/ 

iniquitates mee supergresse760 sunt/ caput meum et sicut ónus grave/ gravate761 sunt 

                                                 
747 remissae (fonte) – remisse (IL165) 
748 aerumna (fonte) – erumpna (IL165) 
749 iniustitiam (fonte) – iniusticiam (IL165) 
750 iniustitiam (fonte) – iniusticiam (IL165) 
751 verumtamen (fonte) – verumptamen (IL165) 
752 quae circumdedit me exultatio (fonte) – que circundedit me exultacio (IL165) 
753 circumdantibus (fonte) – circondantibus (IL165) 
754 camo (fonte) – chamo (IL165) 
755 circumdabit Laetamini (fonte) – circundabit Letamini (IL165) 
756 sagittae (fonte) – sagitte (IL165) 
757 infixae (fonte) – infixe (IL165) 
758 mihi (fonte) – michi (IL165) 
759 irae tuae (fonte) – ire tue (IL165) 
760 meae supergressae (fonte) – mee supergresse (IL165) 
761 gravatae (fonte) – gravate (IL165) 
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super me Putru/erunt et corrupte762 sunt cycatrices/ mee763 a facie insipiencie mee764 

Mi/ser factus sum et curvatus sum/ (fl. 102) usq[ue] in finem tota die contristatus/ 

ingrediebar Quoniam lumbi/ mei impleti sunt illusionibus et/ non est sanitas in carne 

mea Af/flictus sum et humiliatus sum ni/mis rugiebam a gemitu cordis mei/ Domine ante 

te omne desideriu[m]/ meum: et gemitus meus a te non/ est absconditus Cor meum 

co[n]/turbatum est dereliquit me virtus/ mea e[t] lúmen oculorum meorum/ et ipsum 

non est mecum Amici/ mei e[t] proximi mei adversum me/ appropinquaverunt et 

steterunt/ Et qui iuxta me erant de longe/ steterunt et vim faciebant qui que/rebant765 

animam mea[m] Et qui/ inquirebant mala michi766 locuti/ sunt vanitates e[t] dolos tota 

die/(fl. 102v) meditabantur. Ego aute[m] tam/quam surdus non audiebam: et/ sicut 

mutus non aperiens os suu[m]/ Et factus sum sicut homo non/ audiens et non habens in 

ore suo/ redargutiones Quoniam  in te/ domine speravi tu exaudies me do/mine deus 

meus Quia dixi ne/ quando supergaudeant michi767 ini/mici mei: et dum commoventur/ 

pedes mei super me magna locuti/ sunt Quoniam ego inflagella/ paratus sum: e[t] 

dolor meus in com/spectu meo semper Quoniam ini/quitatem meam annunciabo et/ 

cogitabo pro peccato meo Inimi/ci autem mei vivunt e[t] confirma/ti sunt super me et 

multiplicati su[n]t/ qui oderunt me iniq[ue] Qui retri/(fl. 103)buunt mala pro bonis 

datraheba[n]t/ michi768 quoniam sequebar bonita/tem Ne769 derelinquas me 

domine/deus meus: ne discesseris a me./ Intende in adiutorium meu[m]/ domine deus 

salutis mee770 Gl[ori]a [Patri, et filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et 

semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.] [psamus 50] Miserere mei deus: 

secundum/ magnam misericordiam/ tuam Et secundum multitu/dinem miserationum 

tuaru[m] dele iniquitatem meam Amplius/ lava me ab iniquitate mea e[t] a/ peccato 

meo munda me Q[uonia]m/ iniquitatem meam ego cognos/co e[t] peccatum meum 

contra me est/ semper Tibi soli peccavi et ma/lum coram te feci: ut iustificeris i[n]/ 

sermonibus tuis e[t] vincas cum/ iudicaris Ecce enim in iniqui/(fl. 103v)tatibus conceptus 

sum: e[t] in peccatis/ concepit me mater mea Ecce eni[m]/ veritatem dilexisti incerta 

e[t] occulta/ sapiencie tue manifestasti michi.771/ Asperges me domine ysopo772 e[t] 

mu[n]/dabor lavabis me et super nivem de/albabor Auditui meo dabis gau/dium e[t] 

                                                 
762 corruptae (fonte) – corrupte (IL165) 
763 cicatrices meae (fonte) – cycatrices mee (IL165) 
764 insipientiae meae (fonte) – insipiencie mee (IL165) 
765 quaerebant (fonte) – querebant (IL165) 
766 mihi (fonte) – michi (IL165) 
767 mihi (fonte) – michi (IL165) 
768 mihi (fonte) – michi (IL165) 
769 Non (fonte) – Ne (IL165) 
770meae (fonte) – mee (IL165) 
771 sapientiae tuae manifestasti mihi (fonte) – sapiencie tue manifestasti michi (IL165) 
772 hyssopo (fonte) – ysopo (IL165) 
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leticiam773 e[t] exultabunt ossa/ humiliata Averte faciem tua[m]/ a peccatis meis et 

omnes iniquita/tes meas dele Cor mudu[m] crea in/ me deus et spiritum rectum 

innova/ in visceribus meis Ne proicias/ me a facie tua e[t] spiritum sanctum/ tuum ne 

auferas a me Redde/ michi774 leticiam salutaris tui e[t] sp[irit]u/ principali confirma me 

Docebo/ iníquos vias tuas e[t] impii ad te co[n]/vertentur Libera me de sangui/(fl. 

104)nibus deus deus salutis mee775: e[t] exul/tabit língua mea iusticiam776 tuam/ Domine 

labia mea aperies: e[t] os/meum annunciabit laudem tua[m]./ Quoniam si voluisses 

sacrificiu[m]/ dedissem utiq[ue] holocaustis non de/lectaberis Sacrificium deo sp[rit]us/ 

contribulatus cor contritum e[t] hu/miliatum deus non despicies B/nigne fac domine in 

Bona volunta/te tua syon ut edificentur777 muri ihe/rusalem778 Tunc acceptabis 

sacri/ficium iusticie779 oblationes e[t] holo/causta tunc imponent super altare/ tuum 

vitulos Gloria patri et [filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et 

in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.] [psamus 101] Domine exaudi orationem/ 

meam: e[t] clamor meus ad/ te veniat Nona vertas faciem/ tuam a me: in 

quacumq[ue] die tri/(fl. 104v)bulor inclina ad me aurem tuam./ In quacumq[ue] die 

invocavero te ve/lociter exaudi me Quia defecerunt/ sicut fumus dies mei et ossa mea 

si/cut cremium780 aruerunt Percuss[us]/ sum ut fenum781 e[t] aruit cor meum:/ quia 

oblitus sum comedere panem/ meum A você gemitus mei adhe/sit782 os meum carni 

mee783 Similis/ factus sum pellicano solitudinis fac/tus sum sicut nicticorax784 in domici/lio 

Vigilavi et factus sum sicut/ passer solitarius in tecto Tota die/ exprobrabant michi785 

inimici mei e[t]/ qui laudabant me adversum me/ iurabant Quia cynerem tanq[uam]786 

panem manducabam e[t] potu[m] meum/ cum fletu miscebam A facie ire787/ 

indignationis tue788 quia elevans/(fl. 105) allisisti me Dies mei sicut umbra/ declinaverunt 

et ego sicut fenum789 ar/ui Tu autem domine in eternum790/ permanes et memoriale 

tuum in/ generatione et generatione[m] Tu/ exurgens domine misereberis Syon:791/ quia 

                                                 
773 laetitiam (fonte) – leticiam (IL165) 
774 mihi laetitiam (fonte) – michi leticiam (IL165) 
775 meae (fonte) – mee (IL165) 
776 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
777 Sion: ut aedificentur (fonte) – Syon: ut edificentur (IL165) 
778 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
779 iustitiae (fonte) – iusticie (IL165) 
780 gremium (fonte) – cremium (IL165) 
781 faenum (fonte) – fenum (IL165) 
782 adhaesit (fonte) – adhesit (IL165) 
783 meae (fonte) – mee (IL165) 
784 nycticorax (fonte) – nicticorax (IL165) 
785 mihi (fonte) – michi (IL165) 
786 cinerem  tamquam (fonte) – cynerem  tanquam (IL165) 
787 irae (fonte) – ire (IL165) 
788 tuae (fonte) – tue (IL165) 
789 faenum (fonte) – fenum (IL165) 
790 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
791 Sion (fonte) – Syon (IL165) 
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tempus miserendi eius quia/ venit tempus Quoniam placu/erunt servis tuis lapides eius 

e[t] terre792/euis miserebuntur Et timebu[n]t/ gentes nomen tuum domine: et/ omnes 

rege terre793 gloriam tuam/ Quia edificavit dominus syon794/ et videbitur in gloria sua 

Respex/it in orationem humilium et non/ sprevit precem eorum Scriba[n]tur/ hec795 in 

generatione altera et populus/ qui creabitur laudabit dominum/ Quia prospexit de 

excelso sancto/  (fl. 105v) suo dominus de celo796 in terra[m] aspexit./ Ut audiret gemitus 

compeditoru[m]797/ ut solveret filios interemptorum./ Ut annuncient in syon798 nome[n] 

do/mini et laudem eius in iherusalem.799/ In conveniendo populos in unu[m]/ et reges ut 

serviant domino Res/pondit ei in via virtutis sue800 pauci/tatem dierum meorum  nu[n]cia 

mi/chi801 Ne revoces me in dimidio die/rum meorum in generatione e[t] 

ge/[ne]rationem anni tui Initio tu do/mino terram fundasti et opera ma/nuum tuarum 

sunt celi802 Ipsi pe/ribunt tu autem permanes e[t] om[ne]s/ sicut [vestimento] 

veterascent803 Et sicut operto/rium mutabis eos et mutabuntur/ tu autem idem ipse es 

et anni tui no[n]/ deficient Filii servorum tuorum/ (fl. 106) habitabunt et semen eorum in 

secu/lum804 dirigetur Gloria patri e[t] filio [et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.] [psamus 129] De profundis 

clamavi ad te/ domine: domine exaudi vo/cem meam Fiant aures tue805 inte[n]/dentes 

in vocem deprecationis mee806 Si iniquitates observaveris do/mine domine quis 

sustinebit./ Quia apud te propiciatio807 est: et/ propter legem tuam sustnui te/ domine 

Sustinuit anima mea/ in verbo eius speravit anima mea/ in domino A custodia 

matuti/na usq[ue] ad noctem: speret Israel in/ domino Quia apud dominum/ 

misericordia e[t] copiosa apud eum/ redempcio808 Et ipse redimet Israel/ ex omnibus 

iniquitatibus eius/ Gloria patri e[t] spiritui s[an]c[t]o/[ Sicut erat in principio, et nunc, et 

semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.] [psamus 142] (fl. 106v) Domino 

exaudi oratione[m] mea[m]/ auribus percipe obsecratio/nem meam in veritate tua 

                                                 
792 terrae (fonte) – terre (IL165) 
793 terrae (fonte) – terre (IL165) 
794 aedificavit dominus sion (fonte) – edificavit dominus syon (IL165) 
795 haec (fonte) – hec (IL165) 
796 caelo (fonte) – celo (IL165) 
797 conpeditorum (fonte) – compeditorum (IL165) 
798 Sion (fonte) – Syon (IL165) 
799 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
800 suae (fonte) – sue (IL165) 
801 mihi (fonte) – michi (IL165) 
802 caeli (fonte) – celi (IL165) 
803 veterescent (fonte) – veterascent (IL165) 
804 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
805 tuae (fonte) – tue (IL165) 
806 meae (fonte) – mee (IL165) 
807 propitiatio (fonte) – propiciatio (IL165) 
808 redemptio (fonte) – redempcio (IL165) 
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exaudi/ me in tua iusticia809 Et non i[n]tres/ in iudicium cum servo tuo: quia/ non 

iustificabitur in conspectu tu/o omnis vivens Quia persecu/tos est inimicus animam 

meam/ humiliavit in terra vitam meam/ Collocavit me in obscuris sicut/ mortuos seculi810 

e[t] anxiatus est super/ me spiritus meus in me turbatu[m]/ est cor meum Memor fui 

dieru[m]/ antiquorum meditatus sum: in/ omnibus operibus tuis in factis/ manuum 

tuarum meditabar. Expandi manus meãs ad te a[n]i[m]a/ mea sicut terra sine aqua tibi 

Ve/lociter exaudi me domine defecit/ (fl. 107) spiritus meus Non avertas faci/emtuam a 

me e[t] similis erro descende[n]/tibus in lacum Auditam fac michi811/ mane 

misericordiam tuam quia/ in te speravi Notam fac michi812 vi/am in qua ambulem quia 

ad te le/vavi animam meam Eripe me/ de inimicis meis domine ad te con/fugi doce 

me facere voluntate[m] tua[m]/ quia deus meus es tu Spiritus/tuus bónus deducet me 

in terram rec/tam propter nomen tuu[m] domine/ vivificabis me in equitate813 tua. 

Educes de tribulatione anima[m]/ meam et in misericordia tua disper/des omnes 

inimicos meos814 Et/ perdes omnes qui tribulant ani/mam meam quoniam ego 

serv[us]/tuus sum  Gloria patri e[t] filio e[t]/ (fl. 107v) Ne reminiscaris domine delicta/ 

nostra vel parentum nostrorum815/ neq[ue] vindictam sumas de p[e]cc[t]is n[ost]ris./  

 

LITANIA 

Kyrie eleison Xpriste816 eleiso[n]/ [K]yrie eleison Xpriste817 audi/ nos [Christe exaudi nos] 

Pater de celis818 deus miserere/ nobis Fili redemptor mundi/ deus miserere nobis Spiritus/ 

sancte deus miserere nobis S[an]c[t]a/ trinitas unus deus miserere nobis/ Sancta maria 

or[a pro nobis]/ Sancta dei genitrix or[a pro nobis]/ Sancta virgo virginum or[a pro 

nobis]/ Sancte michael or[a pro nobis]/ Sancte gabriel or[a pro nobis]/ Sancte raphael 

or[a pro nobis]/ Omnes sancti angeli et archan/geli. orate pro nobis or[a pro nobis]/ 

[Omnes sancti beatorum spirituum ordines, orate pro nobis] Sancte iohannes baptista 

or[a pro nobis]/ (fl. 108) Omnes s[an]c[t]i  patriarche819 et p[ro]ph[eta]e  or[ate pro 

nobis]/ Sancte petre or[a pro nobis]/ Sancte paule or[a pro nobis]/ Sancte andrea or[a 

pro nobis]/ Sancte iacobe or[a pro nobis]/ Sancte iohannes or[a pro nobis]/ Sancte 

thoma or[a pro nobis]/ Sancte iacobe or[a pro nobis]/ Sancte philippe or[a pro nobis]/ 

                                                 
809 iustitia (fonte) – iusticia (IL165) 
810 saeculi (fonte) – seculi (IL165) 
811 mihi (fonte) – michi (IL165) 
812 mihi (fonte) – michi (IL165) 
813 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
814 disperdes inimicos meos (fonte) – disperdes omnes inimicos meos (IL165) 
815 parentem (fonte) – parentum (IL165) 
816 Christe (fonte) – Xpriste (IL165) 
817 Christe (fonte) – Xpriste (IL165) 
818 caelis (fonte) – celis (IL165) 
819 patriarchae (fonte) – patriarche (IL165) 
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Sancte bartolomee820 or[a pro nobis]/ Sancte mathee821 or[a pro nobis]/ Sancte 

symon822 or[a pro nobis]/ Sancte thadee823 or[a pro nobis]/ Sancte mathia824 or[a pro 

nobis]/ Sancte barnaba or[a pro nobis]/ Sancte luca or[a pro nobis]/ Sancte marce 

or[a pro nobis]/ [Omnes sancti apostoli et evangelistae orate pro nobis]/ Omnes 

s[an]c[t]i discipuli d[omi]ni or[ate pro nobis]/ (fl. 108v) Omnes sancti innocentes or[ate 

pro nobis]/ Sante Stéphane or[a pro nobis]/ Sancte laurenti or[a pro nobis]/ Sancte 

vicenti or[a pro nobis]/ Sancte fabiane or[a pro nobis]/ Sancte sebastiane or[a pro 

nobis]825/ Sancte corneli or[a pro nobis]826/ [Sancte Ioannes et Paule, orate pro nobis] 

Sancte cosma e[t] damiane or[a pro nobis]/ [Sancti Gervasi et Protasi, orate pro nobis] 

Sancte xpristofore or[a pro nobis]827/ Sancte blassi or[a pro nobis]828/ Sancte adriane 

or[a pro nobis]829/ Sancte georgi or[a pro nobis]830/ Sancte nichasi or[a pro nobis]831/ 

Sancte dyonisi or[a pro nobis]832/ Sancte maurici or[a pro nobis]833/ Sancte luppe or[a 

pro nobis]834/ Omnes sancti martires835 or[a pro nobis]/ Sacte silvester836 or[a pro nobis]/ 

Sancte leo or[a pro nobis]837/ (fl. 109) Sancte gregori or[a pro nobis]/ Sancte ambrosi 

or[a pro nobis]/ Sancte ieronime838 or[a pro nobis]/ Sancte augustine or[a pro nobis]/ 

Sancte nicolae or[a pro nobis]/ Sancte Martine or[a pro nobis]/ [Omnes sancti 

pontifices et confessores orate pro nobis. Omnes sancti doctores orate pro nobis] 

Sancte anthoni839 or[a pro nobis]/ Sancte benedicte or[a pro nobis]/ Sancte ludovice 

or[a pro nobis]840/ Sancte leonarde or[a pro nobis]841 / Sancte bernarde or[a pro nobis]/ 

Sancte francisce or[a pro nobis]/ Sancte bernardine or[a pro nobis]842/ Sancte 

dominice or[a pro nobis]/ O[m]nis s[na]c[t]i monachi e[t] h[er]emite 843 or[ate pro 

nobis]/ O[m]nis s[na]c[t]i sacerdotes e[t] levite844 or[ate pro nobis]/ Omnes s[na]c[t]i 

                                                 
820 Bartholomaee (fonte) – Bartolomee (IL165) 
821 Matthaee (fonte) – Mathee (IL165) 
822 Simon (fonte) – Symon (IL165) 
823 Thadaee (fonte) – Thadee (IL165) 
824 Matthia (fonte) – Mathia (IL165) 
825 Sancte Fabiane et Sebastiane, orate pro nobis (fonte)  
826 Não consta da fonte seguida. 
827 Não consta da fonte seguida. 
828 Não consta da fonte seguida. 
829 Não consta da fonte seguida. 
830 Não consta da fonte seguida. 
831 Não consta da fonte seguida. 
832 Não consta da fonte seguida. 
833 Não consta da fonte seguida. 
834 Não consta da fonte seguida. 
835 martyres (fonte) – martires (IL165) 
836 Sylvester (fonte) – Silvester (IL165) 
837 Este santo não consta da fonte seguida. 
838 Hieronyme (fonte) – Ieromine (IL165) 
839 Antoni(fonte) – Anthoni (IL165) 
840 Não consta da fonte seguida. 
841 Não consta da fonte seguida. 
842 Não consta da fonte seguida. 
843 Omnes sancti monaci et eremitae (fonte) – Omnis sancti monachi et heremite (IL165) 
844 Omnes sancti sacerdotes et levitae (fonte) – Omnis sancti sacerdotes et levite (IL165) 
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confessores or[ate pro nobis]845/ Sancta anna or[a pro nobis]846/ S[na]c[t]a maria 

magdalena or[a pro nobis]/ (fl. 109v) Sancta maria egypciaca or[a pro nobis]/ Sancta 

felicitas or[a pro nobis]/ Sancta perpetua or[a pro nobis]847/ Sancta agatha or[a pro 

nobis]/ Sancta agnes or[a pro nobis]/ Sancta clara or[a pro nobis]848/ Sancta lucia or[a 

pro nobis]/ Sancta cecilia849 or[a pro nobis]/ Sancta martha or[a pro nobis]/ Sancta 

iuliana or[a pro nobis]/ Sancta margareta or[a pro nobis]/ Sancta iuliana or[a pro 

nobis]850/ Sancta katherina851 or[a pro nobis]/ Sancta barbara or[a pro nobis]/ Sancta 

elyzabeth or[a pro nobis]852/ [Sancta Anastasia ora pro nobis] Omnes sancte853 virgines 

[et viduae] or[ate pro nobis]/ Omnes sancti et sacte854 dei [intercedite] pro nobis/ 

Propitius esto parce nobis d[omi]ne/ Propitius esto exaudi nos d[omi]ne/ (fl. 110) 

Propicius esto: libera nos d[omi]ne.855/ Ab omni malo. libera nos d[omi]ne/ Ab omni 

peccato libera nos d[omi]ne/ [Ab ira tua, libera nos domine. A subitanea et improvisa 

morte, libera nos domine. Ab insidiis diaboli, libera nos domine] Ab ira et odio et omni 

mala vo/luntate. libera nos domine/ Ab …….undis cogitationib……l[ibera nos 

domine]856 / A spiritu fornicationis [libera nos domine]/ A carnalibus desideriis l[ibera nos 

domine]857/ Ab insidiis dyaboli l[ibera nos domine]858/ Ab hoste maligno l[ibera nos 

domine]859/ A morte perpetua l[ibera nos domine]/ A danipnatione eterna l[ibera nos 

domine]860/ [A fulgore et tempestate libera nos domine] Per misterium sancte 

incarnacio/nis tue861. libera nos domine/ Per adventum tuum l[ibera nos domine]/ Per 

nativitatem tuam l[ibera nos domine]/ Per circoncisionem tuam l[ibera nos domine]/ 

Per apparitionem tuam l[ibera nos domine]862/ Per baptismum [et sanctum jejunium] 

tuum l[ibera nos domine]/ (fl. 110v) Per …………….um tuum l[ibera nos domine]863/ Per 

crucem e[t] passione[m] tuam l[ibera nos domine]/ Per morte[m] et sepultura[m] 

tua[m] l[ibera nos domine]/ Per s[an]c[t]am ressurrectione[m] tua[m] l[ibera nos 

domine]/ Per admirabilem ascentionem/ tuam l[ibera nos domine]/ Per adventum 

                                                 
845 Consta da fonte mas está fora de ordem. 
846 Não consta da fonte seguida. 
847 Não constam da fonte seguida. 
848 Não consta da fonte seguida. 
849 Caecilia (fonte) – Cecilia (IL165) 
850 Não constam da fonte seguida. 
851 Catharina (fonte) – Katherina (IL165) 
852 Não constam da fonte seguida. 
853 sanctae (fonte) – sancte (IL165) 
854 sanctae (fonte) – sancte (IL165) 
855 Não consta da fonte seguida. 
856 Não consta da fonte seguida e não fui capaz de transrever. 
857Não consta da fonte seguida. 
858 Está colocado fora de ordem. Ver algumas linhas atrás a transcrição a azul. 
859 Não consta da fonte seguida. 
860 Não consta da fonte seguida e não estou certa da transcrição. 
861 mysterium sanctae incarnationis tuae (fonte) – misterium sancte incarnacionis tue (IL165) 
862 Não consta da fonte seguida. 
863 Não consta da fonte seguida e não foi possível fazer a transcrição. 
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sancti/ spiritus864 paracliti. Libera nos d[omi}ne]/ In  die iudicii. libera nos domine./ 

Peccatores te rogamus audi nos./ Ut nobis parcas t[e] r[ogamus audi nos]/ Ut nobis 

indulgeas t[e] r[ogamus audi nos]/ Ut ad veram penitenciam865 nos per/ducere digneris 

t[e] r[ogamus audi nos] [Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te 

rogamus audi nos] Ut dompnu[m]866/ apostolicum et omnes gradus eccle/sie867 in 

sancta religione conservair/ digneris t[e] r[ogamus audi nos] [Ut inimicos sanctae 

Ecclesiae humiliare digneris, te rogamus audi nos] Ut regibus e[t] prin/cipibus n[ost]ris868 

pacem e[t] veram concor/diam donare digneris. t[e] r[ogamos audi nos] Ut/ cunctum 

populum xpianum869 pre/(fl. 111)ciosissimo sanguine tuo redemptu[m]/ conservare870 

digneris t[e] r[ogamos audi nos] Ut fruc/tus terre871 dare e[t] conservare digneris/ te 

rogamus audi nos Ut omnib[us]/ benefactoribus n[ost]ris. sempiterna/ Bona retribuas 

t[e] r[ogamos audi nos] [Ut animas nostras, fratrum, propinquorum, et benefactorum 

nostrorum, aba eterna damnatione eripias, te rogamus audi nos] Ut mentes/ n[ost]ras 

ad celestia872 desideria erigas. t[e] r[ogamos audi nos]/ Ut omnibus fidelibus defu[n]ctis/ 

requiem eternam dones873 [digneris] t[e] r[ogamos audi nos] Ut/ nos exaudire digneris. 

t[e] r[ogamos audi nos] Fili/ dei. te rogamus audi nos Agnus/ dei qui tollis peccata 

mundi parce/ nobis domine Agnus dei qui/ tollis peccata mundi exaudi nos/ domine 

Agnus dei qui tollies pec/cata mundi miserere nobis Xpe874/ audi nos [Christe exaudi 

nos] Kyrie eleison Xpe875/ eleison Kyrie eleison. pater nost[er]/ [qui es in caelis, 

sactificetur nomem tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in 

terra: panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut 

et nos dimittimus debitoribus nostris] Et ne nos inducas in temptatio[n]em876/ (fl. 111v) 

Sed libera nos a malo Amen. Domi/ne exaudi orationem meam. Et cla/mor meus ad te 

veniat.877 p[salmu]s d[avi]d/ Deus in adiutorium meum i[n]/tende: domine ad 

adiuvandu[m] me/ festina Confundantur et revere/antur qui querunt878 animam 

mea[m]/ Avertantur retrorsum et erubes/cant: qui volunt michi879 mala./ Avertantur 

                                                 
864 spiritus sancti (fonte) – sancti spiritus (IL165) 
865 poenitentiam (fonte) – penitenciam (IL165) 
866 domnum (fonte) – dompnum (IL165) 
867 omnes ecclesiasticos ordines in (fonte) – omnes gradus ecclesie in (IL165) 
868 Christianis(fonte) – noster (IL165) 
869 Christiano (fonte) – xpianum (IL165) 
870 pacem, et unitatem largiri(fonte) – preciosissimo sanguine tuo redemptum conservare (IL165) 
871 terrae (fonte) – terre (IL165) 
872 Caelestia (fonte) – celestia (IL165) 
873 aeternam donare (fonte) – eternam dones (IL165) 
874 Xpe = Christe 
875 Xpe = Christe 
876 tentationem (fonte) – temptationem (IL165) 
877 Não consta da fonte seguida. 
878 quaerunt (fonte) – querunt (IL165) 
879 mihi (fonte) – michi (IL165) 
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statim et erubesce[n]tes/ qui dicunt michi880 euge euge Ex/ultent et letentur881 in te 

omnes qui/ querunt882 te: e[t] dicant semper magni/ficetur dominus qui diligunt 

salu/tare tuum Ego vero egenus et/ pauper sum Deus adiuva me Ad/iutor meus e[t] 

liberator meus es tu:/ domine ne moreris Gloria patri/ e[t] filio et spiritu sancto Sicut 

er[a]t/ (fl. 112) in principio et nunc et semper e[t] cet[er]a/ Salvos fac servos tuos et 

ancil/las tuas.883 Deus meus speran/tes in te Esto nobis domine turris/ fortitudinis. A facie 

inimici Ni/chil proficiat 884 inimicus in eis885. Et fi/lius iniquitatis non apponat nocere/ eis886 

Domine non secundum pec[cat]a/ n[ost]ra facias nobis. Neq[ue] secundum/ 

iniquitates n[ostr]as retribuas nobis. Oremus pro papa887 n[ost]ro. Dominus/ conservet 

eum e[t] vivificet eum et bea/tum faciat eum in terra et no[n] tradat/ eum in animam 

inimicorum eius/ Oremus pro rege n[ost]ro. Domine/ saluum fac regem. Et exaudi nos 

i[n]/ die qua invocancrimus te888 Ore/mus pro benefactoribus n[ost]ris. Re/tribuere 

dignate omnibus nobis/ (fl. 112v) Bona facientibus propter nome[m]/ sanctum889 tuum 

vitam eternam.890/ Oremus pro fidelibus defunctis. Requiem eternam891 dona eis 

d[omi]ne: et/ lux perpetua luceat eis Fiat pax/ in virtute tua. Et habundancia in/ turribus 

tuis892  [Requiescant in pace. Amen. Pro fratribus nostris absentibus. Salvos fac servos 

tuos deus meus sperantes in te. Mitte eis Domine auxilium de sancto. Et de Sion tuere 

eos.] Domine exaudi/ orationem meam. Et clamor meus/ ad te veniat. Oremus Or[ati]o/ 

Deus cui proprium est misereri/ semper e[t] parcere suscipe deprecatione[m]/ 

n[ost]ram ut [nos et omnes famulos tuos] quos delictorum cathena893/ constringit 

miseratio tue894 pietatis/ [clementer] absolvat. per xpm dominum n[ost]r[um]895/ Deus 

cui soli competit medi/cinam prestare896 preces populi/ tui supplicantis. propicius897 

respi/ce e[t] flagella tue iracundie que898 pro/ peccatis nostris meremur averte./ (fl. 113) 

                                                 
880 mihi (fonte) – michi (IL165) 
881 laetentur (fonte) – letentur (IL165) 
882 quaerunt (fonte) – querunt (IL165) 
883 Não consta da fonte seguida. 
884 nihil proficiate(fonte) – nichil proficiat(IL165) 
885 nobis (fonte) – eis (IL165) 
886 nobis (fonte) – eis (IL165) 
887 pontifice (fonte) – papa (IL165) 
888 Não consta da fonte seguida. 
889 Não consta da fonte seguida. 
890 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
891 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
892 Não consta da fonte seguida. 
893 catena (fonte) – cathena (IL165) 
894 tuae (fonte) – tue (IL165) 
895 Não consta da fonte seguida. 
896 Deus qui culpa offenderis poenitentiae placaris (fonte) – Deus cui soli competit medicinam 
prestare (IL165) 
897 propitius (fonte) – propicius (IL165) 
898 tuae iracundiae quae(fonte) – tue iracundie que (IL165) 
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Exaudi quesumus899 domine/ supplicum preces e[t] confiten/tium tibi parce peccatis ut 

pariter/ nobis indulgentiam tribuas be/nignus et pacem. per dominum e[t]900/ 

Ineffabilem misericordiam/ tuam nobis domine clemen/ter ostende ut simul nos et a 

peccatis/ omnibus exuas e[t] a penis901 quas p/ hiis902 meremur eripias. per domini903/ 

[Omnipotens sempiterne Deus, misere famulo tuo pontifici nostro N. et dirige eum 

secundum tuam clementiam in viam salutis aeterne: ut te donante tibi placita cupiat, 

et tota virtude perficiat.] Deus a quo sancta desideria/ recta consilia e[t] iusta sunt/ 

opera. da servis tuis illam quam/ mundus dare non potest pacem/ ut e[t] corda n[ost]ra 

mandatis tuis dedi/ta e[t] hostium sublata formidine te[m]/porá sint tua protectione 

tra[n]quilla/ [Ure igne santi spiritus renes nostros, et cor nostrum Domine: ut tibi casto 

corpore serviamus, et mundo corde placeamus] Fidelium deus omnium condi/tor e[t] 

redemptor animabus/ (fl. 113v) famiilorum famiilarumq[ue] tuaru[m] remissionem 

cunctorum tribue pec/catorum ut indulgenciam904 quam/ semper optaverunt piis 

supplicati/onibus consequantur. per d[omin]um.905/ [Actiones nostras quaesumus 

Domine aspirando praeveni, et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio, et 

operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur.] Omnipotens sempiterne deus/ 

qui vivorum dominaris si/mul e[t] mortuorum omniu[m]q[ue] mise/reris quos tuos fide e[t] 

opere futuros/ esse prenoscis.906 te supplices exoram[us]/ ut pro quibus effundere 

preces decre/vimus. quosq[ue]  vel presens seculu[m]907/ adhuc in carne retinet. vel 

futuru[m]/ iam exutos corpore suscepit. interce/dentibus omnibus sanctis tuis pie/tatis 

tue908 clemencia omnium delicto/rum suorum veniam consequan/tur. per xpm909 

dominum n[ost]r[u]m ame[n]/ Benedicamus domino: deo gr[aci]as.910 [Per Dominum 

nodtrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti 

Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem meam. Et 

clamor meus ad te veniat. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et 

fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.] 

                                                 
899 quaesumus (fonte) – quesumus (IL165) 
900 nobis domine misericordiam tuam (fonte) – misericordiam tuam domine (IL165) 
901 poenis (fonte) – penis (IL165) 
902 quas pro his (fonte) – qua p hiis (IL165) 
903 Não consta da fonte seguida. 
904 indulgentiam (fonte) – indulgenciam (IL165) 
905 Não consta da fonte seguida. 
906 praenoscis (fonte) – prenoscis (IL165) 
907 praesens saeculum (fonte) – presens seculum (IL165) 
908 tuae (fonte) – tue (IL165) 
909 Xpm = Christum 
910 Esta terminação do texto não é exactamente igual e está incompleta, relativamente à fonte 
seguida. Transcfreve-se a azul o terminus do texto de acordo com a fonte seguida. 
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3.18.13. OFÍCIO DOS DEFUNTOS (fls. 114-145v) 

(fl. 115) [Ad Vesperas] Hic incipiunt vigilie mortuorum/ [Ant: Placebo Domino] 

Dilexi quoniam ex/audiet dominus/ vocem orationis/mee911 Quia incli/navit aurem 

suam michi912: et in/ diebus meis invocabo Circon/dederunt913 me dolores mortis: et 

peri/cula inferni invenerunt me Tri/bulationem e[t] dolorem inveni: et/nomen domini 

invocavi O d[omi]ne/ libera animam meam misericors/ dominus e[t] iustus e[t] deus 

noster mi/seretur Custodiens parvulos do/minus humiliatus sum et liberavit/ me 

Convertere anima mea in re/quiem tuam: quia dominus bene/fecit tibi Quia eripuit 

animam/ meam de morte oculos meos a lacri/(fl. 115v)mis914 pedes meos a lapsu 

Placebo/ domino in regione vivorum Re/quiem eternam915 dona eis domine et/ lux 

perpetua luceat eis. A[ntiphona] Placebo/ domino in regione vivorum. [Ant: Heu mihi] 

P[salmu]s./ Ad dominum cum tribularer/ clamavi e[t] exaudivit me./ Domine libera 

animam meam/ a labiis iniquis et a lingua dolosa/ Quid detur tibi aut quid appona/tur 

tibi ad linguam dolosa[m] Sa/gitte potentis acute:916 cum carboni/bus desolatoriis Heu 

michi917 quia/ incolatus meus prolungatus est/ habitavi cum habitantib[us] cedar/ 

multum incola fuit anima mea./ Cum hiis qui aderunt pacem era[m]/ pacificus cum 

loquebar illis impu/gnabant me grátis Requie[m] eter/(fl. 116)nam918 dona eis domine 

et lux perpetu/a luceat eis. an[tiphona]. Heu me quia919 inco/latus meus prolungatus 

est. [Ant: Dominus] P[salmu]s./ Levavi oculos meos in mon/tes: unde veniet auxilium/ 

michi920 Auxilium meum a d[omi]no/ qui fecit celum921 e[t] terram Non det/ in 

commocionem922 pedem tuu[m] neq[ue]/ dormitet qui custodit te Ecce no[n] 

dormitabit nueq[ue] dormiet qui custo/dit Israel Dominus custodit te/ dominus protectio 

tua: super ma/num dexteram tuam Per diem/ sol non uret te neq[ue] luna per noctem/ 

Dominus custodit te ab om[n]i ma/lo: custodiat animam tuam d[omi]n[u]s./ Dominus 

                                                 
911 meae (fonte) – mee (IL165) 
912 mihi (fonte) – michi (IL165) 
913 circumdederunt (fonte) – circondederunt (IL165) 
914 lacrymis (fonte) – lacrimis (IL165) 
915 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
916 Sagittae potentis acutae (fonte) – Sagitte potentis acute (IL165) 
917 mihi (fonte) – michi (IL165) 
918 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
919 Heu mihi Domine quia (fonte) – Heu me quia (IL165 
920 mihi (fonte) – michi (IL165) 
921 caelum (fonte) – celum (IL165) 
922 commotionem (fonte) – commocionem (IL165) 
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custodiat introitum/ tuum et exitum tuum ex hoc nunc/ et usq[e] in seculum923 

Requie[m] eter/(fl. 116v)nam924 dona eis domine e[t] lux perpetu/a luceat eis 

A[ntiphona] Dominus custodit/ te ab omni malo custodiat anima[m]/ tuam dominus. 

A[ntiphona] Si iniquitat[es]/ [Psalmus] De profundis clamavi ad te/ domine: domine 

exaudi vo/cem meam Fiant aures tue925 inte[n]/dentes: in vocem deprecationis 

mee926/ Si iniquitates observaveris do/mine: domine quis sustinebit./ Quia apudte 

propitiatio est: et/ propter legem tuam sustinui te do/mine Sustinuit anima mea in/ 

verbo eius: speravit anima mea i[n]/domino A custodia matutina/ usq[ue] ad noctem: 

speret Israel in d[omi]no/ Quia apud dominum misericor/dia e[t] copiosa apud eum 

redempcio927/ Et ip[s]e redimet Israel ex omnib[us]/ (fl. 117) iniquitatibus eius Requie[m] 

eter/nam928 dona eis domine et lux perpetu/a luceat eis. A[ntiphona] Si iniquitates 

ob/servaveris domine quis sustinebit/ [Ant: Opera] [Psalmus] Confitebor tibi domine in 

totó/ corde meo: quoniam audisti/ omnia929 verba oris mei In conspe/ctu angelorum 

psallam tibi adora/boa d templum sanctum tuum et/confitebor nomini tuo Super 

mi/sericordia tua et veritate tua: quo/niam magnificasti super om[n]e no/men sanctum 

tuum In quacu[m]/q[ue] die invocavero te exaudi me mul/tiplicabis in anima mea 

virtutem/ Confiteantur tibi domine om[ne]s/ reges terre:930 quia audierunt omnia/ verba 

oris tui Et cantent in viis/ domini: quoniam magna est gl[ori]a/ (fl. 117v) domini Quoniam 

excelsus d[omi]n[u]s/ et humilia respicit e[t] alta a longe co/gnoscit Si ambulavero 

ero931 in medi/o tribulationis vivificabis me: et/ super iram inimicorum meorum 

ex/tendisti manum tuam et salvum/ me fecit dextera tua Dominus re/tribuet pro me 

domine misericordia/ tua in seculum:932 opera manuu[m] tua/rum domine933 ne 

despicies Requi/em eternam934 dona eis domine et lux/ perpetua luceat eis A[ntiphona] 

Opera manu/um tuarum domine ne despicies./ V[ersiculus] Audivi vocem de celo 

dicentem/ michi935 scribe936 [R:] beati mortui qui in do/mino moriuntur A[ntiphona] 

Omne/ [Canticum Beatae Mariae Virginis] Magnificat anima mea domi/num Et 

exultavit sp[irit]us meus/ in deo salutati meo Quia respex/(fl. 118)it humilitatem ancille 

                                                 
923 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
924 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
925 tuae (fonte) – tue (IL165) 
926 meae (fonte) – mee (IL165) 
927 redemptio(fonte) – redempcio (IL165) 
928 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
929 Não consta da fonte seguida. 
930 terrae (fonte) – terre 
931 Não consta da fonte seguida. 
932 saeculum (fonte) – seculum 
933 Não consta da fonte seguida. 
934 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
935 caelo dicentem mihi (fonte) – celo dicentem michi (IL165) 
936 Não consta da fonte seguida. 
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sue937  ecce eni[m]/ ex hoc beatam me dicent omnes ge/nerationes Quia fecit michi938 

ma/gna qui potens este t sanctu[m] nome[n]/ eius Et misericordia eius a pro/genie 

timentibus eum/ Fecit potenciam939 in brachio suo:/ dispersit superbos mente cordis sui/ 

Deposuit potentes de sede ex exalta/vit humiles Esurientes imple/vit bonis et divites 

dimisit inanes/ Suscepit Israel puerum suum re/cordatus misericordie sue940 Sicut/ 

locutus esta d patres nostros abraha[m]/ et semini eius in secula941 Requie[m]/ 

eternam942 dona eis domine: et lux per/petua luceat eis A[ntiphona] Omne quod 

dat[e]/ michi943 pater ad me veniet et eu[m] qui/ venit ad me non eiciam944 foras. 

Ky/(fl. 118v)rie elison Xpe eleison Kyrie elei/son945 Pater n[oste]r [qui es in caelis, 

sanctificetur nomen tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in 

terra: panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimittenobis debita nostra, sicut 

et nos dimittimus debitoribus nostris] [V:] Et ne nos inducas in temptationem.946 [R:] Sed 

libera nos a. [malo] [Psalmus] Lauda anima mea dominu[m]/ laudabo dominum in vita 

mea psallam deo meo quamdiu/ fuero Nolite confidere in principi/bus in fillis hominum 

in quibus/ non est salus Exibit sp[irit]us eius/ et revertetur in terram suam in illa/ die 

peribunt omnes cogitationes e[t]/ orum947 Beatuscuius deus iacob/ adiutor euis spes 

eius in domino deo/ ipsius qui fecit celum948 et terra[m] mare/ et omnia que949 in eis sunt 

Qui cu/stodit veritatem in seculum950 facit iu/dicium iniuriam patientibus dat/ escam 

esurientibus Dominus/ solvit compeditos: dominus illu/(fl. 119)minat caecos951 Dominus 

erigit ely/sos:952 dominus diligit iustos Do/minus custodit advenas pupillu[m]/ et viduam 

suscipiet et vias peccato/rum disperdet Regnabit d[omi]n[u]s in secula953 deus tuus 

syon954 in generatio[n]e/ et generationem Requiem eterna[m]955/ dona eis domine et 

lux perpetua lu/ceat eis V[ersiculus] A porta inferi. [R:] erue d[omi]ne a/nimas eorum. 

Credo videre Bona do/mini in terra viventium [V:] Requies/cant in pace. [R:] Amen. [V:] 

Domine exau/di orationem meam. [R:] e[t] clamor me/[us ad te veniat] [Oratio] Deus 

                                                 
937 ancillae suae(fonte) – ancille sue (IL165) 
938 mihi (fonte) – michi (IL165) 
939 potentiam (fonte) – potenciam (IL165) 
940 misericordiae suae (fonte) – misericordie sue (IL165) 
941 saecula (fonte) – secula 
942 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
943 mihi (fonte) – michi (IL165) 
944 eiiciam(fonte) – eiciam (IL165) 
945 Não consta da fonte seguida. 
946 tentationem (fonte) – temptationem (IL165) 
947 eorum (fonte) – orum (IL165) 
948 caelum (fonte) – celum (IL165) 
949 quae (fonte) – que (IL165) 
950 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
951 caecos (fonte) – cecos (IL165) 
952 elisos (fonte) – elysos (IL165) 
953 saecula (fonte) – secula (IL165) 
954 sion (fonte) – syon (IL165) 
955 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
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qui inter apostólicos/ sacerdotes famulum tuum956/ pontificali dignitate vigere fecisti/ 

presta quesumus ut eorum quoq[ue]/ perpetuo aggrege[n]tur co[n]sorcio/ Quesumus 

domine pro tua/ (fl. 119v) pietate miserere anime famule tue/ A. et a contagiis 

mortalitatis exu/tam in eterne salvationis parte[m]/ restitue Oratio pro homi[n]e/ Indina 
domine aurem tuam/ ad preces n[ost]ras quibus misericordi/am tuam supplices 

deprecamur./ ut animam famuli tui. quam de/ hoc seculo migrare iussisti in pacis/ ac 

lucis in regione constitucis et/ sanctorum tuorum vibeas esse co[n]/sortem. Collecta 

generalis.957/ Fidelium deus omnium condi/tor et redemptor animabus famu/lorum 

famularumq[ue] tuarum re/missionem cunctorum tribue pec/catorum ut indulgentiam 

qua[m] semper optaverunt piis suplica/tionibus consequantur. Qui/ (fl. 120) vivis e[t] 

regnas deus. per omnia se/cula seculorum [R] amen [V] Requie[m]/ etrnam dona eis 

domine [R] et lux/ perpetua luceat eis [V] Requiesca[n]t/ in pace [R] amen. Ad 

matuti[n]as. Invit[atorium]/ Regem cui omnia vivunt. venite adoremus. p[salmu]s David./ 

Venite exultemus domino/ iubilemus deo salutari n[ost]ro preoc/cupemus958 faciem 

euis in confessio/ne et in psalmis iubilemus ei./ Regem cui omnia vivunt. ve/nite 

adoremus Quoniam deus/ magnus dominus et rex magnus/ super omnes deos 

quoniam non/ repellet dominus plebem sua[m] quia/ in manu eius sunt omnes fines/ 

terre959 e[t] altitudines montium ipse/ conspicit Venite adoremus./ (fl. 120v) Quoniam 

ipsius est maré et ipse/ fecit illud et aridam funda verunt/ manus eius venite adoremus 

et/ procidamus ante deum ploremus/ coram domino qui fecit nos quia/ ip[s]e est 

dominus deus noster nos au/tem populus eius et oves pascue960 ei[us]/ Regem tui 

omnia vivunt veni/te adoremus Hodie si vocem eius/ audieritis nolite abdurare corda/ 

vestra sicut in exacerbatione secun/dum diem temptationis961 in deser/to ubi 

temptaverunt962 me patres ve/stri probaverunt et viderunt opera/ mea Venite 

adoremus Quadra/ginta annis proximus fui genera/tioni huic e[t] dixi semper hii963 

errantcorde ip[s]i vero non cognoverunt/ vias meãs quibus iuravi in ira/ (fl. 121) mea si 

introibunt in requiem mea[m]/ Regem cui omnia vivunt. veni/te adoremus Requiem 

                                                 
956 famulos tuos (fonte) – famulum tuum (IL165) 
957 Esta parte da oração que se sublinha não coincide com a fonte seguida que passamos a 
transcrever: “…pontificali seu sacerdotali fecisti dignitate vigere: praesta quaesumus: ut eorum 
quoque perpetuo aggregentur consortio. Deus veniae largitor et humanae salutis amator, 
quaesumus clementiam tuam: ut nostrae congregationis frates, propinquos, et benefactores, qui 
ex hoc saeculo transierunt, beata Maria semper virgine intercedente cum omnibus sanctis tuis, 
ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedas.” 
958 praeoccupemus (fonte) – preoccupemus (IL165) 
959 terrae (fonte) – terre (IL165) 
960 pascuae (fonte) – pascue (IL165) 
961 tentationis (fonte) – temptationis (IL165) 
962 tentaverunt (fonte) – temptaverunt (IL165) 
963 hi (fonte) – hii (IL165) 
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eternam964/ dona eis domine e[t] lux perpetua lu/ceat eis Venite adoremus Re/gem cui 

omnia vivunt. venite ado/remus. In primo noct[urno]. [Pro feria secunda, et quinta.] 

a[ntiphona] Dirige/ [Psalmus] Verba mea auribus percipe do/mine: intellige 

clamore[m] me/um Intende voci orationis mee965:/ rex meus e[t] deus meus Quoniam/ 

ad te orabo domine mane exaudies/ vocem meam Mane astabo tibi e[t]/ videbo: 

quoniam non deus volens/ iniquitatem tues Neq[ue] habita/bit iuxta te malignus 

neq[ue] permane/bunt iniusti ante oculos tuos Odi/sti omnes qui operantur 

iniquitate[m]/ perdes omnes qui loquuntur menda/(fl. 121v)cium Virum sanguinum et 

do/losum  abhominabitur966 dominus/ ego autem in multitudine miseri/cordie tue967 

Intribo in domum tua[m]/ adorabo ad templum sanctum tuu[m]/ in timore tuo Domine 

deduc me/ in iusticia tua propter inimicos me/os dirige in conspectu tuo viam mea[m]/ 

Quoniam non est in ore eorum ve/ritas cor eorum vanum est Se/pulchrum patens est 

guttur eorum/ linguis suis dolose agebant iudi/ca illus deus Decidant a cogitati/onibus 

suis secundum multitudi/nem impietatem968 eorum expelle eos/ quoniam irritaverunt te 

domine./ Et letentur969 omnes qui sperant in te: in eternum970 exultabunt e[t] ha/bitabis 

in eis Et gloriabuntur/ (fl. 122) in te omnes qui sperant in te eter/num exultabunt e[t] 

habitabis in/ eis971 Et gloriabuntur in te om[ne]s/ qui diligunt nomen tuum: q[uon]i[o]n 

tu/ benedices iusto Domine ut scuto/ boné voluntatis tue972 coronasti nos./ Requiem 

eternam973 dona eis d[omi]ne: e[t]/ lux perpetua luceat eis. a[ntiphona] Dirige/ domine 

deus meus in conspectu tuo/ viam meam. an[tiphona] Convertere. [Domine] 

p[salmu]s./ Domine in furore tuo argu/as me: neq[ue] in ira tua corripi/as me Miserere 

mei domine q[uon]i[o]n/ infirmus sum sana me domine/ quoniam conturbata sunt 

omnia/ ossa mea Et anima mea turba/ta est valde: sed tu domine usq[ue]quo/ 

Convertere domine et eripe a[n]i[m]am/ meam salvum me fac propter mi/(fl. 

122v)sericordiam tuam Quoniam non/ est in morte qui memor sit tui: in in/ferno autem 

quis confitebitur tibi/ Laboravi in gemitu meo lavabo/ per singulas noctes lectum 

meum/ lacrimis974 meis stratum meu[m] rigabo/ Turbatus est a furore oculus me[us]/ 

inveteravi inter omnes inimicos/ meos Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem 

quoniam/ exaudivit dominus vocem fletus/ mei Exaudivit dominus depre/cationem 

                                                 
964 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
965 meae (fonte) – mee (IL165) 
966 abominabitur (fonte) – abhominabitur (IL165) 
967 misericordiae tuae (fonte) – misericode tue (IL165) 
968 impietatum (fonte) – impietatem (IL165) 
969 laetentur (fonte) – letentur (IL165) 
970 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
971 Não consta da fonte seguida. 
972 tuae (fonte) – tue (IL165) 
973 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
974 lacrymis (fonte) – lacrimis (IL165) 
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meam dominus oratio/nem meam suscepit Erubescant/ e[t] conturbentur vehementer 

omnes/ inimici mei convertantur e[t] erubes/cant valde velociter Requiem eter/nam975 

dona eis domine e[t] lux perpetua/ luceat eis. an[tiphona] Convertere domine/(fl. 123) 

et eripe animam meum. quoniam/ non est in morte qui memor sit tui/ [Ant: Nequando] 

[Psalmus] Domine deus meus in te spe/ravi  salvum me fac ex om/nibus 

persequentibus me et libera/ me Nequando rapiat ut leo ani/mam meam dum non est 

qui redi/mat neq[ue] qui salvum faciat Do/mine deus meus si feci istud si est in/iquitas in 

manibus meis Si reddidi retribuentib[us] michi976 mala/ decidam mérito ab inimicis meis/ 

inanis Persequatur inimicus/ animam meam e[t] comprehendat/ et conculcet in terra 

vitam meam/ et gloriam meam in pulverem de/ducat Exurge977 dominem ira tu/a e[t] 

exaltarei n finibus inimicorum / meorum Et exurge978 d[omi]ne deus/(fl. 123v) meus in 

precepto979 quod mandasti/ et synagoga populorum circunda/bit980 te Ut981 propter 

hanc in altu[m]/ regredere dominus iudicat popu/los Iudica me domine secund[um]/ 

iusticiam982 meam e[t] secundum in/nocentiam meam super me Co[n]/sumetur 

nequicia983 peccatorum. et/ diriges iustum scrutans corda et/ renes deus Iustum 

adiutoriu[m]/ meum a domino qui salvos facit/ rectos corde Deus iudex iustus for/tis e[t] 

paciens nunquid984 irascitur p[er]/ singulos dies Nisi conversi fue/ritis gladium suum 

vibravit ar/cum suum tetendit e[t] paravit illu[m]/ Et in eo paravit vasa mortis sa/gittas 

suas ardentibus effecit Ec/ce parturit iniusticiam985 et986 concepit (fl. 124) dolorem et 

peperit iniquitate[m] La/cum aperuit e[t] effodit eum et incidit/ in foveam quam fecit 

Conver/tetur dolor eius in caput eius et in/ verticem ipsius iniquitas eius de/scendet 

Confitebor domino secu[n]/dum iusticiam987 eius: et psalla[m] no/mini domini altissimi 

Requie[m]/ eternam988 dona eis domine et lux p/erpetua luceat eis an[tiphona] 

Nequando/ rapiat ut leo animam meam du[m]/ non est qui redimat neq[ue] qui 

sal/vum faciat V[ersiculus] A porta inferi. [R:] erue/ domine animas eorum. [secreto] 

pater/ n[oste]r. [ qui es in caelis, sanctificetur nomem tuum: adveniat regnum tuum: fiat 

voluntas tua, sicut in caelo et in terra: panem nostrum quotidianum da nobis hodie et 

dimitte nobis debita, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.] [V:] Et ne nos inducas in 

                                                 
975 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
976 mihi (fonte) – michi (IL165) 
977 Exsurge (fonte) – Exurge (IL165) 
978 Exsurge (fonte) – Exurge (IL165) 
979 praecepto (fonte) – precepto (IL165) 
980 circumdabit (fonte) – circundabit (IL165) 
981 Et (fonte) – Ut (IL165) 
982 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
983 nequitia (fonte) – nequicia (IL165) 
984 patiens: numquid (fonte) – paciens nunquid (IL165) 
985 iniustitiam (fonte) – iniusticiam (IL165) 
986 Não consta da fonte seguida. 
987 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
988 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
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tempta/tionem.989 [R:] Sed libera nos a malo. A[men]/ Parce michi990 domine lectio 

p[rima]/ nichil991 enim sunt dies mei/ Quid est homo quia magnificas/ (fl. 124v) eum. aut 

quid apponis erga eum/ cor tuum. Visitas eumdiluculo./ et súbito probas illum. 

Usqueq[uo]/ non parcis michi992 nec dimittis me/ ut gluciam993 salivam meam Pec/cavi. 

Quid fatiam994 tibi o custos ho/minum. Quare me posuiste995 com/trarium tibi e[t] factus 

sum michi/metipsi996 gravis. Cur non tollis/ peccatum meum. et quare non au/fers 

iniquitatem meam. Ecce n[un]c/ in pulvere dormio997 e[t] si mane me/ quesieris998 non 

subsistam. respons[um]/ Credo quod redemptor meus vi/vit e[t] in novíssimo die de 

terra sur/recturus sum. e[t] in carne mea vide/bo deum salvatorem meum. V[ersiculus] 

Quem visurus sum ego ip[s]e e[t] no[n]/ alius et oculi mei conspecturi sunt./ (fl. 125) Et in 

carne mea videbo deum salva/tore mmeum. lectio secu[n]da/ Tedet999 animam 

meam vite/ mee1000 dimittam adversum me elo/quium meum. loquar in amari/tudine 

anime mee.1001 dicam deo no/li me condempnare.1002 Indica michi1003/ cur me ita 

iudices. Nunquid1004 bonu[m] tibi videtur si calumpnieris1005 e top/primas me opus 

manuum tuar[um]/ et consilium impiorum adiuves./ Nunquid1006 oculi carnei tibi su[n]t 

aut/ sicut videt homo e[t] tu videbis Nu[n]/quid1007 sicut dies hominis dies tui e[t]/ anni 

tui sicuthumana sunt tem/porá. Ut queras1008 iniquitatem mea[m]/ et peccatum meum 

scruteris. et scias/ quia nichil1009 impium fecerim. cu[m]/ sit nemo qui de manu tua 

possit/ (fl. 125v) eruer. respons[um] Qui lazarum resusci/tasti a monumento fetidum.1010 

tu/eis domine dona requiem et locu[m] indulgencie.1011 V[ersiculus] Qui venturus es/ 

iudicare vivos e[t] mortuos e[t] seculu[m]1012/ per ignem. Tu eis domine dona re/quiem 

                                                 
989 tentationem (fonte) – temptationem (IL165) 
990 mihi (fonte) – michi (IL165) 
991 nihil (fonte) – nichil (IL165) 
992 mihi (fonte) – michi (IL165) 
993 glutiam (fonte) – gluciam (IL165) 
994 faciam (fonte) – fatiam (IL165) 
995 posuisti me (fonte) – me posuisti (IL165) 
996 mihimetipsi (fonte) – michimetipsi (IL165) 
997 dormiam (fonte) – dormio (IL165) 
998 quaesieris (fonte) – quesieris (IL165) 
999 Taedet (fonte) – Tedet (IL165) 
1000 vitae meae (fonte) – vite mee (IL165) 
1001animae meae (fonte) – anime mee (IL165) 
1002 condemnare (fonte) – condempnare (IL165) 
1003 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1004 numquid (fonte) – nunquid (IL165) 
1005 calumnieris (fonte) – calumpnieris (IL165) 
1006 numquid (fonte) – nunquid (IL165) 
1007 numquid (fonte) – nunquid (IL165) 
1008 quaeras (fonte) – queras (IL165) 
1009 nihil (fonte) – nichil (IL165) 
1010 foetidum (fonte) – fetidum (IL165) 
1011 indulgentiae (fonte) – indulgencie (IL165) 
1012 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
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e[t] locum indulgentie.1013 lectio S[e]c[un]da1014/ Manus tue domine fece/runt me e[t] 

plasmaveru[n]t me/totum in circuitu. e[t] sic repente preci/pitas1015 me. Memento 

queso1016 quod si/cut lutum feceris me. e[t] in pulv[e]rem/ reduces me. Nonne sicut lac 

mul/sisti me. et sicut caseum me coagu/lasti. Pelle et carnibus vestisti me./ ossibus e[t] 

nervis compegisti me./ Vitam e[t] misericordiam tribuisti/ michi.1017 e[t] visitatio tua 

custodivit/ spiritum meum. R[esponsum] Domine/ (fl. 126) quando veneris iudicare 

terram/ ubi me abscondam a vultu ire tue1018/ quia peccavi nimis in vita mea/ 

V[ersiculus] Commissa mea pavesco e[t] ante/ te erubesco dum veneris iudicare no/li  

me condempnare.1019 Quia peccavi/ nimis in vita mea [V:] Requiem e/ternam1020 dona 

eis domine e[t] lux per/petua luceat eis. Quia peccavi ni/mis in vita mea. In secundo 

noct[urno]/ [Pro feria tertia, et sexta.] [Ant: In loco pascuae] [Psalmus] Dominus regit 

me a[ntiphona] In loco1021/ e[t] nichil michi1022 deerit in loco pascue1023 ibi me collocavit 

Super/ aquam refectionis educavit me: animam meam convertit De/duxit me super 

semitas iusticie:1024 p[ro]p/ter nomen suum Nam e[t] si am/bulavero in médio umbre1025 

mortis/ non timebo mala quoniam tu/(fl. 126v) mecum es Virga tua e[t] baculus/ tuus 

ip[s]a me consolata sunt Parasti in conspectu meo mensam ad/versus eos qui tribulant 

me Im/pinguasti in óleo caput meum: e[t]/ cálix meus in inebrians quam precla/rus1026 

est Et misericordia tua subse/quetur me: omnibus diebus vite/ mee1027 Et ut inhabitem in 

domo do/mini in longitudine1028 dierum Re/quiem eternam1029 dona eis domine e[t]/ lux 

perpetua luceat eis an[tiphona] In loco/ pascue1030 ibi me collocavit. a[ntiphona] 

Delicta/ [Psalmus] Ad te domine levavi anima[m]/ meam deus meus in te confi/do 

non erubescam Neq[ue] irrideant/ me inimici mei: etenim universi/ qui sustinent te non 

                                                 
1013 indulgentiae (fonte) – indulgentie (IL165) 
1014 Há aqui um engano na rubrica: a lição que deveria estar assinalada é a terceira e não a 
segunda. O texto que acompanha a rubrica é alusivo à terceira lição e a segunda é assinalada 
e desenvolvida a partir da linha dois do fólio 125. 
1015 praecipitas (fonte) – precipitas (IL165) 
1016 quaeso (fonte) – queso (IL165) 
1017 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1018 irae tuae (fonte) – ire tue (IL165) 
1019 condemnare (fonte) – condempnare (IL165) 
1020 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1021 A antífona, que devia estar colocada imediatamente antes do salmo, aparece de forma 
incompleta, na linha abaixo da rubrica que assinala o segundo nocturno, misturada com o texto 
do salmo. Certamente por esquecimento do escriba ou por falta de espaço. 
1022 nihil mihi (fonte) – nichil michi (IL165) 
1023 pascuae (fonte) – pascue (IL165) 
1024 iustitiae (fonte) – iusticie (IL165) 
1025 umbrae (fonte) – umbre (IL165) 
1026 praeclarus (fonte) – preclarus (IL165) 
1027 vitae meae (fonte) – vite mee (IL165) 
1028 longitudinem (fonte) – longitudine (IL165) 
1029 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1030 pascuae (fonte) – pascue (IL165) 
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confundentur/ Confundanturomnes iniqua/ (fl. 127) agentes supervacue Vias tuas/ 

domine demonstra michi1031: e[t] semi/tas tuas edoce me Dirige me in/ veritate tua e[t] 

doce me quia tu es de/us salvator meus e[t] te sustinui to/ta die Reminiscere 

miseratio/num tuarum domine e[t] misericor/diarum tuarum que a seculo1032 sunt/ 

Delicta iuventutis mee1033 e[t] igno/rantias meas ne memineris Se/cundum 

misericordiam tuam me/mento mei tu propter bonitatem/ tuam domine Dulcis e[t] 

rectus dominus propter hoc legem dabit/delinquentibus in via Diriget/ mansuetos in 

iudicio: docebit mi/tes vias suas Universe vie1034 d[omi]ni/ misericordia e[t] veritas 

requirenti/bus testamentum eius e[t] testimo/(fl. 127v)nia eius Propter nomen tuu[m]/ 

domine propiciaberis1035 peccato meo/ multum est enim Quis est homo/ qui timet 

dominum legem statuit1036/ ei in via quam elegit Anima/ eius in bonis demorabitur e[t] 

seme[n]/ eius hereditabit terram Firma/mentum est dominus timentibus/ eum e[t] 

testamentum ipsius ut ma/nifestetur illis Oculi mei semper ad dominum quoniam ip[s]e 

evellet/ de laqueo pedes meos Respice in/ me e[t] miserere mei. quia unicus et/ 

pauper sum ego Tribulationes/ cordis mei multiplicate sunt de ne/cessitatibus meis erue 

me Vide/ humilitatem meam e[t] labore[m] meu[m]/ e[t] dimitte universa delicta mea 

Re/spice inimicos meos quonia[m] mul/(fl. 128)tiplicati sunt e[t] ódio iníquo oderu[n]t/ 

me Custodi animam meam e[t] erue me non erubescam quoniam/ speravi in te 

Innocentes et recti/ adheserunt michi.1037 quia suatinui/ te Libera deus Israel ex 

omnib[us]/ tribulationibus suis Requiem/ eternam1038 dona eis domine e[t] lux per/petua 

luceat eis. an[tiphona] Delicta iuve[n]/tutis mee1039 e[t] ignorantias meas ne/ memineris 

domine. an[tiphona] Credo [videre] p[salmu]s/ Dominus illuminatio me/a e[t] salus 

mea quem timebo/ Dominus protector vite mee.1040 a/ quo trepidabo Dum 

appropia[n]t/ super me nocentes. ut edant carnes/ meas Qui tribulant me inimi/ci mei 

ipsi infirmati sunt e[t] cecider[un]t/ Si consistant adversum me cas/(fl. 128v)tra non 

timebit cor meum Si/ exurgat adversum me prelium1041 in/ hoc ego sperabo Unam 

pecii1042 a do/mino hanc requiram ut inhabite[m]/ in domo domini omnibus diebus/ vite 

mee1043 Ut videam volunta/tem domini e[t] visitem templu[m] eius./ Qnuoniam 

abscondit me in tab[er]/naculo suo in die malorum prote/xit me in abscôndito 

                                                 
1031 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1032 quae a saeculo (fonte) – que a seculo (IL165) 
1033 meae (fonte) – mee (IL165) 
1034 universae viae (fonte) – universe vie (IL165) 
1035 propitiaberis(fonte) – propiciaberis (IL165) 
1036 statuet (fonte) – statuit (IL165) 
1037 adhaeserunt mihi (fonte) – adheserunt michi (IL165) 
1038 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1039 meae (fonte) – mee (IL165) 
1040 vitae meae (fonte) – vite mee (IL165) 
1041 praelium (fonte) – prelium (IL165) 
1042 petii (fonte) – pecii (IL165) 
1043 vitae meae (fonte) – vite mee (IL165) 
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tabernaculi/ sui In petra exaltavit me e[t] nu[n]c/ exaltavit caput meum super ini/micos 

meos Circuivi e[t] immo/lavi in tabernáculo euis hostiam/ vociferationis cantabo e[t] 

psalmu[m]/ dicam domino Exaudi domi[n]e/ vocem meam qua clamavi ad te/ 

miserere mei e[t] exaudi me Tibi/ dixit cor meum exquisivit te fácies/ (fl. 129) mea 

faciem tuam domine requira[m]/ Ne avertas faciem tuam a me:/ [et] ne declines in ira 

a servo tuo Ad/iutor meus esto domine ne derelin/quas me. neq[ue] despicias1044 me 

deus/ salutaris meus Quonia[m] pater/ meus [et] mater mea dereliqueru[n]t me:/ 

dominus autem assumpsit me./ Legem pone michi1045 domine in vi/a tua e[t] dirige me 

in semita recta1046 p[ro]p/terinimicos meos Ne traditeris/ me in animas tribulatium me:/ 

quoniam insurrexerunt in me tes/tes iniqui e[t] mentita est iniquitas/sibi Credo videre 

Bona domini in/ terra viventium Expecta d[omi]n[u]m/ viriliter age e[t] confortetur cor 

tuum/ e[t] sustine dominum Requiem/eternam1047 dona eis domine. et lux p[er]/(fl. 

129v)petua luceat eis a[ntiphona] Credo videre bo/na domini in terra viventium. 

V[ersiculus]/ Collocet eum1048 dominus cum princi/pibus. [R:] cum principibus p[o]p[u]li 

sui./ [secreto] pater n[oste]r. [qui es in caelis, sanctificetur nomem tuum: adveniat 

regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra: panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie et dimitte nobis debita, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.] [V:] Et 

ne nos inducas in temp/tacionem.1049 [R:] Sed libera nos a malo./ [Amen] Responde 

michi1050 lectio quarta./ quantas habeo iniquitates/ et peccata scelera mea atq[ue] 

delicta/ ostende michi.1051 Cur faciem tua[m] ab/scondis e[t] arbitraris me inimicu[m]/ 

tuum. Contra folium quod ven/to rapitur ostendis potencia[m]1052 tua[m]/ e[t] stipulam 

siccam persequeris./ Scribis enim contra me amaritu/dines. e[t] consumere me vis 

peccatis/ adolescentie mee.1053 Posuisti in ner/vo pedem meum e[t] observasti om/nes 

semitas meas. e[t] vestigia pe/(fl. 130)dum meorum considerasti. Qui/ quasi putredo 

consumendus su[m]/ e[t] quasi vestimentum quod come/ditur a tinea resp[onsum] 

Memento mei/ deus quia ventus est vita mea./ nec aspiciat me visus hominis./ 

V[ersiculus] De profundis clamavi ad te do/mine. domine exaudi vocem mea[m]/ Nec 

aspiciat me visus hominis. Homo natus de lectio q[ui]nta/ muliere brevi vivens tem/pore 

repletur multis miseriis. Q[ui]/ quasi flos egreditur e[t] contentur e[t]/ fugit velud umbra 

e[t] nunquam/ in eodem statu permanet. e[t] dignu[m]/ ducis super huiuscemodi 

                                                 
1044 dispicias (fonte) – despicias (IL165) 
1045 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1046 semitam rectam (fonte) – semita recta (IL165) 
1047 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1048 eos (fonte) – eum (IL165) 
1049 tentationem (fonte) – temptacionem (IL165) 
1050 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1051 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1052 potentiam (fonte) – potenciam (IL165) 
1053 adolescentiae meae (fonte) – adolescetie mee (IL165) 
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aperire o/culos tuos. e[t] adducere eum tecum/ in iudicium. Quis potest fac[er]e 

mu[n]/dum de immundo conceptum semi/(fl. 130v)ne. Nonne tu qui solus es Breves/ 

dies hominis sunt. numerus men/siumeius apud te est. Constituisti/ términos eius qui 

preteriri1054  on po/terunt. Recede ergo paululum ab eo/ ut quiescat donec optata 

veniat e[t]/ sicut mercenarii dies eius. Resp[onsum]/ Heu michi1055 domine quia peccavi 

ni/mis in vita mea quid facia[m] miser/ ubi fugiam nisi ad te deus meus mi/serere mei. 

dum veneris in novissi/mo die V[ersiculus] Anima mea turbata est/ valde sed tu domine 

succurre ei. [Miserere mei] du[m] veneris in novíssimo die lectio/ Quis michi1056 hoc 

tribuat sexta./ ut in inferno protegas me e[t] abscondas me donec pertranseat fu/ror 

tuus. et constituas michi1057 temp[us]/ in quo recorderis mei. Putas ne/ (fl. 131) mortuus 

homo rursum vivat.1058/ Cunctis diebus quibus nunc mi/lito. expecto donec veniat 

immuta/cio1059 mea. Vocabis me. et ego respo[n]/debo tibi. operi mannum tuarum/ 

porriges dexteram. tu quide[m] gressus/ meos dinumerasti. sed parce pecca/tis meis. 

R[esponsum]/ Ne recorderis pec[cat]a mea[m]/ domine. dum veneris iudicare 

secu/lum1060 per ignem. V[ersiculus] Dirige domine/ deus meus in conspectu tuo viam/ 

meam. Dum veneris iudicare se/culum1061 per ignem [V:] Requiem eter/nam1062 dona 

eis domine. et lux perpe/tua luceat eis. Dum veneris iudica/re seculum1063 per ignem. In 

tercio1064 noc/turno. [Pro feria quarta et Sabbatho] a[ntiphona] Complaceat p[salmu]s/ 

Expectans expectavi dominum/ et intendit michi1065 Et exaudivit/ (fl. 131v) preces meas 

et eduxit me de lacu/ miserie1066 et de luto facis1067 Et statu/it supra petram pedes 

meos. et dire/xit gressus meos Et immisit in/ os meum canticum novum carm[en]/ deo 

n[ost]ro Videbunt multi et time/bunt et sperabunt in domino./ Beatus vir cuius est 

nome[n] d[omi]ni/ spes eius. et non respexit in vanita/tes et insânias falsas Multa/ fecisti 

tu domine deus meus. mira/bilia tua et cogitationibus tuis/ non est quis similis  sit tibi 

An/nunciavi et locutus sum. multipli/cati sunt super numerum. Sacri/ficium et 

oblationem noluisti au/res autem perfecisti michi1068 Ho/locaustum et pro peccato non 

postu/lasti tunc dixi ecce venio In capi/(fl. 132)te libri scriptum est de me ut facerem/ 

                                                 
1054 praeteriri (fonte) – preteriri (IL165) 
1055 Hei mihi (fonte) – Heu michi (IL165) 
1056 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1057 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1058 vivet (fonte) – vivat (IL165) 
1059 immutatio (fonte) – immutacio (IL165) 
1060 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
1061 saeculum (fonte) – seculum (IL165)  
1062 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1063 saeculum (fonte) – seculum (IL165)  
1064 tertio (fonte) – tercio (IL165)  
1065 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1066 miseriae (fonte) – miserie (IL165) 
1067 faecis (fonte) – fecis (IL165) 
1068 mihi (fonte) – michi (IL165) 
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voluntatem tuam deus meus vo/lui et legem tuam in medio cordis/ mei Annunciavi 

iusticia[m]1069 tua[m]/ in ecclesia magna. ecce lábia mea/ non prohibebo domine tu 

scisti./ Iusticiam1070 tuam non abscondi/ in corde meo. veritatem tuam e[t] sa/lutare 

tuum dixi Non abscon/di misericordiam tuam et verita/tem tuam a consilio1071 multo Tu/ 

autem domine ne longe facias mi/serationes tuas a me misericordi/a tua et veritas tua 

semper suscepe/runt me Quoniam circondede/runt1072 me mala quórum non est/ 

numerus comprehenderunt me/ iniquitates mee1073 et non potui ut/ viderem Multiplicati 

sunt sup[er]/ (fl. 132v) capillos capitis mei et cor meum de/reliquit me Complaceat tibi 

do/mine ut eruas me. domine ad ad/iuvandum me réspice. Confu[n]/dantur et 

revereantur simul. qui querunt1074 animam meam ut au/ferant eam Convertantur 

retror/sum et revereantur qui volunt mi/chi1075 mala Ferant1076 confestim co[n]/fusionem 

suam qui dicunt michi1077/ euge euge Exultent et letentur1078/ super te omnes 

querentes1079 te et dica[n]t/ semper magnificetur dominus q[ui]/ diligunt salutare tuum 

Ego/ autem mendicus sum et pauper do/minus sollicitus est mei Adiu/tor meus et 

protector meus tu es do/mine deus meus ne tardaveris./ Requiem eternam1080 dona eis 

do/(fl. 133)mine. et lux perpetua luceat eis. a[ntiphona]/ Complaceat tibi domine ut 

eruas/ me. domine ad adiuvandum me/ respice a[ntiphona] Sana domine/ [Psalmus]  

Beatus qui intelligit super e/genum et pauperem in die mala li/berabit eum dominus 

Domin[us]/ conservet eum et vivificet eum et/ beatum faciat eum in terra et non/ 

tradat eum in animam inimicoru[m]/ eius Dominus opem ferat illi/ super lectum doloris 

eius univer/sum stratum eius versasti in infir/mitate eius Ego dixi domine/ miserere mei. 

sana anima[m] meam/ quia peccavi tibi Inimici mei/ dixerunt mala michi1081 quando 

mo/rietur e[t] peribit nomen eius Ut1082/ si ingrediebatur ut videret vana/ (fl. 133v) 

loquebatur cor eius congregabit/ iniquitatem sibi Egrediebatur/ foras et loquebatur in 

idipsum./ Adversum me susurrabant o[mne]s/ inimici mei adversum me cogita/bant 

mala michi1083 Verbum ini/quum constituerunt adversum/ me. nunquid1084 qui dormit 

                                                 
1069 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
1070 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
1071 concilio (fonte) – consilio (IL165) 
1072 circumdederunt (fonte) – circondederunt (IL165) 
1073 meae (fonte) – mee (IL165) 
1074 quaerunt (fonte) – querunt (IL165) 
1075 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1076 A inicial ornada não parece se um F. 
1077 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1078 laetentur (fonte) – letentur (IL165) 
1079 quaerentes (fonte) – querentes (IL165) 
1080 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1081 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1082 Et (fonte) – Ut (IL165) 
1083 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1084 numquid (fonte) – nunquid (IL165) 
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non adi/ciet1085 ut resurgat Etenim homo/ pacis mee1086 in quo speravi. qui edebat/ 

panes meos magnificavit super/ me suplantationem1087 Tu aute[m]/ domine miserere 

mei et resuscita/ me et retribuam eis. In hoc cog/novi quoniam voluisti me. q[uonia]m/ 

non gaudebit inimicus meus su/per me Me autem propter innoce[n]/ciam1088 suscepisti 

me.1089 et confirmas/ti me in conspectu tuo in eternum.1090/ (fl. 134) Benedictus dominus 

deus Israel/ a seculo1091 et usq[ue]1092 in seculum1093 fiat fiat/ Requiem eternam1094 dona 

eis d[omi]ne/ et lux perpetua luceat eis. a[ntiphona] Sana/ domine animam meam 

quia pec/cavi tibi. a[ntiphona] Sitivit [anima mea] p[salmu]s d[avi]d/ Quemadmodum 

desiderat cer/vus ad fontes aquarum. ita deside/rat anima mea ad te deus Siti/vit in 

te1095 anima mea ad deum fontem1096 vivum quando veniam et ap/parebo ante 

faciem dei Fueru[n]t/ michi lacrime mee panes 1097 die ac no/cte dum dicitur michi 

cotidie 1098 ubi/ est deus tuus Hec1099 recordatus su[m]/ et effudi in me animam mea[m] 

q[uonia]m/ transibo in locum tabernaculi ad/mirabilis usq[ue] ad domum dei./ In voce 

exultationis et confessio/(fl. 134v)nis sonus epulantis Quare tri/stis es anima mea. et 

quare contur/bas me Spera in deo quonia[m] ad/huc confitebor illi. salutare vult[us]/ 

mei et deus meus. Ad meipsu[m]/ anima mea conturbata est propterea memor erro tui 

de terra iordanis/ et hermonii a monte módico./ Abyssus abyssum invocat in/ voce 

catharactarum1100 tuarum/ Omnia excelsa tua et fluctus/ tui super me transierunt In/ 

die mandavit dominus miseri/cordiam suam. et nocte canticu[m]/ eius Apud me oratio 

deo vite/ mee1101 dicam deo susceptor meus es/ Quare oblitus es mei et quare/ tristis1102 

incedo. dum affligit me in/imicus Dum confringuntur/ (fl. 135) ossa mea exprobraverunt 

michi1103/ qui tribulant me inimici mei./ Dum dicunt michi1104 per sing[u]los/ dies ubi est 

deus tuus quare tristis/ es anima mea et quare conturbas/ me Spera in deo quoniam 

ad/huc confitebor illi. salutare vult[us]/ mei et deus meus Requiem e/ternam1105 dona 

                                                 
1085 adiiciet (fonte) – adiciet (IL165) 
1086 meae (fonte) – mee (IL165) 
1087 subplantationem (fonte) – supplantationem (IL165) 
1088 innocentiam (fonte) – innocenciam (IL165) 
1089 Não consta da fonte seguida. 
1090 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
1091 saeculo (fonte) – seculo (IL165) 
1092 Não consta da fonte seguida. 
1093 saeculum (fonte) – seculum (IL165)  
1094 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1095 Não consta da fonte seguida. 
1096 fortem (fonte) – fontem (IL165)  
1097 mihi lacrimae meae panis(fonte) – michi lacrime mee panes(IL165) 
1098 mihi quotidie(fonte) – michi cotidie(IL165) 
1099 Haec (fonte) – Hec (IL165) 
1100 cataractarum (fonte) – catharactarum (IL165) 
1101 vitae meae (fonte) – vite mee(IL165) 
1102 contristatus(fonte) – tristis(IL165) 
1103 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1104 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1105 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
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eis domine. et lux per/petua luceat eis. an[tiphona] Sitivit in de1106/ anima mea ad 

deum fontem vivu[m]/ quando veniam et apparebo ante/ faciem domini. V[ersiculus] 

Ne tradas bestiis/ animas confitentium1107 tibi. [Responsum] et ani/mas pauperum 

tuorum ne obli/viscaris in finem. Pater noster. [qui es in caelis, sanctificetur nomem 

tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra: panem 

nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita, sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris.] [V:] et ne nos inducas in temptationem.1108/ [R:] Sed libera nos a 

malo [Amen] Le[cti]o Vii/ Spiritus meus attenuabitur/ (fl. 135v) dies mei breviabuntur. et 

solum/ michi1109 superest sepulchrum.1110 Non/ peccavi. et in amaritudinib[us] mo/ratur 

oculus meus. Libera me d[omi]ne/ et pone me iuxta te. et cuiusvis ma/nus pugnet 

contra me. Dies mei/ transierunt, cogitationes mee dis/sipate1111 sunt torquentes cor 

meum./ Noctem verterunt in diem. e[t] rursu[m]/ post tenebras spero lucem. Si 

susti/nuero infernus domus mea est et/ in tenebris stravi1112 lectulum meu[m]./ putredini 

dixi. pater meus es ma/ter mea et foror mea vermib[us]. Ubi/ est ergo nunc 

prestolatio1113 mea vel/ pacientia 1114 mea. tu es enim domine/ deus.1115 R[esponsum] 

peccantem me cotidie1116 e[t]/ non me penitentem1117 timor mortis/ conturbat me. 

Quia in inferno/ (fl. 136) nulla est redempcio1118 miserere mei de/us et salva me. 

V[ersiculus] Deus in nomi[n]e/ tuo salvum me face t in virtute tu/a libera me. Quia in 

inferno nul/la est redempcio1119 miserere mei deus/ et salva me. lectio octava./ Pelli 

mee1120 consumptis carni/bus adhesit1121 os meum. et derelicta/ sunt tantummodo 

lábia circa de[n]/tes meos. Miseremini mei misere/mini mei. saltem vos amici mei/ quia 

manus domini tetigit me./ Quare me persequimini1122 sicut de/us. et carnibus meis 

saturamini/ Quis michi1123 tribuat ut scribantur/ sermones mei. Quis michi1124 det ut/ 

exarentur in libro stillo1125 férreo. vel1126/ plumbi lamina vel celte sculpan/tur in scilice.1127 

                                                 
1106 Não consta da fonte seguida. 
1107 confitentes (fonte) – confitetium (IL165) 
1108 tentationem (fonte) – temptationem (IL165) 
1109 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1110 sepulcrum (fonte) – sepulchrum (IL165) 
1111 meae dissipatae(fonte) – mee dissipate (IL165) 
1112 stavi (fonte) – stravi (IL165) 
1113 praestolatio (fonte) – prestolatio (IL165) 
1114 et patientia (fonte) – vel pacientia (IL165) 
1115 tu es domine deus meus (fonte) – tu es enim domine deus (IL165) 
1116 quotidie (fonte) – cotidie (IL165) 
1117 poenitentem (fonte) – penitentem (IL165) 
1118 redemptio (fonte) – redempcio (IL165) 
1119 redemptio (fonte) – redempcio (IL165) 
1120 meae(fonte) – mee (IL165) 
1121 adhaesit (fonte) – adhesit (IL165) 
1122 Quare persequimini me (fonte) – Quare me persequimini (IL165) 
1123 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1124 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1125 stylo (fonte) – stillo (IL165) 
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Scio enim quod re/(fl. 136v)demptor meus vivit et in novissi/mo die de terra surrecturus 

sum. et/ rursum circumdabor pelle mea. Et/ in carne mea videbo deum salva/torem1128 

meum. Quem visurus su[m]/ ego ip[s]e et oculi mei conspecturi sunt/ et non alius. 

Reposita est hec1129 spes/ mea in sinu meo. R[esponsum] Domine secu[n]/dum actum 

meum noli me iudica/re nichil1130 dignum in conspectu tuo e/gi. Ideo deprecor 

maiestatem tuam/ ut tu deus deleas iniquitatem mea[m]/ V[ersiculus] Amplius lava me 

domine ab in/iusticia1131 mea et a delicto meo munda/ me. Ideo deprecor maiestatem 

tuam1132/ ut tu deus deleas iniquitatem mea[m]./ Quare de vulva lectio nona./ eduxisti 

me qui utina[m] com/sumptus essem ne oculus me vide/(fl. 137)ret. Fuissem quasi non 

essem de ute/ro translatus ad tumulum. Nun/quid1133 non paucitas dierum meor[um]/ 

finietur brevi. Dimitte ergo me1134 domine ut plangam paululum/ dolorem meum 

antequam vada[m]/ et non revertar ad terram tenebro/sam et opertam mortis 

caligine./ terram autem1135 miserie1136 et tenebrar[um]/ ubi umbra mortis et nullus ordo/ 

sed sempiternus horror inhabitat./ [Responsum: Libera me domine de viis inferni, qui 

portas aereas confregisti, et visitasti infernum, et desisti eis lumen, ut viderent te, qui 

erant in poenis tenebrarum. Versiculus: Clamantes, et dicentes, advenisti redemptor 

noster. Qui erant in poenis tenebrarum. Versiculus: Requiem aeternam dona eis 

domine: et lux perpetua luceat eis. Qui erant in poenis tenebrarum.] [Responsum] 

Libera me domine de morte eter/na1137 in die illa tremenda. quando ce/li1138 movendi 

sunt et terra. dum ve/neris iudicare seculum1139 per ignem. V[ersiculus] Tremens factus 

sum ego et ti/meo dum discussio venerit atq[ue]/ ventura ira. Quando celi1140 

move[n]/di sunt et terra. V[ersiculus] Dies illa dies/(fl. 137v) ire1141 calamitatis et 

miserie1142 dies ma/gna et amara valde. Dum veneris iudicare seculum1143 per ignem 

[Versiculus] Re/quiem eternam1144 dona eis domine./ et lux perpetua luceat. [eis. Libera 

me domine de morte aeternam, in die illa tremenda: Quando caeli movendi sunt et 

                                                                                                                                               
1126 et (fonte) – vel (IL165) 
1127 silice (fonte) – scilice (IL165) 
1128 salvatorum (fonte) – salvatorem (IL165) 
1129 haec (fonte) – hec (IL165) 
1130 nihil (fonte) – nichil (IL165) 
1131 iniustitia (fonte) – iniusticia (IL165) 
1132 Não consta da fonte seguida. 
1133 Numquid (fonte) – Nunquid (IL165) 
1134 me ergo (fonte) – ergo me (IL165) 
1135 Não consta da fonte seguida. 
1136 miseriae (fonte) – miserie (IL165) 
1137 aeterna (fonte) – eterna (IL165) 
1138 caeli (fonte) – celi (IL165) 
1139 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
1140 caeli (fonte) – celi (IL165) 
1141 irae (fonte) – ire (IL165) 
1142 miseriae (fonte) – miserie (IL165) 
1143 saeculum (fonte) – seculum (IL165) 
1144 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
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terra: Dum veneris iudicare saeculum per ignem] In laudib[us]1145 Ant[iphona] 

Exultabunt [domino] p[salmu]s d[a]vi[d]/ Miserere mei deus. secundum/ magnam 

misericordiam tuam./ Et secundum multitudine[m] mi/serationum tuarum dele 

iniquita/tem meam Amplius lava me/ ab iniquitate mea. et a peccato me/o munda 

me Quoniaminiqui/tatem meam ego cognosco. et pecca/tum meum contra me est 

semper./ Tibi soli pecavi et malum cora[m]/ te feci. ut iustificeris in sermonib[us]/ tuis et 

vincas cum iudicaris./ Ecce enim in iniquitatibus co[n]/(fl. 138)ceptus sum. et in peccatis 

concepit/ me mater mea Ecce enim veri/tatem dilexisti incerta et occulta sa/piencie 

tue1146 manifestasti michi.1147/ Asperges me domine ysopo1148 e[t] mu[n]/dabor lavabis 

me et super nivem/ dealbabor Auditui meo dabis/ gaudium et leticiam.1149 et 

exultab[un]t/ ossa humiliata Averte faciem/ tuam a peccatis meis. et omnes/ 

iniquitates meas dele Cor um[n]/dum crea in me deus. et spiritu[m] rec/tum innova in 

visceribus meis./ Ne proicias me a facie tua. et spi/ritum sanctum tuum ne auferas/ a 

me Redde michi leticiam1150 salu/taris tui. et spiritu principali co[n]fir/ma me Docebo 

iníquos vias tu/as e[t] impii ad te convertentur Li/(fl. 138v)bera me de sanguinibus deus 

deus/ salutis mee.1151 e[t] exultabit lingua/ mea iusticiam1152 tuam Domine/ lábia mea 

aperies. et os meum a[n]/nunciabit laudem tuam Q[uonia]m si/ voluisses sacrificium 

dedissem uti/q[ue] holocaustis non delectaberis./ Sacrificium deo spiritus contri/bulatus. 

cor contritum et humili/atum deus non despicies Beni/gne fac domine in Bona 

volunta/te tua syon. ut edificentur1153 muri/ iherusalem1154 Tunc acceptabis/ sacrificium 

iusticie1155 oblationes/ et holocausta tunc imponent1156 sup[er]/ altare tuum vitulos 

Requie[m]/ eternam1157 dona eis domine. e[t] lux/ perpetua luceat eis. A[ntiphona] 

Exultab[un]t/ domino ossa humiliata. [Antiphona: Exaudi Domine.] p[salmu]s d[avi]d/ (fl. 

139) Te decet ymnus1158 deus in syon1159/ et tibi reddetur votum in ie/rusalem1160 Exaudi 

deus oratione[m]/ meam. ad te omnis caro veniet./ Verba iniquorum prevaluerunt1161/ 

                                                 
1145 Ad Laudes (fonte) – In laudibus (IL165) 
1146 sapientiae tuae (fonte) – sapiencie tue (IL165) 
1147 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1148 hyssopo (fonte) – ysopo (IL165) 
1149 laetitiam (fonte) – leticiam (IL165) 
1150 mihi laetitiam (fonte) – michi leticiam (IL165) 
1151 meae (fonte) – mee (IL165) 
1152 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
1153 sion et aedificentur (fonte) – syon ut edificentur(IL165) 
1154 Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 
1155 iustitiam (fonte) – iusticiam (IL165) 
1156 inponent (fonte) – imponent (IL165) 
1157 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1158 hymnus (fonte) – ymnus (IL165) 
1159 Sion (fonte) – syon (IL165) 
1160 Hierusalem (fonte) – ierusalem (IL165) 
1161 praevaluerunt (fonte) – prevaluerunt (IL165) 
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super nos. et impietatibus nostris/ tu propiciaberis1162 Beatus quem/ elegisti. et 

assumpsisti habitabit1163/ in atriis tuis. Replebimur in/ bonis domus tue1164 sanctum est 

tem/plum tuum mirabile in equitate1165/ Exaudi nos deus salutaris n[oste]r/ spes omnium 

finium terre1166 et i[n] ma/ri longe Preparans montes in/virtute tua accinctus 

pote[n]cia1167 qui/ conturbas profundum maris so/num fluctum1168 eius Turbabu[n]/tur 

gentes et timebunt qui habi/tant1169 términos a signis tuis exit[us]/ (fl. 139v) matutini et 

vespere1170 delectabis./ Visitasti terram et inebriasti ea[m]/ multiplicasti locupletare 

eam./ Flumen dei repletum est aquis/ parasti cibum illorum quoniam/ ita est preparatio 

euis Rivos ei[us]/ inebrians multiplica genimina/ eius. in stillicidiis eius letabitur1171/ 

germinans Benedices corone1172/ anni benignitatis tue1173 et campi/ tui replebuntur 

ubertate Pin/guescent speciosa deserti. et exulta/cione1174 colles accingentur In/duti 

sunt aríetes ovium e[t] valles/ habundabunt frumento clama/bunt. etenim ymnum1175 

dicent./ Requiem eternam1176 dona eis do/mine. et lux perpetua luceat eis./ 

A[ntiphona] Exaudi domine oratione[m] me/(fl. 140)ama d te omnis caro veniet. 

[Antiphona: Me suscepit.] p[salmu]s/Deus deus meus ad te de luce/ vigilo Sitivit in te 

a[n]i[m]a/ mea quam multipliciter tibi caro/ mea In terra deserta in1177 invia e[t]/ 

inaquosa sic in sancto apparui ti/bi. ut viderem virtutem tuam et/ gloriam tuam 

Quoniam me/lior est misericordia tua super vi/tas lábia mea laudabunt te./ Sic 

benedicam te in vita mea./ et in nomine tuo levabo manus/ meas Sicut adype1178 et 

pingue/dine1179 repleatur anima mea. et la/biis exultationis laudabit os me/um Sic 

memor fui tui super/ stratum meum in matutinis me/ditabor in te quia fuisti adiutor/ 

meus Et in velamento alaru[m]/ (fl. 140v) tuarum exultabo adhesit1180 anima/ mea post 

te me suscepit dextera tu/a Ipsi vero in vanum quesie/runt1181 animam [meam] 

introibunt in in/feriora terre1182 tradentur in manus/ gladii partes vulpium erunt./ Rex vero 

                                                 
1162 propitiaberis (fonte) – propiciaberis (IL165) 
1163 inhabitabit (fonte) – habitabit (IL165) 
1164 tuae (fonte) – tue (IL165) 
1165 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
1166 terrae (fonte) – terre (IL165) 
1167 potentia (fonte) – potencia (IL165) 
1168 fluctuum (fonte) – fluctum (IL165) 
1169 inhabitabit (fonte) – habitabit (IL165) 
1170 vesperae (fonte) – vespere (IL165) 
1171 laetabitur (fonte) – letabitur (IL165) 
1172 coronae (fonte) – corone (IL165) 
1173 tuae (fonte) – tue (IL165) 
1174 exultatione (fonte) – exultacione (IL165) 
1175 hymnum (fonte) – ymnum (IL165) 
1176 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1177 Não consta da fonte seguida. 
1178 adipe (fonte) – adype (IL165) 
1179 pinguidine (fonte) – pinguedine (IL165) 
1180 adhaesit (fonte) – adhesit (IL165) 
1181 quaesierunt (fonte) – quesierunt (IL165) 
1182 terrae (fonte) – terre (IL165) 
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letabitur1183 in deo lauda/bunturomnes qui iurant meo./ quia obstructum est os 

loquentiu[m]/ iniqua. Psalmus David./ Deus misereatur nostri e[t] be/nedicat nobis. 

illuminet vultu[m]/suum super nos et misereatur no/stri Et1184 cognoscamus in terra vi/am 

tuam. in omnibus gentibus/ salutare tuum Confiteantur/ tibi populi deus. confiteantur 

ti/bipopuli omnes Letentur1185 et/ exultent gentes quoniam iudicas/ (fl.141) populos in 

equitate1186 et gentes in/ terra dirigis Confiteantur ti/bi populi deus. confiteantur tibi/ 

populi omnes terra dedit fructu[m]/ suum Benedicat nos deus de/us noster benedicat 

nos deus. et/ metuant eum omnes fines terre.1187 Requiem eternam1188 dona eis 

do/mine. et lux perpetua luceat eis. A[ntiphona] Me suscepit dextera tua domine. 

[Antiphona: A porta inferi.] c[anticum] e[zechiae]/ Ego dixi in dimidio dierum/ meorum. 

vadam ad por/tas inferi. Quesivi1189 residuum/ annorum meorum dixi non vi/debo 

dominum deum in terra vi/ventium Non aspiciam ho/minem ultra. et habitorem1190 

quie/tis Generatio mea ablata est/ et convoluta est a me quasi tab[er]/(fl. 

141v)naculum pastorum Precisa1191 est/ velud1192 a texente vita mea dum ad/huc 

ordirer succidit me de mane us/q[ue] ad vesperam finies me Spe/rabam usq[ue] ad 

mane quasi leo sic/ contrivit omnia ossa mea De/ mane usqu[ue] ad vesperam finies 

me/ sicut pullus yrundinis1193 sic clama/bo meditabor ut columba. Attenuati sunt oculi 

mei suspicientes/ in excelso1194 Domine vim pacior1195/ responde pro me quid dicam 

aut/ quid respondebit michi1196 cum ipse fe/cerim Recogitabo tibi omnes a[n]/nos 

meos. in amaritudine anime/mee1197 Domine si sic vivitur et in/ talibus vita spiritus mei 

corripies/ me et vivificabis me ecce in pace/ amaritudo mea amarissima./ (fl. 142) Tu 

autem eruisti animam mea[m]/ ut non periret proiecisti post tergu[m]/ tuum omnia 

peccata mea Qui/a non infernus confitebitur tibi/ neq[ue] mors laudabit te non 

expec/tabunt qui descendunt in lacum/ veritatem tuam Vivens vive[n]s/ ipse 

confitebitur tibi sicut et ego ho/die pater filiis notam faciet veri/tatem tuam Domine 

salvum/ me face t psalmos nostros canta/bimus cunctis diebus vite n[ost]r[a]e/ in domo 

                                                 
1183 laetabitur (fonte) – letabitur (IL165) 
1184 Ut (fonte) – Et (IL165) 
1185 Laetentur (fonte) – Letentur (IL165) 
1186 aequitate (fonte) – equitate (IL165) 
1187 terrae (fonte) – terre (IL165) 
1188 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1189 Quaesivi (fonte) – Quesivi (IL165) 
1190 habitatorem (fonte) – habitorem (IL165) 
1191 Praecisa (fonte) – Precisa (IL165) 
1192 velut (fonte) – velud (IL165) 
1193 hirundinis (fonte) – yrundinis (IL165) 
1194 excelsum (fonte) – excelso (IL165) 
1195 patior (fonte) – pacior (IL165) 
1196 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1197 animae meae (fonte) – anime mee (IL165) 
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domini Requiem eter/nam1198 dona eis domine. et lux perpe/tua luceat eis. An[tiphona] 

A porta inferi erue domine animas eorum.1199 [Antiphona: Omnis spiritus.] p[salmu]s./ 

Laudate dominum de celis1200/ laudate eum in excelsis./ Laudate eum omnes angeli 

ei[us] (fl. 142v) laudate eum omnes virtutes eius/ Laudate eum sol et luna. lauda/te 

eum omnes stelle1201 et lumen/ Laudate eum celi celoru[m] e[t] aque/ omnes que 

super celos sunt laude[n]t/nomen domini1202 Quia ip[s]e dixit/ et facta sunt. ipse 

mandavit et cre/ata sunt Statuit ea in eternu[m]1203 e[t]/ in seculum seculi. 

preceptum1204 posu/it et non preteribit1205 Laudate do/minum de terra. drachones1206 et 

om[ne]s/ abyssi Ignis grando nix glaci/es spiritus procellarum. que1207 faci/unt verbum 

eius Montes et o[mne]s/ colles. ligna fructifera et omnes ce/dri Bestie1208 et universa 

pecora ser/pentes et volucres pennate1209 Re/ges terre1210 et omnes populi. príncipes/ 

et omnes iudices terre1211 Iuvenes/ (fl. 143) et virgines senes cum iunioribus/ laudent 

nomen domini. quia exal/tatum est nome[n] eius solius Co[n]/fessio eius super celum1212 

et terram. et/ exaltavit cornu populi sui Hy[m]/nus omnibus sanctis eius. fillis/ Israel 

populo appropinquanti si[bi]1213/ [psalmus] Cantate domino can/ticum novum. laus 

eius in ecclesia sanctorum Letetur1214 isra/elin eo qui fecit eum. et filie syon1215/ exultent 

in rege suo Laudent/ nomen eius in choro. in tympano/ et psalterio psallant ei Quia 

be/neplacitum est domino in populo/ suo. et exaltavit mansuetos in sa/lutem 

Exultabunt sancti in glo/ria. letabuntur1216 in cubilibus suis/ Exultationes dei in gutture 

eor[um]/ (fl. 143v) et gladii ancipites in manibus/ eorum Ad faciendam vindicta[m]/ in 

nationibus. increpationes in/ populis Ad alligandos reges/ eorum in compedibus et 

                                                 
1198 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1199 animam meam (fonte) – animas eorum (IL165) 
1200 caeli (fonte) – celi (IL165) 
1201 stellae (fonte) – stelle (IL165) 
1202 Por apresentar muitas diferenças relativamente à fonte seguida transcreve-se na totalidade: 
Laudate eum caeli caelorum: et aquae quae super caelos sunt, laudent nomen domini. 
1203 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
1204 saeculum saeculi praeceptum (fonte) – seculum seculi preceptum (IL165) 
1205 praeteribit (fonte) – preteribit (IL165) 
1206 dracones (fonte) – drachones (IL165) 
1207 quae (fonte) – que (IL165) 
1208 Bestiae (fonte) – Bestie (IL165) 
1209 pennatae (fonte) – pennate (IL165) 
1210 terrae (fonte) – terre (IL165) 
1211 terrae (fonte) – terre (IL165) 
1212 caelum (fonte) – celum (IL165) 
1213 A continuação desta palavra está escrita no final da linha de baixo, e é antecedida por 
uma inicial ornada a um espaço que não significa nada. Parece ter sido ali colocada apenas 
para separar as palavras; uma vez que a palavra que a antecede esta inicial ornada é 
interrompida, continuando na linha seguinte. 
1214 Laetetur (fonte) – Letetur (IL165) 
1215 filiae Sion (fonte) – filie syon (IL165) 
1216 laetabuntur (fonte) – letabuntur (IL165) 
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nobiles/ eorum in manicis ferreis Ut/ faciant in eis iudicium conscrip/tum gloria hec1217 

est omnib[us] s[an]c[t]is eius/ Laudate dominum in sanctis/ eius. laudate eum in 

firma/mento virtutis eius Laudate/ eum in virtutibus eius. laudate/ eum secundum 

multitudine[m] ma/gnitudinis eius Laudate eu[m]/ in sono tube.1218 laudate eum in 

psal/terio e[t] cythara1219 Laudate eum in/ tympano et choro. laudate eum in/ cordis1220 

et organo Laudate eum/ in cymbalis bene sonantib[us]. lau/(fl. 144)date eum in 

cymbalis iubilatio[n]is/ omnis spiritus laudet dominu[m]./ Requiem eternam1221 dona eis 

d[omi]ne/ et lux perpetua luceat eis. An[tiphona] Om/nis spiritus laudet dominum 

v[ersiculus]/ Audivi vocem de celo1222 dicentem mi/chi1223 scribe1224 [Responsum] beati 

mortui qui in domi/no moriuntur. An[tiphona] Ego sum can[ticum] [Zachariae]/ 

Benedictus dominus deus is/rael. quia visitavit et fecit/ redempcionem plebis sue1225 Et/ 

erexit cornu salutis nobis. in do/mo David pueri sui Sicut locu/tus est per os sanctorum. 

qui a secu/lo1226 sunt prophetarum eius Sa/lutem ex inimicis nostris. et de ma/nu 

omnium qui oderunt nos/ Ad faciendam misericordiam cu[m]/ patribus n[ost]ris. et 

memorari testam[en]/(fl. 144v)ti sui sancti Iusiurandum quod/ iuravit ad abraham 

patrem n[ost]r[u]m/ daturum se nobis Ut sine timo/re de manu inimicorum nostroru[m]/ 

liberati servíamos illi In sancti/tate et iusticia1227 coram ip[s]o omnibus/ diebus n[ost]ris Et 

tu puer propheta/ altissimi vocaberis. preibis1228 enim/ ante faciem domini parare vias 

ei[us]./ Ad dandam scientiam salutis/ plebi eius. in remissionem pecca/torum eorum Per 

viscera misericordie1229 dei n[ost]ri. in quibus visita/vit nos oriens ex alto Illumi[n]a/re 

hiis1230 qui in tenebris et in umbra/ mortis fedent ad dirigendos pedes/ nostros in viam 

pacis Requie[m]/ eternam1231 dona eis domine. et lux perpetua luceat eis. An[tiphona] 

Ego sum/ (fl. 145) resurrectio et vita qui credit in me eci/am1232 si mortuus fuerit vivet et 

o[mn]is/ qui vivit et credit in me non mori/etur in eternum1233 Kyrie eleison/ Xpe1234 

                                                 
1217 haec (fonte) – hec (IL165) 
1218 tubae (fonte) – tube (IL165) 
1219 cithara (fonte) – cythara (IL165) 
1220 chordis (fonte) – cordis (IL165) 
1221 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1222 caelo (fonte) – celo (IL165) 
1223 mihi (fonte) – michi (IL165) 
1224 Não consta da fonte seguida. 
1225 redemptionem plebis suae (fonte) – redempcionem plebis sue (IL165) 
1226 saeculo (fonte) – seculo (IL165) 
1227 iustitia (fonte) – iusticia (IL165) 
1228 praeibis (fonte) – preibis (IL165) 
1229 misericordiae (fonte) – misericordie (IL165) 
1230 his (fonte) – hiis (IL165) 
1231 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1232 etiam (fonte) – eciam (IL165) 
1233 aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
1234 Xpe = Christe 
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eleison Kyrie eleison1235 pater/ noster. [qui es in caelis, sanctificetur nomem tuum: 

adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra: panem nostrum 

quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita, sicut et nos dimittimus debitoribus 

nostris.] [Versiculus] Et ne nos inducas in temptationem.1236 [Responsum] Sed libera nos a 

malo/ [psalmus] De profundis clamavi ad te/ domine. domine exaudi vo/cem meam 

Fiant aures tue1237 in/tendentes. in vocem deprecationis/ mee1238 Si iniquitates 

observave/ris domine. domine quis sustine/bit Quia apud te propiciatio e[st]/ et propter 

legem tuam sustinui/ te domine Sustinuit anima/ mea in verbo eius. speravit ani[m]a/ 

mea in domino A custodia ma/tutina usq[ue] ad noctem speret Israel/ (fl. 145v) in 

domino Quia apud d[omin]um/ misericordia et copiosa apud eu[m]/ redempcio1239 Et 

ip[s]e redimet Israel/ ex omnibus iniquitatibus eius./ Requiam eternam1240 dona eis 

d[omi]ne/ et lux perpetua luceat eis v[ersiculus]/ A porta/ inferi. [Responsum] erue 

domine animas eoru[m]/ [Versiculus]  Requiescant in pace [Versiculus]  Amen. credo 

videre Bona domini. in terra/ viventium.1241 [Versiculus]  Domine exaudi orati/onem 

meam. [Responsum]  et clamor meus ad/ te veniat. Oremus.1242 Oratio/ Partem beate 

resurrectionis/ obtineant vitamq[ue]  eternam ha/bere mereantur in celis. per te ih[es]u/ 

christe salvator mundi rex glie. Niu in trinitate perfecta vivis et reg[na]s / deus. per omnia 

secula seculoru[m]/ amen1243 [Versiculus]  Requiescant in pace. [Responsum] A[men]. 

 

3.18.14. LIVRO DE SALMOS DE SÃO JERÓNIMO (fls. 146-157v) 

(fl. 146) Psalterium sancti Ieronimi./ Verba mea auribus per/cipe domine. 

intellige/ clamorem meum./ Intende voci oratio/nis mee. rex meus et deus meus. 

Domine in furore tuo arguas/ me. neq[ue] in ira tua corripias me./ Miserere mei domine 

quoniam/ infirmus sum. sana me domine/ quoniam conturbata sunt om[n]ia/ ossa mea 

Et anima mea turba/ta est valde. sed tu domine usque/ quo Convertere domine et 

                                                 
1235 Não consta da fonte seguida. 
1236 tentationem (fonte) – temptationem (IL165) 
1237 tuae (fonte) – tue (IL165) 
1238 meae (fonte) – mee (IL165) 
1239 redemptio (fonte) – redempcio (IL165) 
1240 aeternam (fonte) – eternam (IL165) 
1241 Não consta da fonte seguida. 
1242 Não consta da fonte seguida. 
1243 A oração não coincide com a da fonte seguida, pelo que se passa a transcrever: Deus, qui 
inter apostólicos sacerdotes famulos tuos pontificali seu sacerdotali fecisti dignitate vigere: 
praesta quaesumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio. Deus veniae largitor, et 
humanae salutis amator, quaesumus clementiam tuam: ut nostrae congregationis frates, 
propinquos, et benefactores, qui ex hoc saeculo transierunt, beata Maria semper virgine 
intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpectuae beatitudinis consortium pervenire 
concedas. Fidelium Deus omnium conditor et redemptor, animabus famulorum, famularumque 
tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, 
piis suplicationibus consequantur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. R: Amen. V: Requiem 
aeternam dona eis domine. R: Et lux perpetua luceat eis.  
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eripe/ animam meam. salvum me fac/ propter misericordiam tua[m] Do/mine deus 

meus in te speravi. sal/vum me fac. ex omnibus perseque[n]/tibus me et libera me 

Nequan/(fl. 146v)do rapiat ut leo animam mea[m] ./ dum non est qui redimat neq[ue]/ 

qui salvum faciat Respice in/ me et miserere mei. et exaudi me/ domine deus meus 

Illumina/ oculos meos ne uniquam obdorini/am in morte Perfice gressus me/os in semitis 

meis. ut non move/antur vestigia mea Ego clama/vi quoniam exaudisti me. inclina/ 

aurem tuam et exaudi verba mea/ Mirifica misericórdias tuas. qui salvos facis sperantes 

in te./ Custodi me domine ut pupilla[m]/ oculi sub umbra alarum tuarum/ protege me. 

a facie uriproru[m] qui/ me afflixerunt Ab occultis me/is munda me domine. et ab 

alie/nis parce servo tuo Tu aute[m] ne/ (fl. 147) longe facias auxilium tuum a me./ ad 

defensionem meam conspice./ Erue a framea deus anima[m] me/am. et de manu 

canis única[m] mea[m]./ Calva me domine ex ore leonis/ et a cornibus unicornium 

humi/litatem meam Narrabo nomen/ tuum fratribus meis. in medio ec/clesie laudabo 

te Vias tuas d[omi]ne/ demonstra michi. et semitas tuas/ edoce me Memento 

miserationu[m]/ tuarum domine. et misericordiar[um]/ tuarum que a seculo sunt 

Delic/ta inventutis mee. et ignorâncias/ meas ne memineris. Secundu[m]/ 

misericordiam tuam memeto mei tu propter bonitatem tuam d[omi]ne. Propter nomen 

tuum domine/ propiciaberis peccato meo. multu[m]/ (fl. 147v) est enim Vide 

humilitatem me/am et laborem meum. et dimitte/ omnia peccata mea Ne perdas/ 

cum impiis deus animam mea[m]./ et cum viris sanguinum vitam/ meam In quorum 

manibus/ iniquitates sunt Exaudi d[omi]ne/ vocem meam qua clamavi ad te/ miserere 

mei et exaudi me Ne/ avertas faciem tuam a me. ne de/clines in ira a servo tuo 

Adiutor/ meus esto domine ne derelinquas/ me. neq[ue] despicias me deus saluta/ris 

meus Legem michi domine/ constitue in vita mea. et dirige me/ in semita recta propter 

inimicos/ meos Ne tradideris me in asas/ tribulantium me. quoniam in/ surrexerunt in me 

testes iniqui et/ (fl. 148) mentita est iniquitas sibi Ad te/ domine clamabo deus meus 

nesile/as a me. et assimulabor desoendenti/bus in lacum Exaudi domine/ vocem 

orationis mee. dum oro ad/ te dum extollo manus meas ad te[m]plum sanctum tuum 

Ne simul/trdas me cum peccatoribus et cu[m]/ viris sanguinum vitam mea[m]/ et cum 

operantibus iniquitatem/ ne perdas me Salvum fac popu/lum tuum domine et benedic 

hereditati tue. et rege eos et extolle illos/ usq[ue] in eternum In te domine/ speravi non 

confundat in eternu[m]/ in tua iusticia libera me et eripias/ me Esto michi in deum 

protec/torem et in domum refugii ut sal/vum me fácies In manus tuas/ (fl. 148v) domine 

commendo spiritum meu[m]/ redemisti me. libera me et eripe me de/ manibus in 

unicorum meorum/ Illumina faciem tuam super ser/vum tuum. et salvum me fac in 

misericordia tua domine. non con/fundar quoniam invocavite./ Benedicam dominum 

in omni/ tempore. semper laus eius i[n] ore me/o In domino laudabitur anima/ mea. 

audiant mansueti e[t] lete[n]tur/ Magnificate dominum me cum/ et exaltemus nomen 
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eius in id xp[ristum]/ Iudica domine nocentes me. ex/pugna impugnantes me 

Ap/prehende arma et scutum. et exurge/ in adiutorium michi Ne sileas/ domine. ne 

discendas a me Prete[n]/de domine misericordiam tuam sci/(fl. 149)entibus te. et 

iusticiam tuam hiis/ qui recto sunt corde Non veniat/ michi pes super bie. et manus 

pecca/toris non moveat me Ne derelin/quas me domine deus meus. ne/ discesseris a 

me Intende in adiu/torium meum domine deus salutis mee Exaudi domine oratio/nem 

meam et deprecationem mea[m]./ auribus percipe lacrimas meas. Ne sileas quia 

advena sum ego/ apud te. et peregrinus sicut omnes/ patres mei Remitte michi ut 

re/frigerer pruisquam abeam. et am/pluis non ero Quoniam circun/dederunt me mala 

quorum non est/ numerus. comprehenderunt me i[n]/iquitates mee. et non potui ut 

vi/derem Multiplicati sunt super/ (fl. 149v) capillos capitis mei. et cor meum/ dereliquit 

me Complaceat tibi/ domini ut crucis me. domine ad/ adiuvandum me réspice 

Ad/iutor meus et protector meus tu/ es domine deus meus ne tardave/ris Ego dixi 

domine miserere/ mei. sana animam mea[m] quia pec/cavi tibi Quare faciem tuam/ 

avertis obluusceris in opie n[ost]re. et/ tribulationis n[ost]re Exurge do/mine adiuva nos. 

et libera nos/ propter nomen tuum Miserere/ mei deus. secundum magna 

mise/ricordiam tuam Et secundum/multitudinem miserationu[m] tua/rum. dele 

iniquitatem meam./ Amplius lava me ab iniqui/tate mea. et a peccato meo munda/ 

(fl. 150) Averte faciem tuam a pecca/tis meis. et omnes iniquitates/ meas dele Cor 

mundum crea in me deus. et spiritum rectum i[n] nova/ vivisceribus meis Ne proicias/ 

me a facie tua. et spiritum sanctu[m]/ tuum ne auferas a me Redde/ michi leticiam 

salutaris tui et sp[irit]u/ principali confirma me Domine/ lábia mea aperies. et os meum 

an/nunciabit laudem tuam Deus/ in nomine tuo salvum me fac. et/ in virtute tua iudica 

me Deus/ exaudi orationem meam aurib[us]/ percipe verba oris nici Quoniam/ alieni 

insurrexerunt adversu[m] me/ et fortes quesierunt anima[m] mea[m]/ et non 

proposuerunt deum ante/ conspectum suum Ecce eni[m] deus/ (fl. 150v) adiuvat me. 

et dominus susceptor/ est anime mee Averte mala ini/micis meis. et in veritate tua 

disper/de illos Exaudi deus oratione[m]/ meam et ne despexeris deprecatione[m]/ 

meam. intende michi et exaudi me/ In deo laudabo verbum. in domi/no laudabo 

sermonem. in deo spera/vi nom timebo. quid faciat michi ho/mo In me sunt deus vota 

tua. q[ue]/reddam laudationes tibi Quoni/am erip visti animam in ea[m] de mor/te. et 

pedes meos a lapsu. ut placea[m]/ coram deo in lumine viventium./ Miserere mei deus 

miserere mei q[uonia]m/ in te confidit anima mea Et in/ umbra alarum tuarunt 

sperabo./ donec transeat iniquitas. Eripe/ me de inimicis meis deus meus. et/ (fl. 151) 

ab insurgentibus in me libera me. Eripe me de operantibus iniqui/tatem. et de viris 

sanguinum sal/va me Ego vero oratione[m] mea[m]/ ad te domine. tempus 

beneplaciti/ deus In multitudine misericor/die tue exaudi me. et in veritate salutis tue 

Eripe me de luto ut no[n]/ infigar libera me ab hiis qui oder[un]t/ me et de profundis 
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aquaru[m] No[n]/ me demergat tempestas a que. neq[ue]/ absorbeat me profundum. 

neque/ urgeat super me puteus os suum./ Exaudi me domine quoniam/ benigna est 

misericordia tua. s[e]c[un]d[u]m/ multitudinem miserationum tu/arum réspice in me. 

Intende ai[m]e/ mee et libera eam. propter inimicos/ meos eripe me Deus in adiuto/(fl. 

151v)rium meum intende. domine ad ad/iuvandum me festina Ego vero/ egenus et 

pauper sum deus adiuva/ me Adiutor meus et liberator me/us es tu domine ne moreris 

In te/ domine speravi non confundat in/ eternum in iusticia tua libera me./ Inclina ad 

me aurem tuam et sal/va me Esto michi in deum protec/torem et in locum inimitum. ut 

sal/vum me facias Replecitur os/meum laude. ut cantem gloriam/ tuam. tota die 

magnitudine[m] tua[m]/ Ne proicias me in tempore senec/ tutis mee. cum detecerit 

virtus me/a. ne derelinquas me Deus ne/ elongeris a me. deus meus in aux/ilium meum 

réspice Ego aute[m]/ semper sperabo. et addiciam super/ (fl. 152) omnem laudem 

tuam Os meu[m]/ annunciabit iusticiam tuam to/ta die salutare tuum Ne tradas/ vestiis 

animas confitentium tibi/ et animas patiperum tuorum ne/ obliviscaris in finem Respice 

i[n]/ testamentum tuum qui a repleti st/ qui obscurati sunt terre domibus/ iniquitatum 

Adiuva nos deus/ salutaris noster et propter gloriam/ nominis tui domine libera nos. et/ 

propicius esto peccatis n[ost]ris propter/ nomen tuum Excita domine/ potenciam tuam 

et veni. ut salvos/ facias nos Domine deus virtu/tum converte nos. et ostende facie[m]/ 

tuam et salvi erimus Conver/te nos deus salutaris noster. et au[tem] te iram tuam a 

nobis Numq[ue]/ (fl. 152v) in eternum ira secris nobis. aut ex/tendes iram tuam a 

generatione in generationem Deus tu co[n]ver/sus vivificabis nos. et plebs tua/ letabitur 

in te Ostende nobis do/mine misericordiam tuam. et sa/lutare tuum da nobis Inclina/ 

domine aurem tuam et exaudi me/ quoniam inops et pauper su[m] ego./ Custodi 

animam meam q[uonia]m pec/cator sum. salvum fac servum tuu[m]/ deus meus 

sperantem in te Mise/rere mei domine quoniam ad te clamavi tota die. letifica 

anima[m]/ servu tui. quoniam ad te domine/ animam meam levavi Et tu/ domine deus 

meus miserator e[t] mi/sericors paciens et multe misericor/die et verax Respice in me et 

mi/serere mei. da imperium puero tuo./ et salvum fac filium ancille tue/ Hac me cum 

signum in bono ut/ videam qui oderunt me et confun/dantur. quoniam tu domine ad/ 

vivisti me. et consolatus es me./ Domine deus salutis mee. in die/ clamavi et nocte 

coram te Intret/ oratio mea in conspectu tuo domi[n]e/ inclina aurem tuam ad 

prece[m] mea[m]/ Ubi sunt misericordie tue antiq[ue]/ domine. sicut virasti david in 

veri/tate tua Memor esto domine ob/ probrii servorum tuorum quod co[n]/tirvit in simi 

meo multarum gen/tium Et sit splendor domini dei/ nostri super nos. et opus mannu[m]/ 

nostrarum dirige Domine ex/audi orationem meam. et clamor/ (fl. 153v) meus ad te 

veniat Non avertas/ faciem tuam a me. in quacumq[ue]/ die tribulor incluta ad me 

aurem/ tuam In quacumq[ue] die invo/cavero te velociter exaudi me Ne/ revoces me 

in dimidio dieru[m] meor[um]/ in generatione et generationem a[n]/ni tui Inicio tu 
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domine terram/ fundasti. et opera manuum tuar[um]/ sunt celi Et tu domine fac 

mecu[m] propter nomen tuum. quia sua/ vis est misericordia tua Libera/ me quia 

egenus et pauper su[m] ego./ et cor meum conturbatum est i[n] me./ Sicut umbra cum 

declinat abla/tus sum. et excussus sum sicut lo/custe Adiuva me domine deus/ meus. 

salvum me fac propter mi/sericordiam tuam Retribue ser/(fl. 154)vo tuo vivifica me. et 

custodiam/ sermones tuos Revela oculos/ meos et considerabo. mirabilia delege tua. 

Incola ego sum in ter/ra. non abscondas a me mandata/ tua Viam iniquitatis 

a[m]mone a me. et de lege tua miserere mei. Viam veritatis elegi. et iudicia/ tua non 

sum oblitus Educine/ in femita mandatorum tuorum./ quia ipsam volui Inclina cor/ 

meum in testimonia tua. et non i[n]/ avaritiam Averte oculos meos/ ne videant 

vanitatem. in via tua/ vivifica me Statue servo tuo e/loquium tuum. in timore tuo./ 

Bonitatem et disciplinam et sci/entiam doce me. quia mandatis tu/is credidi Bonus es tu 

et in boni/(fl. 154v)tate tua doce me iustificationes tu/as Fiat misericordia tua d[omi]ne/ 

ut consoletur me. secundum eloq[ue]/um tuum servo tuo Venia[n]t mi/chi miserationes 

tue et vivam qui/ a lex tua meditatio mea est Fiat/ cor meum immaculatum in 

iustificationibus tuis. ut non confun/dar. vivifica me secundum verbu[m]/ tuum 

Voluntaria oris mei bene/placita fac domine. et iudicia tua/ doce me. Anima mea in 

manib[us]/ meis semper. et legem tuam no[n] su[m]/ oblitus Suscipe me secundu[m] 

elo/quium tuum et vivam. et no[n] con/fundas me ab expectatione mea./ Adiuva me 

et salvus ero. et me/ ditabor in iustificationibus tuis/ semper Hac cum servo tuo 

s[e]c[un]d[u]m (fl. 155) misericordiam tuam. et iustifica/tiones tuas doce me Servus 

tuus/ sum ego dei michi intellectum. ut/ sciam testimonia tua Respice i[n]/ me et 

miserere mei. secundum iudi/cium diligencium nomen tuum/ Gressus meos dirige 

secundum/ eloquium tuum. et non dominet[ur]/ mei omnis in iusticia Redime/ me a 

calumpniis hominum. ut/ custodiam mandata tua Facie[m]/ tuam illumina super 

servu[m] tuum./ et doce me iustificationes tuas./ Vide humilitatem meam et eri/pe me. 

quia legem tuam no[n] sum/ oblitus Iudica iudicium tuu[m]/ et redime me. propter 

eloquiu[m] tuu[m]/ vivifica me Appropinquet de/ precatio me in co[n]spectu tuo 

domine/ (fl. 155v) iuxta eloquium tuum da michi in/tellectum Intret postulacio mea/ in 

conspectu tuo. secundum eloqui/um tuum eripe me Eructabunt/ lábia mea ymnum 

cum docueris/ me iustificationes tuas. Fiat/ manus tua ut salvet me. quonia[m]/ 

mandata tua elegi Concupuri/ salutare tuum domine. et lex tua/ meditacio mea est 

Vivet anima/ mea et laudabit te. et iudicia tua/ ad vivabunt me Erravi sicut/ onis que 

periit quere servum tuu[m]/ domine. quia mandata tua non/ sum oblitus Miserere nobis 

d[omi]ne/ miserere nobis. quia multum reple/ti sumus despectione Bene fac do/mine 

bonis et rectis corde Co[n]ver/tere domine captivitatem nostra[m]/ (fl. 156) sicut torrens 

in austro De profu[n]/dis clamavi ad te domine. domine/ exaudi vocem meam Fiant 

au/res tue intendentes. in vocem depre/cationis me. In qua cumque/ die invocavero 
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te velociter exaudi/ me. multiplicabis in anima mea/ virtutem Pone domine ori me/o 

custodiam. et ostium circunsta[n]cie/ labiis meis Non declines cor me/um in verba 

malicie. ad excusa[n]das/ excusationes in peccatis Intende/ ad deprecationem meam 

quia hu/miliatus sum nimis Lib[er]a me/ a persequentibus me. qui confor/tati sunt super 

me Educ de care[n]e/ animam meam. ad confitendum/ nomini tuo domine Domine/ 

exaudi orationem meam aurib[us]/ (fl. 156v) percipe obsecrationem meam in ve/ritate 

tua exaudi me in tua iusticia/ Et non intres in iudicium cum/ servo tuo. quia non 

iustificabit[ur]/ in conspectu tuo omnis vivens./ Quia persecutus est inimicus a/nimam 

meam. humiliavit in ter/ra vitam meam Velociter exaudi/ me domine. defecit spiritus 

meus./ Nona vertas faciem tuam a me/ et similis ero descendentibus in lacu[m]/ 

Auditam fac michi mane mise/ricordiam tuam. quia in te speravi./ Notam fac michi 

viam in qua/ ambulem. quia ad te levavi a[n]i[m]am/ meam Eripe me de inimicis/ meis 

domine ad te confugi doce me/ facere voluntatem tuam quia de[us]/ meus es tu 

Spiritus tuus bonus (fl. 157) deducet me in terram rectam prop/ter nomen tuum domine 

vivifica/bis me inequitate tua Educes/ de tribulatione animam meam./ et in 

misericordia tua disperdes o[mn]es/ inimicos meos Et perdes om[n]es/ qui tribulant 

animam mea[m]. q[uonia]m/ ego sevus tuus sum Gloria pa/tri et filio et spiritui sancto 

Sicut/ erat in principio et nunc et semper/ et in secula seculorum amen. An[tiphona]/ 

Ne reminiscaris domine delicta/ mea vel parentum meorum neq[ue]/ iundictam sumas 

de pe[n]cis meis./ Omnipotens sempiterne deus/ clementiam tuam supplici/ter 

deprecor. ut me famulum tuu[m]/ N. tibi fideliter servire concedas. et/ perseverancia in 

bonam et felicem/ (fl. 157v) consummationem michi largiri digneris. ut hoc psalterium 

quod/ in conspectu tuo decantavi. ad sa/lutem e[t] remedium anime mee. 

om/niumq[ue] delictorum meorum veni/am. ac vivis et definictis. ad vita[m]/ proficiat 

sempiternam. Amen./  
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ANÁLISE DOS TEXTOS DO IL165 DA BNP 

CALENDÁRIO (fls. 1-2v) 

Santos que se destacam a vermelho: 

Janeiro: circuncisão (1); Epifania (6); vincenti mártir (22); conversão de São Paulo (25); 

Dezembro: Eligi episcopi (1); Nicolay episcopi (6); concepcio beata marie (8); Nichasii 

mártir (14) thomé apóstolo (21); Natividade (25); Stephani mártir (26); São João 

Evangelista (27); Santos Inocentes (28); thomé episcopi e mártir (29) 

Santos que não coincidem com o calendário de Bruges: 

Dezembro: 18: Agricole, m./Alphee, v. (Bruges)/ Annunciatio d[o]m[ini]ca (IL165); 

HORAS DA PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO (fls. 3-24v) 

------------------------------------ 

HORAS DA SANTA CRUZ (fls. 25-29v) 

- Falta a antífona depois do hino, em todas as Horas. 

- A oração final não é exactamente igual. 

- A recomendação com que termina a Hora de Completas, para além de ser mais 

extensa, não coincide exactamente com a fonte seguida. 

MISSA DA SANTA CRUZ (fls. 29v-31 

------------------------------------ 

MISSA DA NOSSA SENHORA (fls. 31v-32v) 

- O texto parece estar incompleto. 

MISSA DA BEM AVENTURADA VIRGEM MARIA (fls. 33-36) 

------------------------------------ 

QUATRO LIÇÕES ESPIRITUAIS (fls. 36-39v) 

- Nada de especial a assinalar 

HORAS DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA SEGUNDO O USO ROMANO 

MATINAS (fls. 40-52V) 

- O texto relativo ao primeiro e segundos nocturnos está incompleto: faltam as três 

lições, os versículos, responsórios e bênçãos que as intercalam e ainda o Hino a Santo 

Ambrósio e a Santo Agostinho. 

LAUDES (fls. 53-61V) 

- O texto termina na linha treze do fólio 61v, de forma incompleta: faltam alguns 

versículos, responsórios, orações e as variantes do texto para as diferentes alturas do 

ano. 

PRIMA (fls. 62-64V) 

- Faltam os versículos e responsórios finais. Em seu lugar foram acrescentados outros 

versículos, uma antífona e orações que não constam da fonte seguida. O texto 

termina abruptamente no final do fólio 64v. 
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TERÇA (fls. 65-68v) 

- A oração final está incompleta. 

- Tal como acontece na Hora anterior foram suprimidos os versículos e resposórios 

finais. 

-  A seguir à oração é acrescentado texto que não consta da fonte seguida: uma 

antífona, um versículo e três orações. 

SEXTA (fls. 69-71v) 

- Foi suprimido o conjunto de versículos e responsórios finais. 

- Foi acrescentado um versículo, uma antífona e orações finais. 

NONA (fls. 72-75v) 

- Foi suprimido o conjunto de versículos e responsórios finais. 

- Foi acrescentado uma antífona, um versículo e orações finais. 

VESPERAS (fls. 76-81v) 

- Verifica-se a ausência de algumas antífonas.  

 - A primeira oração está incompleta. 

- A segunda oração está bastante incompleta, faltando o conjunto de versículos e 

responsórios finais. Salienta-se o facto do texto terminar abruptamente, cortando 

mesmo uma palavra ao meio. 

COMPLETAS (fls. 82-85v) 

- Verifica-se a ausência de duas antífonas. 

- A oração apresenta uma versão diferente, mais desenvolvida, faltando o conjunto 

de versículos e responsórios finais.  

- Foi ainda acrescentado uma antífona, um versículo e orações finais, que não 

constam da fonte seguida. 

OFÍCIO DA VIRGEM PARA O ADVENTO E NATAL: ANTÍFONAS E SALMOS (fls. 86-93) 

Advento: 

- O texto começa na Hora de Vesperas, seguindo-se Completas, Matinas, Laudes, 

Prima, Terça, Sexta e Nona. 

- Foi sistematicamente suprimida a antífona que antecede os salmos, sendo estes 

apenas assinalados pelas primeiras palavras, de modo a não se perder a estrutura do 

texto. 

- Os Glória, introduzidos depois do salmo, são muitas vezes abreviados (como 

acontece em todas as secções) e por vezes são mesmo suprimidos. 

- A oração final apresenta uma versão ligeiramente diferente da que encontramos na 

fonte seguida e foi suprimido o conjunto de versículos e responsórios com que as Horas 

canónicas terminam. 
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Natal: 

- São introduzidas apenas as antífonas que não coincidem com as das restantes 

épocas do ano. 

OBSECRO TE (fls. 93V-95v) 

- Existem muitas diferenças relativamente à fonte seguida; nomeadamente versículos e 

palavras que estão fora da sua sequência normal. 

- A parte final da oração, além de ser mais desenvolvida, praticamente não coincide 

em nada com a fonte seguida. 

MISSA DA FESTA DE SANTO ANDRÉ (fls. 96-98v) 

------------------------------------ 

SALMOS PENITENCIAIS (fls. 99-107v) E LITANIA (fls. 107V-113v) 

Salmos Penitenciais: 

- Abreviatura ou ausência dos Glória. 

Litania: 

- Santos que não constam da fonte seguida: Sancte xpristofore, Sancte blassi, Sancte 

adriane, Sancte georgi, Sancte nichasi, Sancte dyonisi, Sancte maurici, Sancte luppe, 

Sancte leo, Sancte ludovice, Sancte leonarde, Sancte bernardine, Sancta anna, 

Sancta maria egypciaca, Sancta felicitas, Sancta perpetua, Sancta clara, Sancta 

martha, Sancta iuliana, Sancta margareta, Sancta iuliana, Sancta barbara, Sancta 

elyzabeth,  

 

Outros textos acrescentados:  

- Oremus pro rege n[ost]ro. Domine/ saluum fac regem. Et exaudi nos i[n]/ die qua 

invocancrimus te 

- Fiat pax/ in virtute tua. Et habundancia in/ turribus tuis 

 

- A oração está incompleta e foi omitido o conjunto final de versículos e responsórios. 

OFÍCIO DOS DEFUNTOS (fls. 114-145v) 

- Ausência das antífonas que antecipam as mais desenvolvidas. 

- Acrescento de texto (nos fls. 119 e 119v) e de uma oração para um homem. 

- Os Pai Nossos estão abreviados 

- Supressão de um responso e de dois versículos na lição nona, bem como da parte 

final do versículo que encerra o terceiro nocturno da Hora de Matinas (fl. 137) 

- A oração final não coincide com a da fonte seguida. 

LIVRO DE SALMOS DE SÃO JERÓNIMO (fls. 146-157v) 

------------------------------------ 

Fonte: http://www.medievalist.net/hourstxt 
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ANÁLISE CRÍTICA DA TRANSCRIÇÃO DO TEXTO DO IL165 
 

CALENDÁRIO (fls. 1-2v) 

 No que concerne à análise dos dois meses que restam do Calendário, os 

mesmos informam-nos que estamos na presença de um Calendário de Bruges; 

salientando-se apenas uma diferença a 18 de Dezembro: Agricole, m./Alphee, v. 

(Bruges)/ Annunciatio d[o]m[ini]ca (IL165). No dia 18 de Dezembro comemora-se, de 

acordo com a compilação dos Santos de Cada Dia, a Expectação de Nossa Senhora, 

que de acordo com a fonte citada é uma festa de origem espanhola. De salientar 

ainda o facto de Santo Elígio, comemorado a 1 de Dezembro, estar rubricado a 

vermelho, facto que habitualmente não acontece nos calendários de Bruges. No fólio 

referente ao mês de Janeiro estão assinaladas a vermelho as festas dos seguintes 

santos: Circuncisão do Senhor (1); Epifania do Senhor (6); São Vicente, mártir (22); 

Conversão de São Paulo (25). No mês de Dezembro salientam-se as seguintes festas: 

São Elígio, Bispo (1); São Nicolau, Bispo (6); Imaculada Conceição (8); Nicásio de 

Reims, bispo e mártir (14) São Tomé, Apóstolo (21); Natividade de Jesus Cristo (25); 

Santo Estêvão, primeiro mártir (26); São João Evangelista (27); Santos Inocentes (28); 

São Tomás da Cantuária, bispo e mártir (29). 

 
HORAS DA PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO (fls. 3-24v) 

Relativamente à análise do texto desta secção, cada uma das Horas 

canónicas é introduzida por um versículo e por um responsório,1 exactamente iguais 

aos que iniciam as Horas da Virgem, seguidos de um Glória. A Hora de Matinas é 

introduzida no fólio 3, pela inicial ornada D, de Domine labia, a cinco espaços. Depois 

do Glória segue-se o invitatório, devidamente assinalado pela rubrica a vermelho 

Invit[atorium]. A rubrica a vermelho psalm[us], no final da linha treze, e a inicial ornada 

V, de Venite exultemus, que se segue, assinalam o início do salmo. A rubrica a 

vermelho ymnus e a inicial ornada I, de In passione, assinalam no fólio 4, o início do 

hino. No final da linha dois, do fólio 5v, a rubrica a vermelho lectio secunda assinala a 

segunda lição. Salienta-se o facto da primeira lição não ser assinalada e de haver 

duas rubricas para a terceira lição: l[e]c[ti]o III, no final da linha oito do fólio 6 e lectio 

tercia., no final da linha catorze do fólio 6v. O texto, alusivo à Hora de Matinas, termina 

na linha cinco do fólio 7v. A Hora de Laudes é assinalada no início do fólio 8, pela 

inicial ornada D, de Deus in, a três espaços. A Hora Prima é assinalada no início do fólio 

11, pela rubrica a vermelho Ad p[ri]ma[m] e pela inicial ornada D, de Deus in, a três 

espaços, que dá início ao texto na linha dois. A Hora Terça é assinalada pela rubrica a 

vermelho Ad Terciam., no final da linha oito do fólio 13 e pela inicial D, de Deus in, a 

                                                 
1 A primeira e a última Hora canónicas são assinaladas por um conjunto de dois versículos e dois 
responsórios. 
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três espaços, que inicia o texto na linha seguinte. A rubrica a vermelho Ad sexta[m] e a 

inicial ornada D, de Deus in, a três espaços, assinalam o início da Hora Sexta nas linhas 

quinze e dezasseis, respectivamente, do fólio 15. A Hora Nona é assinalada no fólio 17v 

pela rubrica a vermelho Ad nonam e pela inicial ornada D, de Deus in, a três espaços. 

A Hora de Vesperas é assinalada pela rubrica a vermelho Ad vesperas. e pela inicial 

ornada D, de Deus in, a três espaços, nas linhas dois e três do fólio 19v, 

respectivamente. Por último, a Hora de Completas é assinalada no fólio 22v, pela 

rubrica a vermelho Ad complet[orium] e pela inicial ornada C, de Converte nos, a três 

espaços, que dá início ao texto no princípio do fólio. O texto termina na linha sete do 

fólio 24v. 

 

HORAS DA SANTA CRUZ (fls. 25-29v) 

A compilação dos textos que compõem esta secção é bastante mais 

pequena que a anterior e compreende apenas sete horas canónicas (Matinas, Prima, 

Terça, Sexta, Nona, Vesperas e Completas, excluindo-se as Laudes). Cada uma destas 

Horas contém um conjunto de versículos e responsórios seguidos de um Glória e de um 

hino. De acordo com a fonte seguida, depois do hino é introduzida uma antífona, que 

não consta dos textos do manuscrito em análise. Segue-se um versículo, um 

responsório e uma oração. O texto termina com o responsório Amen.2 Esta ausência 

da antífona parece-nos estranha, uma vez que a antífona e o hino são as únicas 

partes do texto que variam ao longo das diferentes Horas. Deste modo, no iluminado 

165, praticamente a única parte do texto que se altera é o hino. Salientamos ainda 

que a oração que encontramos no manuscrito em análise não coincide exactamente 

com a da fonte seguida.  

No iluminado 165 o texto desta secção tem início no fólio 25 e termina no final 

da segunda linha do fólio 29v. A indicação da Hora canónica é dada no final da 

rubrica que identifica o texto, no fólio 25. O primeiro versículo, que dá início ao texto, é 

assinalado pela inicial ornada D, de Domine labia, a quatro espaços. A inicial ornada 

P, de Patris sapientia, a dois espaços, assinala o início do hino na linha onze do mesmo 

fólio. A oração é ainda assinada no fólio 25, pela inicial ornada D, de Domine ihesu, a 

dois espaços, dando início ao texto na linha dezoito. A Hora Prima é assinalada no final 

da linha dez do fólio seguinte, pela rubrica ad prima[m]. O primeiro versículo é 

assinalado no início da mesma linha pela inicial ornada D, de Deus in, a dois espaços. 

Ainda no mesmo fólio, a inicial ornada H, de Hora prima, assinala o início do hino, na 
                                                 
2 John Harthan apresenta uma estrutura diferente para estes textos, afirmando na página 17 do 
seu livro Books of Hours and their owners: “…each Hour consisting of a hymn, antiphon and 

prayer but with no psalms, lessons or responses.” A estrutura apresentada por Roger Wick, na 
página 162 do livro The Book os Hours in Medieval Art and Life, está de acordo com aquilo que 
encontramos no texto do Iluminado 165: “…each Hour consists primarily of only a hymn and a 

prayer, with a few versicles and responses sprinkled about.” 
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linha treze. A oração é assinalada no fólio 26, pela inicial ornada D, de Domine ihesu, a 

dois espaços, que dá início ao texto na linha dois. A rubrica ad tercia[m], no final da 

linha treze, do mesmo fólio, assinala a hora canónica. A inicial ornada D, de Deus in, a 

dois espaços, assinala o primeiro versículo, no início da mesma linha. Ainda no mesmo 

fólio, a inicial ornada C, de Crucifige clamitant, a dois espaços, assinala o início do 

hino na linha dezasseis. A oração é assinalada na linha cinco do fólio 26v, pela inicial 

ornada D, de Domine ihesu, a dois espaços. A Hora Sexta é assinalada no final da linha 

dezasseis, do mesmo fólio, pela rubrica a vermelho ad sextam. A inicial ornada D, de 

Deus in, a dois espaços, assinala o primeiro versículo no início da mesma linha. O hino 

está assinalado na primeira linha do fólio 27, pela inicial ornada H, de Hora sexta, a 

dois espaços. No mesmo fólio, a inicial ornada D, de Domine ihesu, a dois espaços, 

assinala na linha oito, o início da oração. Na última linha deste fólio a rubrica a 

vermelho ad Nonam, assinala a Hora canónica que se segue. O primeiro versículo é 

assim assinalado na primeira linha do fólio 27v, pela inicial ornada D, de Deus in, a dois 

espaços. Segue-se a inicial ornada H, de Hora nona, a dois espaços que assinala, na 

linha quatro, o início do hino. A oração é assinalada no final da linha onze do mesmo 

fólio, pela rubrica a vermelho oracio. Na linha seguinte, a inicial ornada D, de Domine 

ihesu, assinala o início da oração. A Hora de Vesperas é assinalada no final da linha 

quatro do fólio 28, pela rubrica a vermelho Ad vesperas. Segue-se, na linha cinco, a 

inicial ornada D, de Deus in, a dois espaços, que assinala o primeiro versículo e, na 

linha oito, a inicial ornada D, de De cruce, a dois espaços que assinala o início do hino. 

A inicial ornada D, de Domine ihesu, a dois espaços, na linha quinze do mesmo fólio 

assinala o início da oração. A Hora de Completas é assinalada no final da linha oito do 

fólio 28v, pela rubrica a vermelho Ad completor[ium]. A inicial ornada C, de Converte 

nos, a dois espaços, assinala o primeiro versículo, no início da mesma linha. O hino é 

introduzido pela inicial ornada H, de Hora completorii, a dois espaços, que dá início ao 

texto na linha catorze do mesmo fólio. A oração é assinalada no fólio seguinte, pela 

rubrica a vermelho oratio, no final da linha dois e pela inicial ornada D, de Domine 

ihesu, a dois espaços, que inicia o texto na linha três. A inicial ornada H, de Has horas, 

a dois espaços, assinala o início da recomendação (commendatio), na linha catorze 

do mesmo fólio. Este texto, que se prolonga até ao final da linha dois do fólio 29v, para 

além de ser mais extenso, não coincide exactamente com a fonte seguida. 

 

MISSA DA SANTA CRUZ (fls. 29v-31v) 

O início do texto é assinalado na linha 3 do fólio 29v, imediatamente a seguir 

ao terminus da secção anterior, pela a rubrica a vermelho introitus misse de sacta 

cruce. e pela inicial ornada N, de Nos autem, a três espaços, que dá início ao texto na 

linha seguinte. Termina na linha 2 do fólio 31v.  
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MISSA DE NOSSA SENHORA (fls. 31v-32v) 

A Missa de Nossa Senhora tem início na linha 3 do fólio 31v, com a rubrica a 

vermelho Incipit missa de domina nostra.. A inicial ornada I, de Introibo ad, a três 

espaços, assinala o início do texto, na linha quatro, imediatamente a seguir à rubrica. 

O texto termina na linha oito do fólio 32v. 

 

MISSA DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA (fls. 33-36) 

A Missa da Bem-Aventurada Virgem Maria tem início na primeira linha do fólio 

33, com a rubrica a vermelho Introitus misse beate marie virg[in]is. A inicial ornada S, 

de Salve sancta, a quatro espaços, assinala o início do texto na linha dois do mesmo 

fólio. O texto termina na linha treze do fólio 36. 

 

QUATRO LIÇÕES ESPIRITUAIS (fls. 36-39v) 

O primeiro excerto evangélico, já anteriormente referido, tem início no fólio 36 e 

termina no final da linha cinco, do fólio 37. O excerto evangélico de São Lucas está 

assinalado no fólio 37, no final da linha seis, pela rubrica a vermelho Secundu[m] 

lucam. A inicial ornada I, de In illo tempore, a dois espaços, assinala o início do 

excerto, no princípio da mesma linha. Segue-se o excerto evangélico de São Mateus, 

assinalado na linha três do fólio 38 pela rubrica a vermelho S[e]c[un]d[u]m matheu[m] e 

pela inicial ornada I, de In illo tempore, a dois espaços. Por último o excerto evangélico 

de São Marcos, que está assinalado na linha quatro do fólio 39, pela rubrica a 

vermelho S[e]c[un]d[u]m marcum  e pela inicial ornada I, de In illo tempore, a dois 

espaços, que assinala o início do excerto, no princípio da mesma linha. O texto 

termina no final da linha oito do fólio 39v.  

 

HORAS DA VIRGEM 

HORAS DA VIRGEM: MATINAS (fls. 40-52v) 

Relativamente ao texto, o fólio 40 apresenta uma coluna de texto com 

dezanove linhas e oito iniciais ornadas: uma a cinco espaços, outra a dois e seis a um 

espaço. A coluna de texto está delimitada, em cima, pela rubrica a vermelho Hic 

incipiunt hore beate marie vir/ginis secundum usum ro[man]e ecclesie e em baixo e 

lateralmente por filetes a negro e ouro. O texto é alusivo a Matinas, primeira Hora 

canónica, e está assinalado por uma inicial ornada D de Domine labia, que assinala o 

primeiro versículo e respectivo responsório. Salienta-se a ausência de uma rubrica a 

indicar a Hora canónica. De seguida, a inicial ornada D, a um espaço, assinala o 

segundo versículo, seguido também de responsório. A rubrica a vermelho invit, 

abreviatura de invitatorium, assinala o invitatório. A inicial ornada V de Venite 

exultemus, a dois espaços, assinala o início do salmo 94. No fólio 41, a inicial Q de 
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Quem terra, a dois espaços, assinala o início do hino, que termina no fólio 41v. Segue-

se o primeiro nocturno, imediatamente a seguir ao hino, que é assinalado pela rubrica 

a vermelho psalmi sequen/tes dicuntur diebus dominicis. lu/ne et ionis. Anthipho[na]. 

Este texto, para ler aos domingos, segundas e quintas-feiras, é composto pelos salmos 

8, 18 e 23, antecedidos por antífonas. Segue-se um versículo e responsório, um Pai 

Nosso, mais um versículo e um responsório, uma absolvição e termina no responsório 

Amen, na linha 16 do fólio 44. O texto está desta forma incompleto, faltando as três 

lições, os versículos, responsórios e bênçãos que as intercalam e ainda o Hino a Santo 

Ambrósio e a Santo Agostinho. Deste modo, o salmo 8 é assinalado pela inicial ornada 

D, de Domine dominus, a dois espaços, no início das linhas 10 e 11 do fólio 41v; o salmo 

18 é assinalado no fólio 42, pela rubrica P[salmu]s, no final da linha 15 e pela inicial 

ornada C, de Celi enarrant, a dois espaços no início das linhas 16 e 17; o salmo 23 é 

assinalado no final da linha 19 do fólio 43, pela rubrica p[salmu]s david, e no início do 

fólio 43v, pela inicial ornada D, de Domini est, a dois espaços. 

O segundo nocturno, para ler às terças e sextas-feiras, reúne os salmos 44, 45 e 

86 e está assinalo no fólio 44 pela rubrica psalmi sequentes di/cuntur per totu[m] 

annu[m] lune et ionis. Tal como o primeiro nocturno também está incompleto, uma vez 

que não inclui o texto a partir das lições. Os salmos são assinalados por iniciais ornadas 

a dois espaços, correspondendo as iniciais ornadas a um espaço aos respectivos 

versículos. Assim, o salmo 44 é assinalado pela inicial ornada E, de Eructavit cor, a dois 

espaços, ocupando as duas últimas linhas, imediatamente a seguir à rubrica que 

assinala o segundo nocturno. O salmo 45 é assinalado pela rubrica a vermelho 

P[salmu]s d[avi]d, no final da linha 9 do fólio 45v e pela inicial ornada D, de Deus 

noster, a dois espaços no início das linhas 10 e 11. O salmo 86 é assinalado apenas 

pela inicial ornada F, de Fundamenta eius, a dois espaços, que dá início ao texto na 

linha dois do fólio 46v. 

O terceiro e último nocturno, para ler às quartas-feiras e aos sábados, é o único 

que está completo, sendo assinalado, no fólio 47, pela rubrica Psalmi sequentes 

di/cuntur per totum annum dieb[us] mer/curus. e[t] sabbato. An[tiphona]. É composto 

pelos salmos 95, 96 e 97, intercalados por antífonas, por três lições, versículos, 

responsórios, bênçãos e por um hino a santo Ambrósio e a santo Agostinho. O salmo 95 

é assinalado no início das linhas 13 e 14 do fólio 47 pela inicial ornada C, de Cantate 

domino, a dois espaços; o salmo 96 é assinalado pela inicial ornada D, de Dominus 

regnavit, no início das linhas 12 e 13 do fólio 48 e o salmo 97 é assinalado no fólio 49, 

pela rubrica a vermelho p[salmu]s no final da linha 4 e pela inicial ornada C, de 

cantate domino, a dois espaços, que dá início ao salmo. A primeira lição é introduzida 

na linha 5 do fólio 50 pela inicial ornada I, de In omnibus, a dois espaços e pela rubrica 

a vermelho l[e]c[ti]o prim[a]. A segunda lição é assinalada no início do fólio 50v pela 
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inicial ornada E, de Et sic, a dois espaços e pela rubrica a vermelho le[ct]io se[cun]da. 

A terceira lição é assinalada, na última linha do fólio 50v, pela rubrica a vermelho 

Lectio tercia e na primeira linha do fólio 51, pela inicial ornada Q, de Quasi cedrus, a 

dois espaços. A rubrica a vermelho Canticum no final da linha 3 do fólio 51v, introduz o 

Hino a Santo Ambrósio e a Santo Agostinho, juntamente com a inicial ornada T, de Te 

deum, que dá início ao texto no início da linha seguinte. O texto alusivo à Hora de 

Matinas termina na linha 8 do fólio 52v. 

 

HORAS DA VIRGEM: LAUDES (fls. 53-61v) 

 O texto relativo à Hora de Laudes, que se inicia no fólio 54, é composto por sete 

salmos (92, 99, 62, 66, 148, 149 e 150), cânticos, hinos, capítulos, orações, antífonas, 

versículos e responsórios. A inicial ornada D, de Deus in, a quatro espaços, assinala o 

primeiro versículo, seguido de responsório. A inicial ornada G, a um espaço, assinala o 

Glória, e a antífona, que antecede o salmo, está assinalada pela rubrica a vermelho 

an[tiphona]. A rubrica a vermelho P[salmu]s, no final da linha seis, e a inicial ornada D 

de Dominu regnavits, a dois espaços, assinalam o início do salmo 92. O salmo 99 é 

assinalado pela rubrica a vermelho p[salmu]s d[avi]d no final da linha seis do fólio 54v e 

pela inicial ornada I, de Iubilate deo, a dois espaços, que dá início ao texto na linha 

sete. O salmo 62 é assinalado no fólio 55 pela inicial ornada D, de Deus deus, a dois 

espaços, no início das linhas quatro e cinco. Segue-se o salmo 66, no fólio 55v, que 

está assinalado pela rubrica a vermelho p[salmu]s dav[id], no final da linha 10, e pela 

inicial ornada D, de Deus miseriatur, a dois espaços, no início das linhas onze e doze do 

mesmo fólio. A inicial ornada B, de Benedicite omnia, a dois espaços, assinala o início 

do canticum trium puerorum, no início da linha dezasseis do fólio 56. O salmo 148 é 

assinalado no fólio 57v, pela inicial ornada L, de Laudate dominum, a dois espaços, 

que dá início ao texto na linha sete. O salmo 149 é assinalado no fólio seguinte pela 

rubrica a vermelho p[salmu]s, no final da linha quinze, e pela inicial ornada C, de 

Cantate domino, a dois espaços, ocupando o início das linhas dezasseis e dezassete. 

O salmo 150 é assinalado no fólio 58v pela inicial ornada L, de Laudate dominum, a 

dois espaços, que dá início ao texto na linha dezasseis. Segue-se um pequeno 

capítulo, assinalado no fólio 59 pela rubrica a vermelho Cap[itulum], no final da linha 

treze e pela inicial ornada V, de Viderunt eam, a dois espaços, que dá início ao texto 

na mesma linha. A rubrica a vermelho Hymnus, no final da linha dezasseis e a inicial 

ornada O, de O Gloriosa, a dois espaços, assinalam o hino. A inicial ornada B, de 

Benedictus dominus, a dois espaços, assinala o início do canticum Zachariae,3 no início 

da linha doze, do fólio 59v. Seguem-se duas orações, intercaladas por versículos e 

responsórios. A primeira está assinalada no fólio 60v, pela rubrica a vermelho Oracio, 
                                                 
3
 Lc(1, 68-79) 
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no final da linha treze e pela inicial ornada D, de Deus qui, a dois espaços, ocupando 

o início das linhas seguintes. A segunda oração é assinalada no fólio seguinte pela 

inicial ornada P, de Protege domine, a dois espaços, que dá início ao texto na linha 

dez e pela rubrica a vermelho Oracio que aparece só no final da linha catorze. As 

duas iniciais ornadas a dois espaços que se seguem fazem apenas destaques dentro 

da oração. O texto termina na linha treze do fólio 61v, de forma incompleta, faltando 

alguns versículos, responsórios, orações e as variantes do texto para as diferentes 

alturas do ano. 

 

HORAS DA VIRGEM: PRIMA (fls. 62-64v) 

O texto alusivo à Hora Prima é composto por um conjunto de três salmos (53, 84 

e 116), um hino, um capítulo, uma oração, antífonas, versículos e responsórios, 

estendendo-se até ao final do fólio 64v. O primeiro versículo, que dá início ao texto, é 

assinalado pela inicial ornada D, de Deus in, a quatro espaços. A inicial ornada M, de 

Memento salutis, a dois espaços, assinala o início do hino, na linha oito do fólio 62. O 

salmo 53 é ainda assinalado no mesmo fólio, pela rubrica a vermelho p[salmu]s david, 

no final da linha dezasseis e pela inicial ornada D, de Deus in, a dois espaços, no início 

das linhas dezassete e dezoito. O salmo 84 é assinalado no final do fólio 62v, pela inicial 

ornada B, de Benedixisti domine, a dois espaços. O salmo 116 é assinalado por uma 

inicial ornada L, de Laudade dominum, a dois espaços, que dá início ao texto na linha 

doze do fólio 63v. Segue-se um capítulo, antecedido por uma antífona, que é 

assinalado no final da linha três, do fólio 64, pela rubrica a vermelho Capitulum:, e pela 

inicial ornada Q, de Que est, a dois espaços, que dá início ao texto na linha quatro do 

mesmo fólio. A este capítulo segue-se um conjunto de responsórios e versículos e uma 

oração que é assinalada na linha catorze do fólio 64 pela inicial ornada D, de Deus 

qui, a dois espaços. Depois da oração o texto termina com um conjunto de versículos 

e responsórios que não constam do manuscrito em análise. Em contrapartida são 

acrescentados, no fólio 64v, versículos, uma antífona e orações, que não constam da 

fonte seguida, e que são interrompidos abruptamente no final deste fólio. 

 

HORAS DA VIRGEM: TERÇA (fls. 65-68v) 

O texto relativo à Hora de Terça é composto por três salmos (119, 120 e 121), 

um hino, um capítulo, uma oração, antífonas, versículos e responsórios. No manuscrito 

em análise tem início no fólio 66 e está assinalado por uma inicial ornada D, de Deus in, 

que assinala o primeiro versículo e respectivo responsório. As duas iniciais ornadas a um 

espaço que se seguem, assinalam o Glória e a inicial M de Memento salutis, a dois 

espaços, o início do hino. A inicial A de Ad dominum, a dois espaços, que ocupa o 

início das linhas dezassete e dezoito, assinala o início do salmo 119. O salmo 120 está 
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assinalado no fólio 66v, pela inicial ornada L, de Levavi oculos, a dois espaços, que dá 

início ao salmo no início da linha quinze. Segue-se o salmo 121 que é assinalado no 

fólio 67, no final da linha catorze, pela rubrica a vermelho psalmus d[avi]d, e pela 

inicial ornada L, de Letatus sum,  a dois espaços, que dá inicio ao texto na linha quinze. 

A rubrica a vermelho Capitulum, no final da linha dezanove do fólio 67v, introduz um 

pequeno capítulo, que tem início na primeira linha do fólio seguinte e que está 

assinalado pela inicial ornada E, de Et sic, a dois espaços. A inicial ornada D, de Deus 

qui, a dois espaços, assinala o início da oração, na linha dez do fólio 68. Esta oração 

está incompleta, como se pode ver na transcrição, e é acrescentado texto que não 

consta da fonte seguida: uma antífona, um versículo e três orações. Salienta-se ainda 

a ausência dos versículos e responsórios finais. 

 

HORAS DA VIRGEM: SEXTA (fls. 69-71v) 

O texto alusivo à Hora Sexta é composto por um conjunto de três salmos (122, 

123 e 124), um hino, um capítulo, uma oração, antífonas, versículos e responsórios, 

estendendo-se até ao final do fólio 71v. O primeiro versículo, que dá início ao texto, é 

assinalado pela inicial ornada D, de Deus in, a quatro espaços. A rubrica a vermelho 

y[m]nus, no final da linha oito, e a inicial ornada M, de Memento salutis, a dois 

espaços, assinalam o início do hino, na linha nove do fólio 69. O salmo 122 é assinalado 

no mesmo fólio, pela rubrica a vermelho p[salmu]s dav[id], no final da linha dezassete 

e pela inicial ornada A, de Ad te, a dois espaços, no início das linhas dezoito e 

dezanove. O salmo 123 é assinalado no fólio 69v, no início das linhas catorze e quinze, 

pela inicial ornada N, de Nise quia, a dois espaços. O salmo 124 é assinalado pela 

inicial ornada Q, de Qui confidunt, a dois espaços, que dá início ao texto na linha 

quinze do fólio 70. Segue-se um capítulo, antecedido por uma antífona, que é 

assinalado pela inicial ornada E, de Et radicavi, a dois espaços, que dá início ao texto 

na linha dezasseis do fólio 70v. A inicial ornada C, de Concede misericors, a dois 

espaços, assinala o início da oração, na linha seis do fólio 71. Repete-se a situação da 

Hora anterior, onde foi suprimido o conjunto de versículos e responsórios que fazem o 

terminus do texto, depois da oração. No seu lugar foi acrescentado um versículo, uma 

antífona e orações finais, que não constam da fonte seguida. O texto relativo a esta 

Hora termina no final do fólio 71v. 

 

HORAS DA VIRGEM: NONA (fls. 72-75v) 

 O texto relativo à Hora de Nona é composto por três salmos (125, 126 e 127), 

um hino, um capítulo, uma oração, antífonas, versículos e responsórios. No manuscrito 

em análise tem início no fólio 73 e está assinalado por uma inicial ornada D, de Deus in, 

que assinala o primeiro versículo e respectivo responsório. A inicial ornada M de 
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Memento salutis, a dois espaços, no início das linhas oito e nove, marca o início do 

hino. No final da linha dezasseis a rubrica a vermelho psalm[u]s e a inicial ornada I, de 

In convertendo, a dois espaços, assinalam o início do salmo 125. O salmo 126 é 

assinalado no fólio 73v, pela rubrica a vermelho psalmus, no final da linha catorze e 

pela inicial ornada N, de Nisi dominus, a dois espaços, dando início ao texto na linha 

quinze. O salmo 127 é assinalado na linha doze do fólio 74, pela inicial ornada B, de 

beati omnes, a dois espaços. Segue-se o capítulo, no fólio 74v, que está assinalado 

pela rubrica a vermelho cap[itulum] e pela inicial ornada I, de In plateis, a dois 

espaços. A rubrica a vermelho or[ati]o e a inicial ornada F, de Famulorum tuorum, a 

dois espaços, assinalam o início da oração no fólio seguinte. Dever-se-iam seguir um 

conjunto de versículos e responsórios que não constam do manuscrito em análise e, tal 

como acontece nas Horas precedentes, foram acrescentados textos que não 

constam da fonte seguida: uma antífona, um versículo e orações finais. O texto 

termina na linha dezassete do fólio 75v.  

 

HORAS DA VIRGEM: VESPERAS (fls. 76-81v) 

O texto, alusivo à Hora de Vesperas, é composto por cinco salmos (109, 112, 

121, 126 e 147), um capítulo, um hino, um cântico, orações, antífonas, versículos e 

responsórios. No manuscrito em análise, este texto é assinalado por uma inicial ornada 

D, de Deus in, a quatro espaços, que assinala o primeiro versículo e respectivo 

responsório. A inicial ornada D, de Dixit Dominus, a dois espaços, assinala o início do 

salmo 109. A rubrica a vermelho p[salmu]s david, no final da linha doze do fólio 77v e a 

inicial ornada L, de Laudate pueri, a dois espaços, assinalam o salmo 112. No fólio 

seguinte, a rubrica a vermelho p[salmu]s, no final da linha catorze, e a inicial ornada L, 

de Letatus sum, assinalam o salmo 121. O salmo 126 é assinalado nas primeiras linhas 

do fólio 79, pela inicial ornada N, de Nisi dominus, a dois espaços. O salmo 147 é 

assinalado no fólio 79v, pela rubrica a vermelho p[salmu]s e pela inicial ornada L, de 

Lauda ierusalem, a dois espaços, que dá início ao texto na linha três. No fólio seguinte, 

a rubrica a vermelho Cap[itulum], no final da linha sete, e a inicial ornada A, de Ab 

initio, assinalam o capítulo. No mesmo fólio, a rubrica a vermelho hymnus, no final da 

linha doze, e a inicial ornada A, de Ave maris, assinalam o hino. Segue-se um cântico 

que é assinalado no fólio 80v, pela inicial ornada M, de Magnificat anima, a dois 

espaços. A inicial ornada C, de Concede nos, a dois espaços, assinala a primeira 

oração nas primeiras linhas do fólio 81v, estando a mesma incompleta. A inicial ornada 

P, de Protege domine, a dois espaços, assinala o início da segunda oração na linha 

doze do mesmo fólio, embora a rubrica a vermelho só apareça no final da linha 

dezasseis. O texto desta oração é abruptamente interrompido, no final do fólio 81v, 

deixando mesmo a palavra patrocinio, apenas com as duas primeiras letras. 
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HORAS DA VIRGEM: COMPLETAS (fls. 82-85v) 

O texto, alusivo à Hora de Completas, é composto por três salmos (128, 129 e 

130), um hino, um capítulo, um cântico, uma oração, uma bênção, antífonas, 

versículos e responsórios. O primeiro versículo, que dá início ao texto, é assinalado pela 

inicial ornada C, de Converte nos, a quatro espaços. A rubrica a vermelho psalmus., 

no final da linha 10 do fólio 82 e a inicial ornada S de Saepe expugnaverunt, a dois 

espaços, assinalam o início do salmo 128. No fólio 82v, o salmo 129 é assinalado pela 

rubrica a vermelho p[salmu]s., no final da linha doze, e pela inicial ornada D, de De 

profundis, a dois espaços, que dá início ao texto na linha treze. O salmo 130 é 

assinalado no fólio seguinte, no final da linha doze, pela rubrica a vermelho psalm[us]. 

e pela inicial ornada D, de Domine non, a dois espaços, que dá início ao texto na linha 

treze. Segue-se um hino, no fólio 83v, que está assinalado pela rubrica a vermelho 

y[m]n[us], no final da linha seis, e pela inicial ornada M, de Memento salutis, a dois 

espaços. No final da linha quinze do mesmo fólio, a rubrica a vermelho cap[itulum] e a 

inicial ornada E, de Ego mater, assinalam um pequeno capítulo. A inicial ornada N, de 

Nunc dimittis, no início do fólio seguinte, assinala o início do cântico. A oração é 

assinalada nas duas primeiras linhas do fólio 84v, pela inicial ornada B, de Beate et, a 

dois espaços. A partir da linha cinco, deste fólio, o texto não coincide com o da fonte 

seguida, apresentando uma oração mais longa que se prolonga até à linha catorze 

do fólio seguinte. Salienta-se a ausência do conjunto de versículos e responsórios finais 

e a adição, na sequência da oração, de uma antífona, de um versículo e de orações 

finais. O texto termina na linha dezassete do fólio 85v. 

 
OFÍCIO DA VIRGEM PARA O ADVENTO E NATAL: ANTÍFONAS E SALMOS (fls. 86-93) 

O texto desta secção começa com a Hora de Vesperas. O início do texto é 

assinalado por uma inicial ornada D, de Deus in, a quatro espaços, que assinala o 

primeiro versículo e respectivo responsório, no fólio 86. As duas iniciais ornadas a um 

espaço que se seguem, assinalam o Glória. A rubrica a vermelho p[salmu]s, no final da 

linha dez, e a inicial ornada D, de Dixit dominus, a um espaço, assinalam o início do 

salmo 109. Foi suprimida a antífona Missus est, que antecede o salmo e introduz a 

antífona seguinte mais desenvolvida. Esta opção, de supressão da antífona que 

antecede o salmo, verifica-se ao longo de toda a secção, como se pode verificar 

pela transcrição dos textos. O Glória que é dito a seguir ao salmo é muitas vezes 

abreviado e por vezes suprimido. A inicial ornada L, de Laudate pueri, a um espaço, 

assinala o início do salmo 112, na linha catorze. Na linha dezassete, a inicial ornada L, 

de Letatus sum, a um espaço, assinala o início do salmo 121. No fólio 86v, a rubrica a 

vermelho p[salmu]s, no final da linha um e a inicial ornada N, de Nisi dominus, 

assinalam o início do salmo 126. A inicial ornada L, de Lauda iherusalem, a um espaço, 
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assinala o início do salmo 147. A rubrica a vermelho Cap[itulum], no final da linha sete, 

e a inicial ornada E, de Egredietur virga,  a dois espaços, assinalam o capítulo. Segue-

se o hino, assinalado na linha onze pela rubrica a vermelho ymnus, um versículo e um 

responsório e um cântico assinalado no final da linha doze pela rubrica a vermelho 

canticu[m] e pela inicial ornada M, de Magnificat anima, a um espaço, que dá início 

ao texto na linha seguinte. No final da linha dezanove, do fólio 86v, a rubrica a 

vermelho or[ati]o e a inicial ornada D, de Deus qui, na primeira linha do fólio seguinte, 

assinalam a oração. Segue-se uma antífona, um versículo e um responsório e mais 

uma oração, assinalada pela rubrica a vermelho or[ati]o e pela inicial ornada C, de 

Conscientias nostras, a dois espaços. Esta oração apresenta uma versão ligeiramente 

diferente da que encontramos na fonte seguida e foi suprimido o conjunto de 

versículos e responsórios com que as Horas canónicas terminam. O texto termina com 

uma rubrica a vermelho relativa às duas últimas orações. 

A Hora de Completas é introduzida, no final da linha dezoito, do fólio 87, pela 

rubrica a vermelho Ad completoriu[m]. Foram suprimidos o conjunto de versículos e 

responsórios iniciais, bem como o Glória. A inicial ornada S, de Sepe expugnaverunt, a 

dois espaços, assinala o salmo 128. O salmo 129 é assinalado, no final da linha 

dezanove do fólio 87, pela rubrica a vermelho p[salmu]s, e pela inicial ornada D, de 

De profundis, a um espaço, na primeira linha do fólio seguinte. Segue-se o salmo 130, 

assinalado pela rubrica a vermelho p[salmu]s, no final da linha um do fólio 87v, e pela 

inicial ornada D, de Domino non, a um espaço, na linha seguinte. O hino é assinalado 

pela rubrica a vermelho y[m]n[us], e pela inicial ornada M, de Memento salutis, a um 

espaço. A rubrica a vermelho Cap[itulum]  e a inicial ornada E, de Ecce virgo, a dois 

espaços, assinalam o capítulo. Segue-se um conjunto de dois responsórios e um 

versículo. O cântico é assinalado no final da linha dez pela rubrica a vermelho 

c[anti]c[um] e pela inicial ornada N, de Nunc dimittis, a um espaço, no início da linha 

seguinte. A antífona, que se segue, é assinalada pela rubrica a vermelho A[ntiphona], 

no final da linha onze. O texto termina com um versículo e um responsório, tendo sido 

suprimida a última oração, os versículos e responsórios que a seguem e a bênção. Por 

fim, a rubrica a vermelho or[ati]ones e[t] co[m]mora/tio ut in vesperis, remete-nos para 

as orações da Hora anterior. 

A Hora de Matinas é introduzida na linha dezoito do fólio 87v, pela rubrica a 

vermelho Ad mat[utinum]. Tal como aconteceu na Hora de Completas, foram 

suprimidos os versículos e responsórios iniciais, bem como o Glória. O texto começa 

pelo invitatório que é assinalado apenas pela rubrica a vermelho invitat[orium]. A 

inicial L, de Laus tibi, assinala uma parte do texto aparentemente mal colocada, uma 

vez que o salmo 94, que segue o invitatório é assinalado na primeira linha do fólio 88, 

pela inicial ornada V, de Venite exultemus, a um espaço. A rubrica a vermelho 
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y[m]n[us], no final da linha um, e a inicial ornada Q, de Quem terra, a um espaço, 

assinalam o hino. A abreviatura e[t] c[ontinuativus] e a rubrica a vermelho 

Ant[ip]h[onarum]. psalmi. e[t] V[ersiculorum]. ut malio officio/ cu[m] absolutione e[t] 

bened[i]c[ti]o[ne] nib[us] A[]c p[], informam-nos que o texto não sofre alterações até 

ao final da bênção. Deste modo, a inicial ornada M, de Missus est, a dois espaços, 

assinala a primeira lição do primeiro nocturno, na linha cinco do fólio 88. Segue-se o 

responsório Deo gratias, na linha catorze, seguido de outro responsório, devidamente 

identificado pela rubrica a vermelho R[esponsum]. É ainda assinalado na linha dois do 

fólio seguinte um versículo, pela rubrica a vermelho V[ersiculus], uma vez que não 

coincide com o texto seguido durante o resto do ano. Suprimiu-se, pela razão inversa, 

o versículo, a bênção e o responsório que antecedem a segunda lição. Esta é 

assinalada no final da linha seis pela rubrica a vermelho lectio secunda e pela inicial 

ornada Q, de Que cum, a dois espaços, que dá inicio ao texto na linha seguinte. 

Segue-se o responsório Deo gracias, no final da linha dezanove, e outro responsório e 

versículo, identificados por rubricas a vermelho, no fólio seguinte. Mais uma vez, foi 

excluída a parte final do texto por coincidir com o texto utilizaado no resto do ano. A 

terceira lição é assinalada pela rubrica a vermelho lectio tercia, no final da linha onze, 

e pela inicial ornada D, de Dixit autem, a dois espaços, que dá início ao texto na linha 

seguinte. O texto termina, no final do fólio 89v, com um conjunto de dois responsórios e 

um versículo. O primeiro responsório, Deo gratias, está assinalado na linha oito e os 

restantes estão assinalados pelas rubricas responsor[ium] e V[ersiculus], 

respectivamente nas linhas oito e treze. 

A Hora de laudes tem início no fólio 90, estando assinalada pela rubrica a 

vermelho Ad laudes, no final da linha um, e pela inicial ornada D, de Deus in, a um 

espaço, que assinala o primeiro versículo, no início da linha dois. O texto relativo a esta 

Hora está muito abreviado, não desenvolvendo na sua totalidade, as partes do texto 

que diferem das Horas usadas durante todo o ano. Relativamente às antífonas foi 

escolhida a versão mais abreviada. Uma vez que estas estão assinaladas por rubricas, 

optámos por localizar apenas os salmos e a última oração, que não está assinalada. 

Assim, no fólio 90, o salmo 92 é assinalado no início da linha cinco pela inicial ornada 

D, de Dominus regnavit, a um espaço; o salmo 99 é assinalado pela rubrica a vermelho 

p[salmu]s, no final da linha seis, e pela inicial ornada I, de Iubilate deo, a um espaço, 

no início da linha sete; os salmos 62 e 66, são assinalados pelas rubricas a vermelho 

p[salmu]s, no final das linhas oito e nove, e pelas iniciais ornadas D, a um espaço, de 

Deus deus e Deus misereatur, respectivamente. A inicial ornada B, de Benedicite 

omnia, a um espaço, assinala o cântico no início da linha onze. Os salmos 148, 149 e 

150, estão assinalados no início das linhas treze, catorze e quinze, respectivamente 

pelas iniciais ornadas, L de Laudate dominum, C de Cantate dominum e L de Laudate 
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dominum, a um espaço. Na linha cinco do fólio 90v, a inicial ornada C, de 

Conscientias n[ost]ras, a um espaço, assinala a oração, com que termina o texto 

relativo a esta Hora, no manuscrito em análise. 

A Hora Prima é assinalada na linha seis do fólio 90v pela rubrica a vermelho Ad 

prima[m]. No início da mesma linha a inicial ornada D, de Deus in, a um espaço, 

assinala o primeiro versículo. Tal como já aconteceu na Hora anterior as variações 

textuais, que deviam estar totalmente desenvolvidas, estão muito abreviadas. Foi 

suprimido o primeiro responsório, a segunda antífona (que é o desenvolvimento da 

primeira), alguns glórias e o conjunto de versículos e responsórios que seguem a 

oração. De salientar ainda que o texto das linhas quinze, dezasseis e dezassete está 

mal colocado, uma vez que faz parte da Hora anterior. O salmo 53 está assinalado na 

linha nove pela inicial ornada D, de Deus in, a um espaço. Seguem-se os salmos 84 e 

116, que estão assinalados pelas rubricas a vermelho p[salmu]s, no final das linhas nove 

e dez, e pelas iniciais ornadas , a um espaço, B de Benedixisti domine e L, de Laudate 

dominum, respectivamente. A rubrica de s[an]c[t]is, no final da linha quinze, a antífona 

e versículo da linha seguinte e a oração que é assinalada na linha dezassete pela 

inicial ornada, C de Conscientias n[ost]ras, a um espaço, não fazem parte do texto 

alusivo à Hora de Prima, mas sim ao texto da Hora anterior. 

A Hora Terça está assinalada no final da linha dezoito do fólio 90v pela rubrica 

a vermelho Ad tercia[m]. O texto alusivo a esta Hora começa no início da mesma 

linha, onde o versículo introdutório é assinalado pela inicial ornada D, de Deus in, a um 

espaço. A Hora Terça apresenta exactamente os mesmos problemas da Hora anterior: 

as variações textuais muito abreviadas e a introdução, no final, da rubrica de 

s[an]c[t]is seguida de antífona, versículo e oração. Os salmos 119, 120 e 121, são 

assinalados no fólio 91, nas linhas dois, três e quatro, respectivamente pelas iniciais 

ornadas a um espaço, A de Ad dominum, L de Levavi oculos e L de Letatus sum. 

A Hora Sexta e a Hora Nona apresentam a mesma estrutura das anteriores, 

com os seus textos muito abreviados e apresentando apenas a versão reduzida da 

antífona que antecede o salmo, sem a desenvolver no seu final. Deste modo, e uma 

vez que as várias partes do texto estão identificadas por rubricas a vermelho, 

identificam-se apenas os salmos. Relativamente à Hora Sexta, os salmos 122, 123 e 124 

estão assinalados no início das linhas catorze, quinze e dezasseis, do fólio 91, 

respectivamente pelas iniciais ornadas a um espaço A de Ad te, N de Nisi quia e Q de 

Qui confidunt. No fólio 91v a inicial ornada D, de Deus qui, a um espaço, na linha um 

assinala a oração. Nas duas linhas seguintes encontramos a parte do texto, que se tem 

vindo a repetir no final de cada Hora. A linha quatro do mesmo fólio, introduz a Hora 

Nona, apresentando no início da linha a introdução ao primeiro versículo e no final a 

rubrica Ad nona[m]. Os salmos 125, 126 e 127 estão assinalados por iniciais ornadas a 
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um espaço nas linhas sete, oito e nove, respectivamente I de In convertendo, N de Nisi 

dominus e B de Beati omnes. O resto do texto, até ao final da linha quinze, segue a 

mesma estrutura da Hora aterior, ficando assim terminadas as variações textuais para 

as Horas do Advento. 

As quatro últimas linhas do fólio 91v e as seis primeiras do fólio seguinte 

apresentam uma rubrica a vermelho com indicações específicas sobre quais os ofícios 

que devem ser ditos nas diferentes alturas do ano. O versículo que é introduzido na 

linha três refere-se a uma oração, mais concretamente à que é dita durante o período 

do Advento. A partir da linha seis, são enunciadas, na sua totalidade, as várias 

antífonas para recitar durante o período do Natal e que não constam nem das Horas 

para todo o ano, nem das Horas do Advento. As cinco primeiras antífonas estão 

assinaladas por uma rubrica a vermelho, seguida de uma inicial ornada a um espaço, 

que dá início ao texto. Na linha nove do fólio 92v é introduzida a rubrica a vermelho 

Ad bened[ictio], seguida da inicial ornada M, de Mirabile misterium, a um espaço, que 

dá início a outra antífona. A inicial ornada M, de Magnum hereditatis,  a um espaço, 

assinala na linha quinze mais uma antífona, à qual só falta a terminação Kyrie eleison. 

Christe eleison. Kyrie eleison. No fólio seguinte a rubrica a vermelho, que ocupa as seis 

primeiras linhas do fólio, introduz as alterações para o período que vai desde a Festa 

da Purificação (2 de Fevereiro] até à Páscoa. A inicial ornada a um espaço R, de 

Regina celi, assinala a antífona usada durante o período pascal e a inicial ornada C, 

de Concede nos, a dois espaços, assinala uma oração.  

 

OBSECRO TE (fls. 93v-95v) 

O início da oração é assinalado por uma inicial ornada O, de Obsecro te a três 

espaços. Pela análise do texto verificámos que globalmente o texto apresenta muitas 

diferenças relativamente à fonte seguida. Há versículos e palavras que estão fora da 

sua sequência normal, como se durante a cópia do manuscrito o escriba tivesse 

saltado duas ou três linhas e, uma vez detectado o engano, as mesmas tivessem sido 

repostas umas linhas mais à frente. Algumas palavras estão trocadas (p.e. sancti spiritus 

(fonte) aparece no manuscrito como spiritus sancti). Ao longo do texto são 

introduzidas palavras e frases que não constam da fonte seguida. E o inverso também 

acontece. Por último, a parte final da oração, além de ser mais desenvolvida, 

praticamente não coincide em nada com a da fonte seguida.  

 

MISSA DA FESTA DE SANTO ANDRÉ (fls. 96-98v) 

A Missa da Festa de Santo André tem início na primeira linha do fólio 96, com a 

rubrica a vermelho Missa in festo sancti andree. Int[ro]it[us]. A inicial ornada M, de 
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Michi autem, a quatro espaços, assinala o início do texto na linha dois do mesmo fólio. 

O texto termina na linha doze do fólio 98v. 

 

SALMOS PENITENCIAIS E LITANIA (fls. 99-113v) 

O início do texto é assinalado por uma inicial ornada D de Domine ne, a quatro 

espaços, que assinala o início do salmo 6. Os restantes salmos são assinalados com 

iniciais ornadas a dois espaços e os respectivos versículos com iniciais ornadas a um 

espaço; embora esta última marcação não seja muito rigorosa. Salienta-se a ausência 

da antífona Ne reminiscaris a anteceder o primeiro salmo e do Glória no final dos 

salmos 6 e 31. No fólio 100v, ocupando o início das linhas onze e doze, a inicial ornada 

B de Beati quorum, assinala o início do salmo 31. O salmo 37 é assinalado pela inicial 

ornada D, de Domine ne, a dois espaços, no início das linhas seis e sete do fólio 101v. 

No final do salmo a inicial ornada G, a um espaço, assiná-la o Glória. A inicial ornada 

M, de Miserere mei, a dois espaços, assinala o primeiro versículo do salmo 50, no início 

das linhas sete e oito do fólio 103. O salmo 101 é assinalado por uma inicial ornada D, 

de Domine exaudi, a dois espaços, no fólio 104, linhas dezasseis e dezassete. O salmo 

129 é assinalado no início das linhas três e quatro, do fólio 106, por uma inicial ornada 

D, de De profundis clamavi, a dois espaços. O salmo 142 é assinalado por uma inicial 

ornada D, de Domine exaudi, a dois espaços, no início do fólio 106v e termina na 

última linha fólio 107, sendo seguido pelo Glória que é assinalado pela inicial ornada 

G, a um espaço. A inicial ornada N de Ne reminiscaris, a um espaço, na primeira linha 

do fólio seguinte, assinala a antífona que encerra os salmos penitenciais. Para além da 

ausência ou abreviatura dos Glória, o texto está de acordo com a fonte seguida. 

A inicial ornada K de Kyrie eleison, a dois espaços, no início das linhas quatro e 

cinco, do fólio 107v, dá início ao texto da Litania, e serve simultaneamente de inicial 

para as duas palavras que a seguem (Kyrie). O texto introdutório da litania é pontuado 

por seis iniciais ornadas a um espaço, preenchidas a ouro polido e ornadas com 

filigranados. A partir da linha onze começa a enumeração dos vários santos seguidos 

da abreviatura de ora pro nobis, prolongando-se até ao fólio 111. Nestes fólios a 

empaginação é ligeiramente diferente e não comporta tarja ornada. Deste modo, o 

início da linha é assinalado por uma inicial ornada, a um espaço, igual às 

anteriormente descritas; o final da linha é encerrado pela abreviatura de ora pro 

nobis, e o espaço intermédio preenchido por um fim de linha. Esta opção gráfica é 

frequentemente utilizada nas litanias, e ajuda a localizar a enumeração dos santos 

que caracteriza esta secção. Concluída a enumeração dos Santos, é introduzido um 

Pai Nosso, no final da linha dezoito do fólio 111, sem qualquer destaque. A tarja 

iluminada volta a aparecer no fólio 111v, onde é introduzido o salmo 69. Este salmo, 

que é parte integrante da litania, é assinalado pela rubrica a vermelho p[salmu]s 
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d[avi]d, no final da linha três do fólio 111v e pela inicial ornada D, de Deus in, a dois 

espaços, que marca o início do texto na linha quatro. Depois do salmo é dito um 

Glória, que está assinalado por uma inicial ornada G, a um espaço, na linha dezoito 

do fólio 111v, ao qual se segue um conjunto de versículos e responsórios, que têm início 

no fólio 112, com a inicial ornada S, de Salvos fac, a dois espaços. Estes versículos são 

assinalados por iniciais ornadas a um ou dois espaços e os responsórios, sempre 

precedidos por um ponto final, que assinala o terminus do versículo, são assinalados 

por uma letra maiúscula, realçada com aguada amarela. Depois dos versículos segue-

se uma oração que é assinalada no final da linha nove, do fólio 112v, pela rubrica a 

vermelho Or[ati]o e pela inicial ornada D, de Deus cui,  a dois espaços, que dá início 

ao texto. 

 

OFÍCIO DOS DEFUNTOS (fls. 114-145v) 

Relativamente ao texto do iluminado 165, que se inicia no fólio 115, este é 

assinalado pela rubrica a vermelho Hic incipiunt vigilie mortuorum e pela inicial ornada 

D, de Dilexi quoniam, a quatro espaços, que assinala o início do salmo 114. Seria de 

esperar a presença da rubrica Ad Vesperas, indicando a Hora canónica e da antífona 

Placebo Domino, a anteceder o salmo. O salmo 119 é assinalado no fólio 115v pela 

rubrica P[salmu]s, no final da linha cinco e pela inicial ornada A, de Ad dominum, a 

dois espaços, no início das linhas seis e sete. O salmo 120 é assinalado no final da linha 

três do fólio 116, pela rubrica P[salmu]s, e pela inicial ornada L, de Levavi oculos, a dois 

espaços, no início das linhas quatro e cinco. A inicial ornada D, de De profundis, a dois 

espaços, no início das linhas cinco e seis do fólio 116v, assinala o início do salmo 129. O 

salmo 137 é assinalado no fólio seguinte pela inicial ornada, C de Confitebor tibi, no 

início das linhas cinco e seis. A inicial ornada M, de Magnificat anima, a dois espaços, 

que se encontra no início das linhas dezasseis e dezassete do fólio 117v, assinala o 

início do Cântico da Abençoada Virgem Maria, um excerto do Evangelho de São 

Lucas.4 A inicial L, de Lauda anima, a dois espaços, introduz o salmo 145, no início das 

linhas quatro e cinco do fólio118v. O texto alusivo à Hora de Vesperas termina com 

uma oração, seguida por um conjunto de versículos e responsórios. O início da oração 

é assinalado no final do fólio 118v, pela inicial ornada D, de Deus qui, a dois espaços. 

Salienta-se o facto do seu texto ser mais extenso e não corresponder exactamente à 

fonte seguida. 

O texto alusivo à Hora de Matinas tem início no fólio 120 e está assinalado pela 

rubrica Ad matuti[n]as, na linha cinco. Segue-se o invitatório e o salmo 94 que é 

assinalado pela rubrica p[salmu]s David e pela inicial ornada V, de Venite exultemus, a 

dois espaços, no início das linhas sete e oito. A este salmo seguem-se três nocturnos: o 
                                                 
4 Lc (1, 46-55) 
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primeiro é para ser recitado às segundas e quintas; o segundo, às terças e sextas; e o 

terceiro às quartas e sábados. Assim, o primeiro nocturno tem início no fólio 121, 

estando assinalado pela rubrica primo noct[urno], e é contituído por três salmos (5,6 e 

7) antecedidos por antífonas, por três lições retiradas do Livro de Job (7 e 10), um Pai 

Nosso para recitar em surdina, versículos e responsórios. Deste modo, o salmo 5 é 

assinaldo pela inicial ornada V, de Verba mea, a dois espaços, no início das linhas oito 

e nove do fólio 121. Segue-se o salmo 6 assinalado no fólio 122 pela rubrica p[salmu]s e 

pela inicial ornada D, de Domine in furore, a dois espaços, ocupando o início das 

linhas onze e doze. O salmo 7 tem início no fólio 123 e é ssinalado pela inicial ornada D, 

de Domine deus, a dois espaços, nas linhas três e quatro. A primeira lição é assinalada 

no final do fólio 124, pela rubrica lectio p[rim]a e pela inicial ornada P, de Parce michi, 

a dois espaços. A segunda lição é assinalda no fólio 125 pela rubrica lectio secu[n]da 

e pela inicial ornada T, de Tedet animam, a dois espaços, no início das linhas dois e 

três. A terceira lição está incorrectamente assinalada pela rubrica lectio S[e]c[un]da, 

certamente por erro do escriba, no final das linhas sete e oito, do fólio 125v. O início do 

texto é assinalado pela inicial ornada M, de Manus tue, a dois espaços, ocupando o 

início das linhas oito e nove do mesmo fólio. O segundo nocturno apresenta a mesma 

estrutura do primeiro: três salmos (22, 24 e 26), três lições retiradas do Livro de Job (13 e 

14), um Pai Nosso, versículos e responsórios. Está assinalado no final da linha dez do 

fólio 126 pela rubrica In secundo noct[urno]. Segue-se o salmo 22, assinalado pela 

inicial ornada D, de Dominus regit, a dois espaços, ocupando o início das linhas onze e 

doze. O salmo 24 é assinalado pela inicial ornada A, de Ad te domine, a dois espaços, 

no início das linhas catorze e quinze do fólio seguinte. O salmo 26 está assinalado no 

final da linha onze do fólio 128 pela rubrica p[salmu]s e pela inicial ornada D, de 

Dominus illuminatio, a dois espaços, que marca o início do texto nas linhas doze e 

treze. Segue-se uma antífona, um versículo, um responsório, um Pai Nosso para recitar 

em surdina e novamente um versículo e um responsório. A quarta lição é assinalada 

no fólio 129v pela rubrica lectio quarta e pela inicial ornada R, de Responde michi, a 

dois espaços. No fólio seguinte, a quinta lição é assinalada pela rubrica lectio q[ui]nta 

e pela inicial ornada H, de Homo natus, a dois espaços. A sexta lição é assinalada no 

final das linhas catorze e quinze do fólio 130v pela rubrica lectio sexta e pela inicial 

ornada Q, de Quis michi, a dois espaços, no início das linhas quinze e dezasseis. O 

segundo nocturno termina com um responsório e dois versículos. O terceiro nocturno 

apresenta uma estrutura muito semelhante aos anteriores: três salmos (39, 40 e 41), três 

lições do Livro de Job (17, 19 e 10), antífonas, versículos, responsórios e um Pai Nosso 

entre os salmos e as lições. No final apresenta um responsório e três versículos para 

serem ditos apenas no dia da morte. Assim, no iluminado 165, o terceiro nocturno é 

assinalado nas linhas dezasseis e dezassete do fólio 131 pela rubrica In tercio nocturno. 
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Segue-se a antífona Complaceat e o salmo 39 que é assinalado no final da linha 

dezassete pela rubrica p[salmu]s e pela inicial ornada E, de Expectans expectavi, a 

dois espaços, no início das linhas dezassete e dezoito. O salmo 40 é assinalado pela 

inicial B, de Beatus qui, a dois espaços, no início das linhas quatro e cinco do fólio 133. 

O salmo 41 é assinalado no fólio 134, pela rubrica p[salmu]s d[avi]d, no final da linha 

seis, e pela inicial ornada Q, de Quemadmodum desiderat, a dois espaços, que dá 

início ao texto do salmo, na linha sete. A lição sete é assinalada no final da linha 

dezoito do fólio 135 pela rubrica Le[cti]o Vii e pela inicial ornada S, de Spiritus meus, a 

dois espaços, que dá início ao texto na linha dezanove. A lição oitava é assinalada no 

fólio 136 pela rubrica lectio octava, no final da linha seis, e pela inicial ornada P, de 

Pelli mee, a dois espaços, no início das linhas seis e sete. A lição nona é assinalada 

pela rubrica lectio nona. no final da linha dezassete do fólio 136v e pela inicial ornada 

Q, de Quare de,  a dois espaços, que dá início ao texto na linha dezassete. 

O texto alusivo à Hora de Laudes tem início no fólio 137v e está assinalado pela 

rubrica In laudib[us] no final da linha cinco. O salmo 50 está assinalado, no fólio 137v, 

pela rubrica p[salmu]s d[a]vi[d] no final da linha seis e pela inicial ornada M, de 

Miserere mei, que dá início ao texto no princípio da linha sete. O salmo 64 é assinalado 

no final da linha dezanove, do fólio 138v, pela rubrica p[salmu]s d[avi]d e pela inicial 

ornada T, de Te decet, a dois espaços, que dá início ao texto no começo do fólio 

seguinte. O salmo 62 é assinalado no fólio 140 pela rubrica p[salmu]s e pela inicial 

ornada D, de Deus deus,  a dois espaços. O salmo 66 é assinalado pela rubrica 

psalmus david no final da linha dez do fólio 140v, e pela inicial ornada D, de Deus 

misereatur, a dois espaços, que dá início ao texto na linha onze. O cântico de 

Ezequias, retirado do livro do profeta Isaías,5 é assinalado pela rubrica c[anticum] 

e[zechiae] no final da linha dez do fólio 141 e pela inicial ornada E, de Ego dixi, a dois 

espaços, no início das linhas seguintes. Segue-se o salmo 148, no fólio 142, que está 

assinalado pela rubrica p[salmu]s, no final da linha dezasseis e pela inicial ornada L, de 

Laudate dominum, a dois espaços, que dá início ao texto na linha dezassete. O salmo 

149 é assinalado no fólio 143 pela inicial ornada C, de Cantate domino, a dois 

espaços, que inicia o texto na linha oito. O salmo 150 é assinalado pela inicial ornada 

L, de Laudate dominum, a dois espaços, no início das linhas nove e dez, do fólio 143v. 

O canto de Zacarias (Benedictus), retirado do Evangelho de São Lucas,6 está 

assinalado pela rubrica can[ticum]  no final da linha oito do fólio 144 e pela inicial 

ornada B, de Benedictus dominus, que dá início ao texto no princípio da linha seguinte. 

Segue-se o salmo 129, depois de um Pai Nosso recitado em surdina, no fólio 145, 

assinalado pela inicial ornada D, de De profundis, a dois espaços, no início das linhas 

                                                 
5 Is (38, 10-20) 
6 Lc (1, 68-79) 
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oito e nove. O texto termina com uma oração, seguida de versículos e responsórios, 

que é assinalada no final da linha onze pela rubrica a vermelho oratio, e pela inicial 

ornada P, de Partem beate, a dois espaços, que dá início ao texto na linha seguinte. 

Salienta-se o facto desta oração não coincidir com a fonte seguida. O texto termina 

no final da linha dezoito do fólio 145v. 

 

LIVRO DE SALMOS DE SÃO JERÓNIMO (fls. 146-157v) 

O Livro de Salmos de São Jerónimo tem início na primeira linha do fólio 146, 

com a rubrica a vermelho Psalteterium sancti Ieronimi.. A inicial ornada V, de Verba 

mea, a quatro espaços, assinala o início do texto na linha dois do mesmo fólio. O texto 

termina no final da linha sete do fólio 157v.  
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HORAS DA VIRGEM AD VESPERAS 
Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 

V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Ant: Dum esset Rex. Ant: Missus est Ant: O admirabile commercium. 
Psalmus 109: Dixit Dominus Domino 
meo: sede a dextris meis.. 

  

Gloria patri et….   

Ant: Dum esset rex in accubitu…. Ant: Missus est Angelus Gabriel… Ant: O admirabile commercium, 
creator g.. 

Ant: Laeva eius Ant: Ave Maria Ant: Quando natus es. 
Psalmus 112: Laudate pueri 
Dominum: laudate nomen…. 

  

Gloria patri et…..   

Ant: Laeva eius sub capite meo… Ant: Ave Maria gratia plena, Do… Ant: Quando natus es ineffabiliter ex 
virgin.. 

Ant: Nigra sum Ant: Ne timeas. Ant: Rubum quem viderat Moyses 
Psalmus 121: Laetatus sum in his, 
quae dicta sunt mihi: in domum… 

  

Gloria……….   

Ant: Nigra sum, sed formosa filiae 
Hierusalem…. 

Ant: Ne timeas Maria, invenisti 
gratiam apud Dominum: ecce… 

Ant: Rubum quem viderat Moyses 
incombustum, conservatam agnovi... 

Ant: Iam hiems transiit Ant: Dabit ei Dominus. Ant: Germinavit radix Iesse. 
Psalmus 126: Nisi Dominus 
aedificaverit domum: in vanum… 

  

Gloria…   

Ant: Iam hiems transiit: imber abiit, et 
recessit: surge amica mea… 

Ant: Dabit ei Dominus sedem David 
patris eius: et regnabit… 

Ant: Germinavit radix Iesse, orta est 
stella ex Iacob, virgo peperit salvator... 

Ant: Speciosa. Ant: Ecce ancilla. Ant: Ecce Maria. 
Psalmus 147: Lauda Hierusalem 
Dominum: lauda Deum tuum… 

  

Gloria….   

Ant: Speciosa facta es, et suavis in 
deliciis tuis, sancta… 

Ant: Ecce ancilla Domini: fiat mihi 
secundum verbum tuum. 

Ant: Ecce Maria genuit nobis 
salvatorem: quem Ioannes videns ex... 

Capitulum: Ab initio, et ante saecula 
sum, et usque… 

Capitulum: Egredietur virga de 
radice Iesse, et flos de radice… 

Capitulum: Ab initio, et ante saecula 
creata sum, et usque ad futurum sae... 

R: Deo gratias   

Hymnus: Ave maris stella, Dei mater 
alma, Atque semper… 

  

V: Diffusa est gratia in labiis tuis.   

R: Propterea benedixit te Deus…   

Ant: Beata mater. Ant: Spiritus sanctus Ant: Magnum hereditatis mysterium. 
Canticum beatae Mariae virginis: 
Magnificat: anima mea Dominum. 
Et exultavit spiritus…. 

  

Gloria…   

Ant: Beata Mater et intacta virgo 
gloriosa regina mundi… 

Ant: Spiritus sanctus in te descendet 
Maria: ne timeas,… 

Ant: Magnum hereditatis mysterium, 
templum Dei factus est uterus, nescie... 

V: Domine exaudi orationem meam.   

R: Et clamor meus ad te veniat   

Oratio: Concede nos famulos tuos 
quaesumus Domine… 

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum… 

Oratio: Deus, qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda, h... 

R: Amen   

Pro Sanctis   

Ant: Sancti Dei omnes intercedere 
dignemini pro nostra… 

Ant: Ecce Dominus veniet, et omnes 
sancti eius cum eo:… 

Ant: Sancti Dei omnes intercedere 
dignemini pro nostra… 

V: Laetamini in Domino, et exultate 
iusti. 

V: Ecce apparebit Dominus super 
nubem candidam. 

 

R: Et gloriamini omnes recti corde. R: Et cume o sanctorum milia.  

Oratio: Protege Domine populum 
tuum: et apostolorum… 

Oratio: Conscientias nostra 
quaesumus Domine visitando... 

Oratio: Protege Domine populum 
tuum: et apostolorum… 

R: Amen   

V: Domine exaudi orationem…   

R: Et clamor meus ad te veniat.   

V: Benedicamus Domino.   

R: Deo gratias   

V: Fidelium animae per miseric…   

R: Amen   
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HORAS DA VIRGEM AD COMPLETORIUM 

Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 

V: Converte nos Deus salutaris noster   

R: Et averte iram tuam a nobis.   

V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Psalmus 128: Saepe expugnaverunt 
me a iuventude mea: dicat nunc... 

  

Gloria patri et….   

Psalmus 129: De profundis clamavi 
ad te Domine: Domine exaudi vo…. 

  

Gloria patri et…..   

Psalmus 130: Domino non est 
exaltatum cor meum: neque elati… 

  

Gloria……….   

Hymnus: Memento salutis auctor. 
Quod nostri quondam corporis… 

  

Capitulum: Ego mater pulchrae 
dilectionis, et timoris, et magnitudi… 

Capitulum: Ecce virgo concipiet, et 
pariet filium, et vocabitur nomen … 

Capitulum: Ego mater pulchrae 
dilectionis, et timoris, et magnitudi… 

R: Deo gratias   

V: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. V: Angelus Domini nunciavit Mariae. V: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. 

R: Ut digni efficiamur promissionibu… R: Et concepit de Spiritu sancto. R: Ut digni efficiamur promissionibu… 

Ant: Sub tuum praesidium Ant: Spiritus sanctus. Ant: Magnum hereditatis mysterium. 

Canticum simeonis: Nunc dimitis 
servum tuum Domine: secundum...  

  

Gloria…   

Ant: Sub tuum praesidium 
confugimus sancta Dei genitrix: no... 

Ant: Spiritus sanctus in te descendet 
Maria: ne timeas: habebis in utero ... 

Ant: Magnum hereditatis mysterium, 
templum Dei factus est uterus, nasc... 

V: Domine exaudi orationem meam.   

R: Et clamor meus ad te veniat.   

Oratio: Beatae, et gloriodae 
semperque virginis Mariae, quaes… 

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum tuum angelo… 

Oratio: Deus, qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda, h... 

R: Amen   

V: Domine exaudi orationem meam.   

R: Et clamor meus ad te veniat.   

V: Benedicamus Domino.   

R: Deo gratias.   

Benedictio: Benedicat, et custodiat 
nos omnipotens, et misericors Dom… 

  

R: Amen   
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HORAS DA VIRGEM AD MATUTINUM 

Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 
V: Domine labia mea aperies.   

R: Et os meum annunciabit laudem 
tuam. 

  

V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Invitatorium: Ave Maria, gratia 
plena: Dominus tecum. 

  

Psalmus 94: Venite exultemus 
Domino, iubilemus Deo salutari no... 

  

Gloria patri et….   

Hymnus: Quem terra, pontus, 
aethera Colunt, adorant, praedic… 

  

1º nocturno (domingos, segundas e quintas) 
Ant: Benedicta tu.   

Psalmus 8: Domine Dominus noster: 
quam admirabile est nomen tuum... 

  

Gloria patri et…..   

Ant: Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui. 

   

Ant: Sicut myrrha electa.     

Psalmus 18: Caeli enarrant gloriam 
Dei: et opera manuum eius annun… 

  

Gloria……….   

Ant: Sicut myrrha electa, odorem 
dedisti suavitatis, sancta Dei genitrix. 

    

Ant: Ante thorum.    

Psalmus 23: Domini est terra, et 
plenitudo eius: orbis terrarum, et u… 

  

Gloria…   

Ant: Ante thorum huius virginis, 
frequentate nobis dulcia cantica d.. 

   

V: Diffusa est gratia in labiis tuis.   

R: Propterea benedixit te Deus in a…   

Secreto: Pater noster, qui es in 
caelis, sactificetur nomen tuum... 

  

V: Et ne nos inducas in tentationem.   

R: Sed libera nos a malo, Amen.   

Absolutio: Precibus et meritis beatae 
Mariae semper virginis, et omnium... 

  

R: Amen.   

V: Iube domine benedicere.   

Benedictio: Nos cum prole pia 
benedicat virgo Maria. 

  

R: Amen.   

Lectio prima: In omnibus requiem 
quaesivi, et in hereditate Domini m... 

Lectio prima: Missus est Angelus 
Gabriel a Deo in civitatem Galileae.. 

Lectio prima: Missus est Angelus 
Gabriel a Deo in civitatem Galileae.. 

R: Deo gratias.   

R: Sancta et immaculata virginitas ... R: Missus ets Gabriel Angelus ad 
Mariam virginem desponsatam Ios... 

R: Missus ets Gabriel Angelus ad 
Mariam virginem desponsatam Ios... 

V: Benedicta tu in mulieribus, et b.... V: Dabit ei Dominus Deus sedem 
David patris eius, et regnabit in do... 

V: Dabit ei Dominus Deus sedem David 
patris eius, et regnabit in do... 

V: Iube domine benedicere.   

Benedictio: Ipsa virgo virginum, 
intercedat pro nobis ad Dominum. 

  

R: Amen.   

Lectio secunda: In sic in Sion firmata 
sum, et in civitate sanctificata si... 

Lectio secunda: Quae cum audisset, 
turbata est in sermone eius, et cog... 

Lectio secunda: Quae cum audisset, 
turbata est in sermone eius, et cog... 

R: Deo gratias.   

R: Beata es virgo Maria, quae Dom... R: Ave Maria gratia plena, Dominus.. R: Ave Maria gratia plena, Dominus.. 
V: Ave Maria gratia plena, Dominus.. V: Quomodo fiet istud, quoniam vi... V: Quomodo fiet istud, quoniam vi... 
V: Gloria Patri, et Filio: et Spiritui san... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Iube domine benedicere.   

Benedictio: Per virginem matrem, 
concedat nobis Dominus salutem... 

  

R: Amen   
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Lectio tertia: Quasi Cedrus exaltata 
sum in Líbano, et quasi Cypressus... 

Lectio tertia: Dixit autem Maria ad 
Angelum: Quomodo fiet istud, quo... 

Lectio tertia: Dixit autem Maria ad 
Angelum: Quomodo fiet istud, quo... 

R: Deo gratias.   

R: Felix namque es sacra virgo Mar... R: Suscipe verbum virgo Maria, qu... R: Suscipe verbum virgo Maria, qu... 
V: Ora pro populo, interveni pro cl… V: Paries quidem filium, et virginitat… V: Paries quidem filium, et virginitat… 
Gloria...   

Hymnus Sancti Ambrosii et Augustini: 
Te Deum laudamus: te Dominum c... 

------------------------------ ------------------------------ 

2º nocturno (terças e sextas) 
Ant: Specie tua. ------------------------------ ------------------------------ 
Psalmus 44: Eructavit cor meum 
verbum bonum: dico ego opera m... 

------------------------------ ------------------------------ 

Gloria patri et….. ------------------------------ ------------------------------ 
Ant: Specie tua, et pulchritudine tua, 
intende prospere procede, et regna 

------------------------------ ------------------------------ 

Ant: Adiuvabit eam. ------------------------------ ------------------------------ 
Psalmus 45: Deus noster refugium, et 
virtus: adiutor in tribulationibus qu… 

------------------------------ ------------------------------ 

Gloria………. ------------------------------ ------------------------------ 
Ant: Adiuvabit eam Deus vultu suo: 
Deus in medio eius non commoveb.. 

------------------------------ ------------------------------ 

Ant: Sicut laetantium. ------------------------------ ------------------------------ 
Psalmus 86: Fundamenta eius in 
montibus sanctis: diligit Dominus … 

------------------------------ ------------------------------ 

Gloria… ------------------------------ ------------------------------ 
Ant: Sicut laetantium omnium 
nostrum habitatio est in te, sancta... 

------------------------------ ------------------------------ 

V: Diffusa est gratia in labiis tuis. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Propterea benedixit te Deus in a… ------------------------------ ------------------------------ 
Secreto: Pater noster, qui es in 
caelis, sactificetur nomen tuum... 

------------------------------ ------------------------------ 

V: Et ne nos inducas in tentationem. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Sed libera nos a malo, Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
Absolutio: Precibus et meritis beatae 
Mariae semper virginis, et omnium... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
V: Iube domine benedicere. ------------------------------ ------------------------------ 
Benedictio: Nos cum prole pia 
benedicat virgo Maria. 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
Lectio prima: In omnibus requiem 
quaesivi, et in hereditate Domini m... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Deo gratias. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Sancta et immaculata virginitas ... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Benedicta tu in mulieribus, et b.... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Iube domine benedicere. ------------------------------ ------------------------------ 
Benedictio: Ipsa virgo virginum, 
intercedat pro nobis ad Dominum. 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
Lectio secunda: In sic in Sion firmata 
sum, et in civitate sanctificata si... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Deo gratias. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Beata es virgo Maria, quae Dom... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Ave Maria gratia plena, Dominus.. ------------------------------ ------------------------------ 
V: Gloria Patri, et Filio: et Spiritui san... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Iube domine benedicere. ------------------------------ ------------------------------ 
Benedictio: Per virginem matrem, 
concedat nobis Dominus salutem... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen ------------------------------ ------------------------------ 
Lectio tertia: Quasi Cedrus exaltata 
sum in Líbano, et quasi Cypressus... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Deo gratias. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Felix namque es sacra virgo Mar... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Ora pro populo, interveni pro cl… ------------------------------ ------------------------------ 
Gloria... ------------------------------ ------------------------------ 
Hymnus Sancti Ambrosii et Augustini: 
Te Deum laudamus: te Dominum c... 

------------------------------ ------------------------------ 

3º nocturno (quartas e sábados)  

Ant: Gaude Maria virgo. ------------------------------ ------------------------------ 
Psalmus 95: Cantate Domino 
canticum novum: cantate Domino... 

------------------------------ ------------------------------ 

Gloria patri et….. ------------------------------ ------------------------------ 
Ant: Gaude Maria virgo, cunctas 
haereses sola interemisti in universo... 

------------------------------ ------------------------------ 
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Ant: Dignare me. ------------------------------ ------------------------------ 
Psalmus 96: Dominus regnavit, 
exultet terra: laetentur insulae mult… 

------------------------------ ------------------------------ 

Gloria………. ------------------------------ ------------------------------ 
Ant: Dignare me laudare te virgo 
sacrata: da mihi virtutem contra h... 

------------------------------ ------------------------------ 

Ant: Post partum virgo. ------------------------------ ------------------------------ 
Psalmus 97: Cantate Domino 
canticum novum: quia mirabilia fe... 

------------------------------ ------------------------------ 

Gloria… ------------------------------ ------------------------------ 
Ant: Post partum virgo inviolata 
permansisti: Dei genitrix intercede ... 

------------------------------ ------------------------------ 

V: Diffusa est gratia in labiis tuis. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Propterea benedixit te Deus in a… ------------------------------ ------------------------------ 
Secreto: Pater noster, qui es in 
caelis, sactificetur nomen tuum... 

------------------------------ ------------------------------ 

V: Et ne nos inducas in tentationem. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Sed libera nos a malo, Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
Absolutio: Precibus et meritis beatae 
Mariae semper virginis, et omnium... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
V: Iube domine benedicere. ------------------------------ ------------------------------ 
Benedictio: Nos cum prole pia 
benedicat virgo Maria. 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
Lectio prima: In omnibus requiem 
quaesivi, et in hereditate Domini m... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Deo gratias. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Sancta et immaculata virginitas ... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Benedicta tu in mulieribus, et b.... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Iube domine benedicere. ------------------------------ ------------------------------ 
Benedictio: Ipsa virgo virginum, 
intercedat pro nobis ad Dominum. 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen. ------------------------------ ------------------------------ 
Lectio secunda: Et sic in Sion firmata 
sum, et in civitate sanctificata si... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Deo gratias. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Beata es virgo Maria, quae Dom... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Ave Maria gratia plena, Dominus.. ------------------------------ ------------------------------ 
V: Gloria Patri, et Filio: et Spiritui san... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Iube domine benedicere. ------------------------------ ------------------------------ 
Benedictio: Per virginem matrem, 
concedat nobis Dominus salutem... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Amen ------------------------------ ------------------------------ 
Lectio tertia: Quasi Cedrus exaltata 
sum in Líbano, et quasi Cypressus... 

------------------------------ ------------------------------ 

R: Deo gratias. ------------------------------ ------------------------------ 
R: Felix namque es sacra virgo Mar... ------------------------------ ------------------------------ 
V: Ora pro populo, interveni pro cl… ------------------------------ ------------------------------ 
Gloria... ------------------------------ ------------------------------ 
Hymnus Sancti Ambrosii et Augustini: 
Te Deum laudamus: te Dominum c... 

------------------------------ ------------------------------ 

Nota: Nos nocturnos, o texto que se 
segue à Antífona depois do último 
salmo é igual nos três nocturnos. 

Nota: As Horas do Advento e as Horas de Natal são exactamente iguais. 
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HORAS DA VIRGEM AD LAUDES 

Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 
V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Ant: Assumpta est. Ant: Missus est Ant: O admirabile commercium. 
Psalmus 92: Dominus regnavit, 
decore indutus est: indutus est Do... 

  

Gloria patri et….   

Ant: Assumpta est Maria in caelum: 
gaudent Angeli, laudantes bene…. 

Ant: Missus est Angelus Gabriel ad 
Mariam virginem desponsatam Ios… 

Ant: O admirabile commercium, 
creator generis humani animatum c... 

Ant: Maria virgo. Ant: Ave Maria Ant: Quando natus es. 
Psalmus 99: Iubilate Deo omnis terra: 
servite Domino in laetitia. Introite in .. 

  

Gloria patri et…..   

Ant: Maria virgo assumpta est ad 
aethereum thalamum, in quo rex r… 

Ant: Ave Maria gratia plena, 
Dominus tecum: benedicta tu in … 

Ant: Quando natus es ineffabiliter ex 
virgine, tunc impletae sunt scripturae... 

Ant: In odorem. Ant: Ne timeas Maria. Ant: Rubum quem viderat Moyses. 
Psalmus 62: Deus Deus meus: ad te 
de luce vigilo. Sitivit in te anima m… 

  

Psalmus 66: Deus misereatur nostri, 
et benedicat nobis: illuminet vultu… 

  

Gloria…   

Ant: In odorem  unguentorum 
tuorum currimus: adolescentulae … 

Ant: Ne timeas Maria, invenisti 
gratiam apud Dominum: ecce co… 

Ant: Rubum quem viderat Moyses 
incombustum, conservatam agnovi... 

Ant: Benedicta filia. Ant: Dabit ei Dominus. Ant: Germinavit radix Iesse. 
Canticum trium puerorum: Benedice 
omnia opera Domini Domino: laud... 

  

Ant: Benedicta filia tu a Domino: 
quia per te fructum vitae commun… 

Ant: Dabit ei Dominus sedem David 
patris eius: et regnabit in aeternum. 

Ant: Germinavit radix Iesse, orta est 
stella ex Iacob, virgo peperit salvator... 

Ant: Pulchra es. Ant: Ecce ancilla Domini. Ant: Ecce Maria. 
Psalmus 148: Laudate Dominum de 
caelis: laudate eum in excelsis. La… 

  

Psalmus 149: Cantate Dominum 
canticum novum: laus eius in eccl… 

  

Psalmus 150: Laudate Dominum in 
sanctis eius: laudate eum in firma… 

  

Gloria…   

Ant: Pulchra es et decora filia 
Hierusalem, terribilis ut castrorum a… 

Ant: Ecce ancilla Domini: fiat mihi 
secundum verbum tuum. 

Ant: Ecce Maria genuit nobis 
salvatorem: quem Ioannes videns ex... 

Capitulum: Viderum eam filiae Sion, 
et beatissimam praedicaverunt, et… 

Capitulum: Egredietur virga de 
radice Iesse, et flos de radice eius ... 

Capitulum: Viderum eam filiae Sion, et 
beatissimam praedicaverunt, et… 

R: Deo gratias   

Hymnus: O Gloriosa domina, Excelsa 
super sidera, Qui te creavit provid… 

  

V: Benedicta tu in mulieribus.   

R: Et benedictus frutus ventris tui.   

Ant: Beata Dei genitrix. Ant: Spiritus sanctus Ant: Mirabile mysterium. 
Canticum Zachariae: Benedictus 
Dominus Deus Israel: quia visitavit ... 

  

Gloria....   

Ant: Beata Dei genitrix Maria, virgo 
perpetua, templo Domini, sacrariu... 

Ant: Spiritus sanctus in te descendet 
Maria: ne timeas, habebis in utero… 

Ant: Mirabile mysterium declaratur, 
hodie innovantur naturae. Deus ... 

V: Domine exaudi orationem meam.   

R: Et clamor meus ad te veniat   

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum tuum angelo… 

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum tuum angelo… 

Oratio: Deus, qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda, h... 

R: Amen   

Pro Sanctis   

Ant: Sancti Dei omnes intercedere 
dignemini pro nostra, omniumque ... 

Ant: Ecce Dominus veniet, et omnes 
sancti eius cum eo: et erit in die ill… 

Ant: Sancti Dei omnes intercedere 
dignemini pro nostra, omniumque ... 

V: Laetamini in Domino, et exultate... V: Ecce apparebit Dominus super n..  

R: Et gloriamini omnes recti corde. R: Et cum eo sanctorum milia.  

Oratio: Protege Domine populum 
tuum: et apostolorum… 

Oratio: Conscientias nostra 
quaesumus Domine visitando purifi... 

Oratio: Protege Domine populum 
tuum: et apostolorum tuorum Petri et ... 

R: Amen   

V: Domine exaudi orationem…   

R: Et clamor meus ad te veniat.   
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V: Benedicamus Domino.   

R: Deo gratias   

V: Fidelium animae per miseric…   

R: Amen   

V: Dominus det nobis suam pacem.   

R: Et vitam aeternam. Amen.   

   

incompleto incompleto incompleto 
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HORAS DA VIRGEM AD PRIMAM 

Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 
V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Hymnus: Memento salutis auctor. 
Quod nostri quondam corporis … 

  

Ant: Assumpta est. Ant: Missus est Ant: O admirabile commercium. 
Psalmus 53: Deus in nomine tuo 
salvum me fac: et in virtute tua iud... 

  

Gloria patri et….   

Psalmus 84: Benedixisti Domine 
terram tuam: avertisti captivitatem... 

  

Gloria patri et…..   

Psalmus 116: Laudate Dominum 
omnes gentes: laudate eum omn… 

  

Gloria…   

Ant: Assumpta est Maria in caelum, 
gaudent angeli, laudantes benedi… 

Ant: Missus est Angelus Gabriel ad 
Mariam virginem desponsatam Ios… 

Ant: O admirabile commercium, 
creator generis humani animatum c... 

Capitulum: Quae est ista, quae 
progreditur, quasi aurora consurg… 

Capitulum: Ecce virgo concipiet, et 
pariet filium, et vocabitur nomen e... 

Capitulum: Quae est ista, quae 
progreditur, quasi aurora consurg… 

R: Deo gratias   

V: Dignare me laudare te virgo sac..   

R: Da mihi virtutem contra hostes tu..   

V: Domine exaudi orationem…   

R: Et clamor meus ad te veniat.   

Oratio: Deus qui virginalem aulam 
beatae Mariae virginis, in qua hab... 

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum tuum angelo… 

Oratio: Deus, qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda, h... 

R: Amen   
V: Domine exaudi orationem…   
R: Et clamor meus ad te veniat.   
V: Benedicamus Domino.   
R: Deo gratias   
V: Fidelium animae per miseric…   

R: Amen   
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HORAS DA VIRGEM AD TERTIAM 
Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 

V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Hymnus: Memento salutis auctor. 
Quod nostri quondam corporis … 

  

Ant: Maria virgo. Ant: Ave Maria. Ant: Quando natus es. 
Psalmus 119: Ad dominum cum 
tribularet, clamavi: et exaudivit me... 

  

Gloria patri et….   

Psalmus 120: Levavi oculos meos in 
montes: unde veniet auxilium mihi... 

  

Gloria patri et…..   

Psalmus 121: Laetatus sum in his, 
quae dicta sunt mihi: in domum… 

  

Gloria…   

Ant: Maria virgo assumpta est ad 
aethereum thalamum: in quo rex… 

Ant: Ave Maria gratia plena, 
dominus tecum, benedicta tu in m… 

Ant: Quando natus es ineffabiliter ex 
virgine, tunc impletae sunt Scripturae... 

Capitulum: Et sic in Sion firmata sum: 
et in citate sanctificata similiter re… 

Capitulum: Egredietur virga de 
radice Iesse, et flos de radice eius ... 

Capitulum: Et sic in Sion firmata sum, et 
in civitate sanctificata similiter requie… 

R: Deo gratias   

V: Diffusa est gratia in labiis tuis.   

R: Propterea benedixit te Deus in ...   

V: Domine exaudi orationem…   

R: Et clamor meus ad te veniat.   

Oratio: Deus qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda... 

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum tuum angelo… 

Oratio: Deus, qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda, h... 

R: Amen   
V: Domine exaudi orationem…   
R: Et clamor meus ad te veniat.   
V: Benedicamus Domino.   
R: Deo gratias   
V: Fidelium animae per miseric…   

R: Amen   
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HORAS DA VIRGEM AD SEXTAM 
Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 

V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Hymnus: Memento salutis auctor. 
Quod nostri quondam corporis … 

  

Ant: In odorem. Ant: Ne timeas Maria. Ant: Rubum quem viderat Moyses. 
Psalmus 122: Ad te levavi oculos 
meos: qui habitas in caelis. Ecce si... 

  

Gloria patri et….   

Psalmus 123: Nisi quia Dominus erat 
in nobis, dicat nunc Israel: nisi quia... 

  

Gloria patri et…..   

Psalmus 124: Qui confidunt in 
Domino, sicut mons Sion: non com… 

  

Gloria…   

Ant: In odorem unguentorum tuorum 
currimus:adolescentulae dilexerunt... 

Ant: Ne timeas Maria, invenisti 
gratiam apud Dominum: ecce con.. 

Ant: Rubum quem viderat Moyses 
incombustum, conservatam agnovi... 

Capitulum: Et radicavi in populo 
honorificato, rt in partes Dei mei h… 

Capitulum: Dabit ei Dominus Deus 
sedem David patris eius: et regnab... 

Capitulum: Et radicavi in populo 
honorificato, et in partes Dei mei h… 

------------------------------ R: Deo gratias. R: Deo gratias. 
V: Benedicta tu in mulieribus.   

R: Et benedictus fructus ventris tui. K..   

V: Domine exaudi orationem…   

R: Et clamor meus ad te veniat.   

Oratio: Concede misericors Deus 
fragilitati nostrae praesidium: ut qui... 

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum tuum angelo… 

Oratio: Deus, qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda, h... 

R: Amen   
V: Domine exaudi orationem…   
R: Et clamor meus ad te veniat.   
V: Benedicamus Domino.   
R: Deo gratias   
V: Fidelium animae per miseric…   

R: Amen   
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HORAS DA VIRGEM AD NONAM 
Horas para todo o ano Horas do Advento Horas do Natal 

V: Deus in adiutorium meum 
intende. 

  

R: Domine ad adiuvandum me 
festina. 

  

Gloria patri, et Filio: et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper: et in saecula saeculorum, 
Amen. Alleluia. 

  

Hymnus: Memento salutis auctor. 
Quod nostri quondam corporis … 

  

Ant: Pulchra es. Ant: Ecce ancilla Dominis. Ant: Ecce Maria. 
Psalmus 125: In convertendo 
Dominum captivitatem Sion: facti ... 

  

Gloria patri et….   

Psalmus 126: Nisi Dominus 
aedificaverit domum: in vanum la... 

  

Gloria patri et…..   

Psalmus 127: Beati omnes qui timent 
Dominum: qui ambulant in viis eius… 

  

Gloria…   

Ant: Pulchra es et decora filia 
Hierusalem, terribilis ut castrorum  … 

Ant: Ecce ancilla Domini: fiat mihi 
secundum verbum tuum. 

Ant: Ecce Maria genuit nobis 
salvatorem: quem Ioannes videns ex... 

Capitulum: In plateis sicut 
cinnamomum, et balsamum arom… 

Capitulum: Ecce virgo concipiet, et 
pariet filium, et vocabitur nomen ... 

Capitulum: In plateis sicut 
cinnamomum, et balsamum arom… 

R: Deo gratias   

V: Post partum virgo inviolata perm... V: Angelus Domini nunciavit Mariae. V: Post partum virgo inviolata perm... 
R: Dei genitrix intercede pro nobis ... R: Et concepit de spiritu sancto. Kyr... R: Dei genitrix intercede pro nobis ... 
V: Domine exaudi orationem…   

R: Et clamor meus ad te veniat.   

Oratio: Faamulorum tuorum, 
quaesumus, Domine, delictis ignos... 

Oratio: Deus, qui de beatae Mariae 
virginis utero, verbum tuum angelo… 

Oratio: Deus, qui salutis aeternae 
beatae Mariae virginitate fecunda, h... 

R: Amen   
V: Domine exaudi orationem…   
R: Et clamor meus ad te veniat.   
V: Benedicamus Domino.   
R: Deo gratias   
V: Fidelium animae per miseric…   

R: Amen   
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TERMOS DIVERGENTES DA FONTE UTILIZADA 

A 
aeternum (fonte) – eternum (IL165) 
 

arca (fonte) – archa (IL165) 

 
aegros (fonte) – egros (IL165) 

 
aquae (fonte) – aque (IL165) 

 
alleluia (fonte) – alleluya (IL165) 

 
Aethiopum (fonte) – ethiopum (IL165) 

 
aethera (fonte) – ethera (IL165) 

 
absolutio (fonte) – absolucio (IL165) 

 
abundans (fonte) – habundans (IL165) 
 

aedificaverit (fonte) – edificaverit (IL165) 
 

adipe (fonte) – adype (IL165) 
 

Archangelum (fonte) – arcangelum (IL165) 
 

aedificant (fonte) –edificant (IL165) 
 

 

B 
Bethlehem (fonte) – bethleem (IL165) 

 
Bartholomaee (fonte) – Bartolomee (IL165) 

 
beatae Mariae (fonte) – beate marie (IL165) 

 
 

C 
conditur (fonte) – conditor (IL165) 
 

caelorum (fonte) – celorum (IL165) 

 
creaturae (fonte) – creature (IL165) 

 
Conturbatae (fonte) – Conturbate (IL165) 

 
condemnabitur (fonte) – condempnabitur 
(IL165) 

cithara (fonte) – cythara (IL165) 

 
caelum (fonte) – celum (IL165) 

 
cinnamomum (fonte) – cynamomum (IL165) 

 
caelos (fonte) – celos (IL165) 

 
cicatrices meae (fonte) – cycatrices mee 
(IL165) 

 
Catharina (fonte) – Katherina (IL165) 
 

circumdederunt (fonte) – circondederunt 
(IL165) 
 

condemnare (fonte) – condempnare (IL165) 
 

 

D 
duritiam (fonte) – duriciam (IL165) 

 
domnum (fonte) – dompnum (IL165) 
 

dominae suae (fonte) – domine sue (IL165) 
 

 

E 
ecclesiae tuae (fonte) – ecclesie tue (IL165) 

 
errantium (fonte) – errancium (IL165) 

 
Eli (fonte) – hely (IL165) 

 
elisos (fonte) – elysos (IL165) 

 
Elisabeth (fonte) – elyzabeth (IL165) 

 
Exsurge (fonte) – Exurge (IL165) 

 
Evangelium (fonte) – evvangelium (IL165) 

 
 

F 
filiae (fonte) – filie (IL165) 

 
 

G 
gratiam (fonte) – graciam (IL165) 
 

gentium (fonte) – gencium (IL165) 
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II

gloriae (fonte) – glorie (IL165) 
 

gratiae(fonte) – gracie (IL165) 
 

Galillaeae (fonte) – galylee (IL165) 

 
gravatae (fonte) – gravate (IL165) 

 
gigans (fonte) – gygas (IL165) 
 

gratia (fonte) – gracia (IL165) 

 

H 
his (fonte) – hiis (IL165) 

 
hiems (fonte) – yemps (IL165) 

 
Haec (fonte) – Hec (IL165) 

 
hyssopo (fonte) – ysopo (IL165) 

 
Hierusalem (fonte) – iherusalem (IL165) 

 
Hieronyme (fonte) – Ieromine (IL165) 

 

I 
Iesu (fonte) – ihesu (IL165) iudicium (fonte) – iuditium (IL165) 

 
Iesum (fonte) – ihesum (IL165) 

 
irae suae (fonte) – ire sue (IL165) 

 
Ierosolymam (fonte) – ierosolimam (IL165) 

 
imber (fonte) – ymber (IL165) 

iis (fonte) – hiis (IL165) 
 

indulgentiae (fonte) – indulgentie (IL165) 

 
Iustitiae (fonte) – Iusticie (IL165) 
 

 

L 
lactantium (fonte) – lactencium (IL165) 

 
Laetamini (fonte) – Letamini (IL165) 

 
loquellae (fonte) – loquele (IL165) 

 
lacrymarum (fonte) – lacrimarum (IL165) 

 
Iaetitiae prae (fonte) – Ieticie pre (IL165) 

 
Libano (fonte) – lybano (IL165) 

 

M 
meae (fonte) – mee (IL165) 

 
Martyrum (fonte) – martirum (IL165) 

 
mihi (fonte) – michi (IL165) 

 
misericordiae (fonte) – misericordie (IL165) 

 
myrrham (fonte) – mirram (IL165) 

 
mysterium (fonte) – misterium (IL165) 

 
Mariae (fonte) – marie (IL165) 
 

Matthaee (fonte) – Mathee (IL165) 

 
Matthia (fonte) – Mathia (IL165) 
 

martyres (fonte) – martires (IL165) 
 

N 
nihil (fonte) – nichil (IL165) 

 
nycticorax (fonte) – nicticorax (IL165) 
 

Numquid (fonte) – Nunquid (IL165) 

 
novellae (fonte) – novelle (IL165) 

 

P 
pungitur (fonte) – pongitur (IL165) praestans(fonte) – prestans (IL165) 

 
Prae (fonte) – pre (IL165) 

 
portae (fonte) – porte (IL165) 

 
poenarum (fonte) – penarum (IL165) pretioso (fonte) – precioso (IL165) 

 
praedicate (fonte) – predicate (IL165) 
 

pascuae (fonte) – pascue (IL165) 

 
praedicaverunt (fonte) – predicaverunt (IL165) 
 

praemia praestitisti (fonte) – premia prestitisti 
(IL165) 
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pontus (fonte) – ponthus (IL165) 
 

pax (fonte) – pacem (IL165) 

 
Pulchra (fonte) – Pulcra (IL165) 
 

 

Q 
quae (fonte) – que (IL165 quaesumus (fonte) – quesumus (IL165) 

 
quicunque (fonte) – quicumque (IL165) 

 
 

R 
redemptio (fonte) – redempcio (IL165) 

 
 

S 
saecula saeculorum (fonte) – secula 
seculorum 

scribae (fonte) – scribe (IL165) 

 
sitiens (fonte) – siciens (IL165) 

 
Sion (fonte) – syon (IL165) 

 
sepulturae (fonte) – sepulture (IL165) 

 
stellae quae(fonte) – stelle que(IL165) 

 
scripturae (fonte) – scripture (IL165) 
 

suae (fonte) – sue (IL165) 

 
salutatio (fonte) – salutacio (IL165) 
 

somnum(fonte) – sompnum (IL165) 

 
somnis (fonte) – sompnis (IL165) 
 

somnum (fonte) – sompnum (IL165) 

 
sapientiam (fonte) – sapienciam (IL165) 
 

saepe (fonte) – sepe (IL165) 

 
sagittae (fonte) – sagitte (IL165) 
 

 

T 
tertiam (fonte) – terciam (IL165) 
 

Thadaee (fonte) – Thadee (IL165) 

 
 tuae (fonte) –  tue (IL165) 

 
tertiarum (fonte) – terciarum (IL165) 
 

thesauris (fonte) – thezauris (IL165) 
 

tenebrae (fonte) – tenebre (IL165) 

terrae (fonte) – terre (IL165) 
 

tentaverunt (fonte) – temptaverunt (IL165) 

 
tentationis (fonte) – temptacionis (IL165) 
 

 

U 
umbrae (fonte) – umbre (IL165) universae viae (fonte) – universe vie (IL165) 

 

V 
vitae (fonte) – vite (IL165) 
 

Veruntamen (fonte) – Verumptamen (IL165) 
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DESENVOLVIMENTO DAS ABREVIATURAS 

 
e[st] 

 
p[er] qua[m] 

 mea[m] 
  

p[er]ma/nes 

 
tergu[m] 

 
sup[er]exaltemus 

 vive[n]s 

 

sup[er] 

 
n[ost]r[a]e 

 
semp[er] 

 
n[ost]ris   

 
n[ost]r[u]m 

  
p[ro]/phetarum 

 
 

  
p[ro]p/terea 

 
regn[a]s 

 
regu[m] 

 
 

 
partu[m] 

 
eoru[m]   

 
celoru[m] 

 
mea[m] 

   
ani[m]a 

 
montiu[m] 

 
laude[n]t 

 
ubiq[ue] 

 
ip[s]e 

 

usq[ue] 

 
eternu[m] 

 
quoq[ue] 

 
om[ne]s 

 
namq[ue] 

 
o[mne]s 

 
neq[ue] 

 
d[omin]um   

 
s[an]c[t]is 

 
omnib[us] 

 
S[an]c[t]a 

 
sonantib[us] 

 
iubilatio[n]is 

 
compedib[us] 

 
d[omi]ne 

 

 
actib[us] 
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 i[n] 
 

candidat[us] 

 
e[st] 

 
ei[us] 

   
e[t] 

 
Hymn[us] 

 
nob[is] 

 
ipsi[us] 

 
p[o]p[u]li 

 
psalm[us] 

  

 
lat[us] 

 
 

 
sext[us] 

 
 

 
temp[us] 

  
g[ra]/tis 

 
tanq[uam] 

 
venerat[ur]   

 Confiteant[ur] 

 
Xp[rist]e = christe 

 
iustificabit[ur] 

 
Xpriste = christe 

 
 

 
Xp[rist]us = christus 

 
cap[itulum] 

 
Xp[rist]e = christe 

 
an[tiphona] 

 
Xpristo = christo 

 
p[salmu]s 

 
xp[ristu]m = christum 

 
psalm[us]   

    
v[ersiculus] 

   
e continua 

 
v[er]s[iculus]   

 
y[m]n[us]   

 
c[anti]c[um] 
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MAIÚSCULAS 

 
Audiens   

 
Benedictus 

 
OBsecro te 

 
Cum   

 
Dixit   

 
Et   

 
Filius   

 

Gl[ori]a   

 
Hic   

 
Ideoq[ue] 

 

In 

 J   

 
Kyrie   

 
Loquente   

 
Missus   

 
 

Ne timeas 

 
         In              

 
Noctem 

 
Non 

 
Omnia 

 
Oremus 

 
Per   

 
Quomodo 

 
Qui 

 
Recumbentibus   

 
Spiritus 

 
Sed 

 
Tunc   

 

Ubi 
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Vidimus   

 X   

 Y   

 Z   
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INICIAIS ORNADAS IL165 BNP 

Secções 
5  

Espaços 

4  

Espaços 

3  

Espaços 

2  

Espaços 

1  

Espaço Total 

Calendário 
(1-2v)    2 72 74 

Horas da Paixão 
(3-24v) 1  7 45 162 215 

Horas da Santa Cruz 
(25-29v)  1  21 10 32 

Missa de Santa Cruz 
(29v-31v)   1 4 12 17 

Missa de N. Senhora 
(31v-32v)   1 2 9 12 

Missa da Bem 
Aventurada V. Maria 

(33-36) 
 1  6 15 22 

Lições Espirituais 
(36-39v)    4  4 

Matinas 
(40-52v) 1   15 178 194 

Laudes 
(53-61v)  1  15 93 109 

Prima 
(62-64v)  1  9 31 41 

Terça 
(65-68v)  1  9 35 45 

Sexta 
(69-71v)  1  9 30 40 

Nona 
(72-75v)  1  9 30 40 

Vesperas 
(76-81v)  1  11 71 83 

Completas 
(82-85v)  1  12 35 48 

Variações textuais 
(86-93)  1  10 82 93 

Obsecro te 
(93v-95v)   1   1 

Missa da Festa de 
Santo André 
(96-98v) 

 1  5 16 22 

Salmos Penitenciais e 
Litania 

(99-113v) 
 1  16 268 285 

Ofício dos Defuntos 
(114-145v)  1  40 346 387 

Livro de Salmos de São 
Jerónimo 
(146-157v) 

 1  1 184 186 

Totais 2 14 10 245 1679 1950 
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INICIAIS ORNADAS: CALENDÁRIO 

Fólios 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

1 1 20     (1) 

1v  16     (1) 

2 1 20     (2) 

2v  16     (1) 

Total 2 72     (5) 

Total 74 
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INICIAIS ORNADAS: HORAS DA PAIXÃO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

Fólios 

 

 

5 Espaços 

 

 

3 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

 

1 Espaço 

 

3 1  1 6 

3v    4     (1) 

4   1 8     (4) 

4v   1 6     (1) 

5    7     (3) 

5v   1  

6   1 2     (1) 

6v   1 2 

7   1 4     (3) 

7v    3     (1) 

8  1 1 6     (2) 

8v   2 4 

9   1 6     (4) 

9v    8     (2) 

10   2 1     (1) 

10v    2     (1) 

11  1 2 4     (1) 

11v   1 5 

12   1 2     (1) 

12v   1 2 

13  1 1 3     (1) 

13v   1 6 

14   1 1 

14v   2 1 

15  1  2     (2) 

15v   2 5 

16   1 3     (2) 

16v   2 2     (1) 

17    2     (2) 

17v  1 2 5 

18   1 4     (2) 

18v   2 1 

19    4     (3) 

19v  1 1 6     (1) 

20   1 1 

20v   1 5 

21   1 9     (3) 

21v   2 1     (1) 

22    1     (1) 

22v  1 1 8     (1) 

23   2 3     (2) 

23v   1 6     (1) 

24   2  

24v    1     (1) 

Total 1 7 45 162     (50) 

Total 215 
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INICIAIS ORNADAS: HORAS DA SANTA CRUZ 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 
25 1 2 3 

25v  2 1 

26  3 1 

26v  2 1 

27  2  

27v  3 1 

28  3 1 

28v  2 2 

29  2  

29v    

Total 1 21 10 

Total 32 

 
 
 
 
 
 
 

INICIAIS ORNADAS: MISSA DA SANTA CRUZ 

Fólios 

 

 

3 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

29v 1  4 

30  2  

30v  1 2 

31  1 6 

31v    

Total 1 4 12 

Total 17 
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INICIAIS ORNADAS: MISSA DE NOSSA SENHORA 

Fólios 

 

 

3 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

31v 1 1 2 

32  1 3 

32v   4     (1) 

Total 1 2 9 

Total 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIAIS ORNADAS: MISSA DA BEM AVENTURADA VIRGEM 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

33 1 1 5 

33v  1  

34  1  

34v  2 1 

35    

35v   8     (4) 

36  1 1 

Total 1 6 15     (4) 

Total 22 
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INICIAIS ORNADAS: QUATRO LIÇÕES ESPIRITUAIS 

Fólios 

 

 

 

2 Espaços 
 

 

36 1 

36v  

37 1 

37v  

38 1 

38v  

39 1 

39v  

Total 4 
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INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (MATINAS) 

Fólios 

 

 

5 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

40 1 1 6 

40v   5     (3) 

41  1 8     (1) 

41v  1 6     (1) 

42  1 7     (1) 

42v   8     (1) 

43   8     (4) 

43v  1 7 

44  1 5     (3) 

44v   9     (2) 

45   8     (1) 

45v  1 6 

46   8     (2) 

46v  1 7 

47  1 6     (2) 

47v   8     (1) 

48  1 8     (3) 

48v   9     (3) 

49  1 8     (1) 

49v   5 

50  1 2 

50v  1 2 

51  1 1     (1) 

51v  1 14     (1) 

52   14      (6) 

52v   3 

Total 1 15 178     (37) 

Total 194 
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INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (LAUDES) 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

53    

53v    

54 1 1 7 

54v  1 7     (1) 

55  1 6 

55v  1 6     (1) 

56  1 6    (2) 

56v   9     (4) 

57   8     (1) 

57v  1 7     (1) 

58  1 8     (2) 

58v  1 8     (1) 

59  2 5     (1) 

59v  1 5 

60   8     (2)    

60v  1 3     (1) 

61  3  

61v    

Total 1 15 93       (17) 

Total 109 

 
 
 
 

INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (PRIMA) 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

62 1 2 5 

62v  1 7      

63   9     (4) 

63v  1 9 

64  2 1     (1) 

64v  3  

Total 1 9 31     (5) 

Total 41 
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INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (TERÇA)  

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

65    

65v    

66 1 2 5 

66v  1 8 

67  1 9     (2) 

67v   9     (4) 

68  2 4 

68v  3  

Total 1 9 35      (6) 

Total 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (SEXTA) 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

69 1 2 5 

69v  1 7 

70  1 8     (3) 

70v  1 6 

71  1 4     (2) 

71v  3  

Total 1 9 30      (5) 

Total 40 
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INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (NONA) 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

72    

72v    

73 1 2 5 

73v  1 9     (1) 

74  1 7     (1) 

74v  1 7     (1) 

75  2 1     (1) 

75v  2 1 

Total 1 9 30     (4) 

Total 40 

 
 
 
 
 
 
 

INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (VESPERAS) 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

76    

76v    

77 1 1 6 

77v  1 8     (1) 

78  1 9     (3) 

78v   9     (4) 

79  1 8     (1) 

79v  1 8     (1) 

80  2 6     (2) 

80v  1 7     (1) 

81   9     (2) 

81v  3 1 

Total 1 11 71     (15) 

Total 83 
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INICIAIS ORNADAS: HORAS DA VIRGEM (COMPLETAS) 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

82 1 1 6 

82v  1 8     (1) 

83  1 9     (3) 

83v  2 5     (1) 

84  1 6 

84v  3  

85  2  

85v  1 1 

Total 1 12 35     (5) 

Total 48 

 
 
 

INICIAIS ORNADAS: OFÍCIO DA VIRGEM PARA O ADVENTO E NATAL – ANTÍFONAS E SALMOS 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

86 1  5 

86v  1 4 

87  3 1     (1) 

87v  1 5     (2) 

88  1 2     (2) 

88v  1  

89  1  

89v   1     (1) 

90   14     (13) 

90v   14     (13) 

91   16     (13) 

91v  1 11 

92   4 

92v   4 

93  1 1 

Total 1 10 82     (45) 

Total 93 
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INICIAIS ORNADAS: OBSECRO TE 

Fólios 

 

 

3 Espaços 

93v 1 

94  

94v  

95  

95v  

Total 1 

Total 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIAIS ORNADAS: MISSA DA FESTA DE SANTO ANDRÉ 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

96 1 1 6 

96v  1  

97   1 

97v  2 1 

98   8     (2) 

98v  1  

Total 1 5 16     (2) 

Total 22 
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INICIAIS ORNADAS: SALMOS PENITENCIAIS E LITANIA 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

99    

99v    

100 1  6 

100v  1 6 

101   8     (2) 

101v  1 7     (1) 

102   7     (2) 

102v   8     (3) 

103  1 8     (2) 

103v   9     (2) 

104  1 7     (2) 

104v   9     (1) 

105   9     (3) 

105v   9     (3) 

106  1 9     (3) 

106v  1 6 

107   8     (3) 

107v  1 15     (2) 

108   19     (19) 

108v   19     (19) 

109   19     (19) 

109v   19     (19) 

110   17     (17) 

110v   14     (10) 

111   13     (1) 

111v  1 8     (1) 

112  1 6     (2) 

112v  2 3 

113  4  

113v  1  

Total 1 16 268     (136) 

Total 285 
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INICIAIS ORNADAS: OFÍCIO DOS DEFUNTOS 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

114    

114v    

115 1  7 

115v  1 8     (2) 

116  1 8     (3) 

116v  1 7     (1) 

117  1 6     (2) 

117v  1 6     (2) 

118   8     (3) 

118v  1 7     (2) 

119  2 4     (1) 

119v  2  

120  1 6     (3) 

120v   5    (2) 

121  1 9     (1) 

121v   8     (4) 

122  1 6     (2) 

122v   7     (3) 

123  1 6     (1) 

123v   8     (1) 

124  1 4     (1) 

124v   1     (1) 

125  1  

125v  1  

126  1 4 

126v  1 8     (2) 

127   8     (2) 

127v   9     (1) 

128  1 8     (2) 

128v   8     (2) 

129   8     (2) 

129v  1  

130  1  

130v  1  

131  1 2     (1) 

131v   9     (2) 

132   6     (2) 

132v   8     (1) 

133  1 5 

133v   7     (1) 

134  1 6     (3) 

134v   9     (5) 

135  1 3     (1) 
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135v    

136  1  

136v  1  

137   1     (1) 

137v  1 6 

138   9     (3) 

138v   6     (1) 

139  1 7     (2) 

139v   7     (3) 

140  1 7     (2) 

140v  1 5 

141  1 6     (1) 

141v   7     (1) 

142  1 6     (2) 

142v   10     (3) 

143  1 8     (1) 

143v  1 7 

144  1 5     (2) 

144v   8     (2) 

145  1 8     (1) 

145v  1 4     (1) 

Total 1 40 346     (88) 

Total 389 
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XV

 

INICIAIS ORNADAS: LIVRO DE SALMOS DE SÃO JERÓNIMO 

Fólios 

 

 

4 Espaços 

 

 

2 Espaços 

 

 

1 Espaço 

 

146 1  7 

146v   8     (1) 

147   8     (3) 

147v   8     (1) 

148   7     (2) 

148v   8     (3) 

149   8     (2) 

149v   8     (1) 

150   9      (2) 

150v   8     (2) 

151   8     (3) 

151v   9     (2) 

152   8     (2) 

152v   7     (2) 

153   7     (3) 

153v   9     (3) 

154   10     (3) 

154v   8     (2) 

155   8     (2) 

155v   9      

156   9     (1) 

156v   8     (3) 

157  1 5     (1) 

157v    

Total 1 1 184     (44) 

Total 186 
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1 

FÓLIOS SEM TARJA – IL165 BNP 

Secções Fólios Total 

Calendário 
(1-2v) 1v, 2v 2 

Horas da Paixão 
(3-24v) 3v, 5, 7v, 9v, 10v, 17, 19, 22 e 24v 9 

Horas da Santa Cruz 
(25-29v)  0 

Missa de Santa Cruz 
(29v-31v)  0 

Missa de N. Senhora 
(31v-32v) 32v 1 

Missa da Bem 
Aventurada V. Maria 

(33-36) 
35 e 35v 2 

Lições Espirituais 
(36-39v) 36v, 37v, 38v e 39v 4 

Matinas 
(40-52v) 40v, 42v, 43, 44v, 45, 46, 47v, 48v, 49v, 52 e 52v 11 

Laudes 
(53-61v) 56v, 57, 60 e 61v 4 

Prima 
(62-64v) 63 1 

Terça 
(65-68v) 67v 1 

Sexta 
(69-71v)  0 

Nona 
(72-75v)  0 

Vesperas 
(76-81v) 78v e 81 2 

Completas 
(82-85v)  0 

Variações textuais 
(86-93) 89v, 90, 90v, 91, 92 e 92v 6 

Obsecro te 
(93v-95v) 94, 94v, 95 e 95v 4 

Missa da Festa de 
Santo André 
(96-98v) 

97 e 98 2 

Salmos Penitenciais e 
Litania 
(99-113v) 

101, 102, 102v, 103v, 104v, 105, 105v, 107, 108, 108v, 

109, 109v, 110, 110v e 111 
15 

Ofício dos Defuntos 
(114-145v) 

118, 120v, 121v, 122v, 123v, 124v, 127, 127v, 128v, 129, 
131v, 132, 132v,133v, 134v, 135v, 137, 138, 138v, 139v, 

141v, 142v e 144v   
23 

Livro de Salmos de São 
Jerónimo 
(146-157v) 

146v, 147, 147v, 148, 148v, 149, 149v, 150, 150v, 151, 
151v, 152, 152v, 153, 153v, 154, 154v, 155, 155v, 156, 

156v, 157v. 
22 

Total  109 
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I 

Figurações marginais, BNP: Iluminado 165 SERES COMPÓSITOS 

Seres maléficos 
 

    
 (20 x 14)                       fl. 3                             fl. 3     

                              

                                                                   

Seres meio homem, meio animal 
 

       
 (22 x 22)                          fl. 3    (28 x 22)                                   fl. 3                   
 

     
 (24 x 20)                          fl. 66     (20 x 18)                           fl. 114v    
 
 

                               
                                    

 

Seres que lutam com a própria cauda 
 

         
 (15 x 12)                 fl. 82v   (18 x 13)                  fl. 88    (18 x 13)             fl. 88v     
 

 
 
 

Figuras maléficas anónimas, que 

resultam da reunião de vários 

seres. 

 

     Asas membranosas 

 

 

  Cascos fendidos 

Seres que resultam da reunião de 

um busto humano (mais ou 

menos individualizado) com um 

animal. 

Figuras compósitas onde os rivais, 

reunidos num mesmo ser, se 

defrontam entre si. 
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II  
Anjo 
 

     
 (30 x 18)                    fl. 25  

 

Justaposição de um antropomorfo e de uma jovem 

 

 
 (17 x 16)                         fl. 97v 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É bastante frequente no corpus 

Vrelant, reflectido o espírito da 

mentalidade medieval de 

oposição dos contrários: a beleza 

e a fealdade. 

São figuras ambíguas cuja 

intenção é satírica.  

Muito frequentes nas margens 

dos manuscritos atribuídos a 

Vrelant. As representações mais 

frequentes são os anjos músicos 

ou os representados a rezar com 

as mãos postas. 



Levantamento iconográfico das figurações marginais do iluminado 165 da BNP – Anexo 12 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
 

III 
 

Figurações marginais, BNP: Iluminado 165 ANIMAIS REAIS 

Aves e raposa 
 

     
     (14 x 14)                      fl. 17v      (14 x 14)                                      fl. 25      (14 x 22)                                                        fl. 72v 

 

 

Veado, urso e macaco 
 

           
    (22 x 16)                          fl. 40         (14 x 13)                                    fl. 96        (18 x 14, cauda não incluída)                 fl. 25 

 

 

Cão 
 

             
(12 x 5)                            fl. 25       (11 x 13)                                  fl. 40      (12 x 7)                 fl. 40      (18 x 13)                        fl. 96 
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IV  
 

 

 (14 x 21)                                       fl. 72v 

 

Cavalo 
 

          
(24 x 22)                               fl. 33     (28 x 20)                        fl. 40      (32 x 25)                 fl. 62     (24 x 22)                     fl. 72v 

 

   
    (22 x 23, sem lança; 32 com lança)    fl. 62 

 

Figurações marginais, BNP: Iluminado 165 ANIMAIS IMAGINÁRIOS 

 
 

      
 (12 x 20)                                                 fl. 3    (22 x 18)                        fl. 53v    (22 x 32)                                                        fl. 146 
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V  
 

        
 (12 x 18)                                   fl. 82      (20 x 28)                                                  fl. 93v     (18 x 24)                                 fl. 53v 
 
 

Figurações marginais, BNP: Iluminado 165 SERES HUMANOS 

Arqueiros e ½ arqueiros 
 

          
 (22 x 14)                        fl.3     (16 x 12)                   fl. 25      (18 x 15)                             fl. 40     (22 x 18)                           fl. 73v 

 

     

  (14 x 13)                   fl. 3       (20 x 20)                     fl. 99v 

 

 
Soldados e ½ solados com espada e escudo 
 

           
(14 x 14)                       fl. 3      (18 x 11)    fl. 53v      (23 x 12)          fl. 54    (24 x 20)                 fl. 65v     (14 x 11)                fl. 65v 
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VI  
 

      
(12 x 18)                         fl. 53v   (13 x 17)                       fl. 66      (24 x 18)                        fl. 73  (28 x 16)       fl. 73   (30 x 12) fl. 77 

           
(26 x 28)                                  fl. 76v        (18 x 13)                    fl. 82        (25 x 46)                                                                   fl. 96 

             
   (25 x 36)                                               fl. 99v   (14 x 12)                  fl. 146      (24 x 46)                                                          fl. 69 

Atiradores de dardo/lança 

             
(18 x 16)                                fl. 40       (25 x 22)                        fl. 53v        (23 x 16                  fl. 54        (27 x 19)                fl. 54 

            
  (26 x 20)                      fl. 54     (26 x 24)                        fl. 62        (36 x 18) fl. 65v        (22 x 37)                                            fl. 65v 
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VII 
 

             

  (11 x 16)                                      fl. 66       (24 x 14)    fl. 73        (17 x 22)                      fl. 77        (16 x 15)                         fl. 77 

 

                                                      
(24 x 14)       fl. 77v    (20 x 28)                                           fl. 93v    (25 x 16)        fl. 96      (22 x 32)                                        fl. 146                                                                 

Camponeses/ Figuras desarmadas 
 

        
  (20 x 20)              fl. 73     (16 x 12)   fl. 73r     (14 x 16)           fl. 82        (23 x 54)                                                                fl. 114v 

 

   
  (15 x 14)          fl. 146      (16 x 12)          fl. 146 

 
Bustos e outras figuras 
 

       
(10 x 8)          fl. 53v     (17 x 22)                             fl. 62     (13 x 10)        fl. 66    (24 x 32)                                                    fl. 76v 
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VIII  
 

         
  (14 x 22)                              fl. 77     (10 x 10)               fl. 82    (12 x 8)           fl. 82     (9 x 7)                fl. 82     (16 x 10)        fl. 82 

 

      
   (14 x 14)         fl. 93v   (14 x 15)                       fl. 93v   (15 x 8)     fl. 96r     (11 x 12)                       fl. 96     (16 x 12)         fl. 100 

       
 (22 x 14)         fl. 100      (13 x 12)                  fl. 100      (14 x 14)                   fl. 69      (11 x 13)             fl. 146 

 
Cenas de corte/ cenas a cavalo 
 

   
  (18 x 30)                                              fl. 33    (32 x 26)                fl. 33 

          
 (24 x 22)                              fl. 33      (28 x 20)                       fl. 40       (32 x 25)                fl. 62       (24 x 22)                   fl. 72v 
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IX 
 

   
(18 x 24)                                      fl. 53v    (22 x 23, sem lança; 32 com lança)    fl. 62 

Figuras do Antigo Testamento 
 

       
 (30 x 12)           fl. 77    (22 x 20)                                     fl. 99v      (23 x 16)                      fl. 100      (22 x 14)                          fl. 100 

 
Pleurants 
 

         
(14 x 14)                                        (14 x 12)                                       (13 x 12)                                       (16 x 12) 

 

    fl. 115 

(20 x 12)                            (15 x 10)                                                                                                                                  
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X  
Instrumentos musicais 
 

       
(31 x 16)      fl. 40     (16 x 7)         fl. 54     (19 x 22)                             fl. 65v      (10 x 19)                                                        fl. 66 

 

         

(11 x 18)                                   fl. 66     (16 x 20)               fl. 72v     (15 x 10)   fl. 86     (17 x 11)    fl. 86   (19 x 18)                    fl. 86 
 

        
(15 x 23)                                   fl. 86     (26 x 28)                         fl. 86       (11 x 18)                     fl. 96     (12 x 12)              fl. 100 

 

      

 (18 x 14)         fl. 100    (12 x 24)                                                                  fl. 69     (13 x 11)              fl. 69    (23 x 16)       fl. 100 

 

 

  (32 x 26)                           fl. 33 
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XI 

Figurações marginais, BNP: Iluminado 165 OUTRAS REPRESENTAÇÕES 

coroas e anéis 
 
 

        
                                                          fl. 62                                                                          fl. 66                                              fl. 69 
 

       
                                            fl. 58 
 
Jarras 
 

               
                               fl. 3                              fl. 40                                  fl.62                               fl. 66                                 fl. 73 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O anel está representado nas tarjas dos fólios 50, 58, 58v, 63v, 97v, 100v e 

ainda nas margens dos fólios 76v e 77. 

Jarras representadas na margem interna dos fólios. 
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XII  
 

          
                                           fl. 25                                                    fl. 25                             fl. 66                                                fl. 54                                         
 
 

 
                                                 fl. 76v 
 
 
 

Figurações marginais, BNP: Iluminado 165 ELEMENTOS VEGETAIS 

Plantas 
 
 

     
                                                fl. 25                               fl. 25 
 
 
 

    
                                                                                                                                                                       fl. 25 
 
 
 

 
 

 
Jarras representadas na margem de corte dos fólios. 

Desenvolvimento progressivo da planta. 

Vários estádios de 
desenvolvimento da mesma 
planta 



Levantamento iconográfico das figurações marginais do iluminado 165 da BNP – Anexo 12 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
 

XIII 
Rosa 
 

   
                                             fl. 33                                        fl.40 

 
 
Folhas de acanto 
 

    
                                       fl. 25                                       fl. 33                                 fl. 33                                                              fl. 33 
 
 

 
Mais desenvolvidas 
 

     
                                                      fl. 33                                                     fl. 33                                                                    fl. 33     
 
 

      
                      fl. 33                              fl. 33                             fl. 33                                        fl,40 
 
 

   
                                             fl,40                                              fl. 40 
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XIV  
 

       
                                           fl. 3                                     fl. 3                                                       fl. 25     

 
 

   
                                                                                                                                                  fl. 25 
 
 

   
                              fl. 33             fl. 40 
 
 
 

       
                         fl. 33                                         fl. 33                                                         fl. 33                       fl. 33 
 

 
 

    
fl. 33                                                    fl. 33                      fl. 33 
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XV 
Uvas 
 

   
                                         fl. 25                               fl. 25 

 
 
 
Morangueiro e variantes da flor do morangueiro 
 

     
                                             fl. 33                                                    fl. 33                                                                   fl. 33 
 

         
                                        fl. 33                                 fl. 33                                               fl. 40                    fl. 40                         fl. 40 
 

   
                                                          fl. 40                       fl. 40 
 
Soluções mais arredondadas 
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I

Figurações marginais, BNP: Iluminado 165 

Aves 

Raposa 

Veado 

Urso  

Macaco 

Cão 

ANIMAIS REAIS 

Cavalo 

Licorne  

Animal de Montada 

Dragão  

ANIMAIS 
IMAGINÁRIOS 

Cavalo com chifre 

Híbridos 

Antropomorfos SERES COMPÓSITOS 
Anjo 

Cenas de batalha: arqueiros, espada e escudo, lança e camponeses 
desarmados. 

Bustos e outras figuras 

Cenas de corte e cenas a cavalo 

Figuras do Antigo Testamento 

Pleurants 

SERES HUMANOS 

Instrumentos musicais 

Número de figurações por fólio 

fl. 3 8 + 1 jarra na margem interna 

fl. 17 1 

fl. 25 5 

fl. 33 5 

fl.40 9 + 1 jarra na margem interna  

fls. 53v e 54 5 + 5 (+ 1 jarra na margem de corte) 

fl. 62 4 + 1 jarra na margem interna 

fls. 65v e 66 5 + 6 (+ 1 jarra e 1 coroa na margem de corte) 

fl. 69 5 + 1 coroa na margem de pé 

fls. 72v + 73 4 + 6 

fls. 76v e 77 5 + 6 

fl. 82 7 

fl. 82v 1 

fl. 86 6 

fl.88 1 

fl.88v 1 

fl. 93v 4 

fl. 96 8 

fl. 97v 1 

fls. 99v e 100 4 + 6 

fls. 114v e 115 3 + 6 

fl. 146 5 

Total aproximado 135 
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Corpus Guillaume Vrelant 
 
Livros de Horas 

Georges Dogaer – 1987 
Bernard Bousmanne – 
1997 

Observações 

Baltimor, Walters Art Galery 

 Baltimore W. 181 
margens com drôleries 
língua: latim 

Baltimore W. 190   

 Baltimore W. 195 
língua: latim + calendário francês 
M. Verdadeira Crónica Desconhecida 

Baltimore W. 197 Baltimore W. 197 língua: latim + rubricas francês 

Baltimore W. 220 Baltimore W. 220 
margens com drôleries 
língua: latim 

 Baltimore W. 240 língua: latim 

Bergame, Biblioteca Cívica 

 Bergame Cass.2.13 
margens com drôleries 
língua: latim e neerlandês  

Berlim, 
Berlim, Staatsbibl., Ms. lat. oct. 
340 

  

Bruxelas, Bibliothèque royale de Belgique 
Bruxelles 10957   

Bruxelles 21975 Bruxelles 21975 
margens com drôleries 
língua: latim e neerlandês 

Bruxelles IV  35 Bruxelles IV  35 
margens com drôleries 
língua: latim e espanhol 
IV 35 + IV 375 + Chicago 39 

Bruxelles IV  91  grisalha e não é Vrelant 

Bruxelles IV 145 Bruxelles IV 145 
margens com drôleries 
língua: latim  
grisalha e polícromo 

Bruxelles IV 375 Bruxelles IV 375 
margens com drôleries 
língua: latim e espanhol 
IV 35 + IV 375 + Chicago 39 

 Bruxelles IV 377 
língua: latim 
M. Verdadeira Crónica Desconhecida 

Cambridge, Fitzwilliam Museum 
Cambridge 1-1974   

 Cambridge 3-1954 

Livro de Horas de Philippe le Hardi 
margens com drôleries 
língua: latim + calendário e orações francês 
grisalha e polícromo 

Cambridge,  
Cambridge, Mass., Houghton 
L., Ms. lat. 161 

  

Chicago, Newberry Library 
Chicago 35   

Chicago 39 Chicago 39 
margens com drôleries 
língua: latim e espanhol 
IV 35 + IV 375 + Chicago 39 

Chicago 53   

Chicago, U. L. 
Chicago, U. L., 184   

Chicago, U. L., 347   

Chicago, U. L., Ms. RBR. BX 
2160-A 1.14 
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II

Livros de Horas 

Georges Dogaer – 1987 
Bernard Bousmanne – 
1997 

Observações 

Coimbra, Biblioteca da Universidade 
 
Coimbra, B:U: Cofr. 13 
 

  

Copenhaga, Kongelige Bibliothek                                         
                                                                              http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/279/eng/1+verso/?var= 

 Copenhague, GKS. 
1612 

 

Darmstatadt, Hessische Landes-und Hochschulbibliothek 
 

Darmstatadt 1968 
 
 

Dresden, Landesbibl. 
Dresden, Landesbibl., A178   

Escurial 
Escurial, Escurial Vit. 3   

Escurial, Escurial Vit. 8   

Florença, Biblioteca Medicea Laurenziana 
 Florence Acq.e doni 

147 

todas as margens são iluminadas  
margens com drôleries 
língua: latim e francês 

The Hague, K.B. 

   http://www.kb.nl/manuscripts/ 
The Hague, K.B., 76  F 7   

Leeds, U.L., Brotherton Coll. 
Leeds, U.L., Brotherton Coll. ms. 
4 

  

Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal 
 

IL165 

margens com drôleries 
língua: latim + acrescentos tardios em língua 
portuguesa 
grisalha 

Liverpool, Merseyside Museum 
 Liverpool, 12006 

margens com drôleries 
língua: latim 

Liverpool, U.L., 
Liverpool, U.L., 12.020/1 
 

 
 

Londres, British Library 

 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/searchSimple.asp 

 

London Yates Thompson 4 
London Yates 
Thompson 4  

Livro de Horas de Jacques de Brégilles 
margens com drôleries 
língua: latim + calendário e algumas rubricas em 
francês 
meia grisalha 

 ms. Harley 1211 
língua: latim 
M. Verdadeira Crónica Desconhecida 

London Harley 2900 
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III

Livros de Horas 
Georges Dogaer – 1987 Bernard Bousmanne – 

1997 
Observações 

Londres, Victoria and Albert Museum 

 London L. 2384 – 1910 
margens em meia grisalha 
língua: latim 
Apenas lhe estão atribuídos os fls. 15v e 16 

 London L. 2393 – 1910 
Livro de Horas do Cardeal Hohenembs 
margens com drôleries 
língua: latim 

London L. 1364 – 1910   

London Salting no. 1221    

Madrid, Biblioteca Nacional 

Madrid Vit. 24 - 2 Madrid Vit. 24 - 2 
margens com drôleries 
língua: latim 
calendário é igual ao do IL165 

 

 
http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/search/X?SEARCH=libros+de+horas&SORT=D&searchscope=2 

 

Madrid Palácio s.n. Madrid Palácio s.n. 

Livro de Horas dito de Isabel a Católica 
(disponível on-line) 
margens com drôleries 
língua: latim e rubricas em catalão 

 

 http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=1077 

 Malibu Ludwig IX 7 
Horas de Llangattock 
margens com drôleries 
língua: latim  

Malibu Ludwig IX 8 Malibu Ludwig IX 8 

Horas de Aremberg 
língua: latim 
disponível on-line. Não está atribuído a Vrelant 
no site 
grisalha 

Milão, Bibl. Trivulziana 

Milão, Bibl. Trivulziana, 470  
grisalha  
Não é Vrelant. 

Milão, Bibl. Trivulziana, 474   

Modena, Bibl. Estense 
Modena, Bibl. Estense, lat. 1049 

(α.Q. 7.6) 
  

Munique, Bayerische Staatsbibliothek 

Munich, Bayer. Staatsbibl. cod. 

gall. 40 

 

 
 

Livro de orações de Filipe o Bom 
ver outros textos 

Nápoles, Archivio di Stato 
 

 
Naples XLIX destruído 

Naples ms. XLX-XLIX  
 
 

Nápoles, B. N. 

Naples, B.N., 1. B. 27 
 
 

 

New Haven, Yale 

Yale U. L., Ms. 190 
 
 

 

Malibu, The J. Paul Getty Museum  

Madrid, Biblioteca del Palácio s.n. 
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IV

Livros de Horas 
Georges Dogaer – 1987 Bernard Bousmanne – 

1997 
Observações 

 

   http://utu.morganlibrary.org/ 

 New York H7 
margens com drôleries 
língua: latim 
não está disponível on-line 

 New York M. 387 

margens com drôleries e filacteras com 
inscrições 
língua: latim 
não está disponível on-line 

New York M. 421 New York M. 421 

margens com drôleries 
língua: latim 
poderá ter sido influenciado por Vrelant 
disponível on-line 

Oberlin, Allen Memorial Mus. 
Oberlin, Allen Memorial Mus., 
Acc. nr.42.137 

  

Oxford, Bodleian Library 

Oxford, Buchanan e.18 
Oxford, Buchanan 
e.18 

margens com drôleries 
língua: latim + orações e rubricas em neerlandês 

Oxford, Canon. Liturg. 108 
Oxford, Canon. Liturg. 
108 

margens com drôleries 
língua: latim 

Oxford, Canon. Liturg. 229   

Oxford, Douce 38r f. 170-173   

Oxford, Keble College 
 
 

Oxford Keble ms 46 língua: latim + rubricas e calendário em francês 

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal 

 Paris Arsenal 575 
margens com drôleries  e brasão de armas 
língua: latim 

Paris Arsenal 652 Paris Arsenal 652 língua: latim 

São Marino, Huntington Library 
                                                    
          

HM 1136 
margens com drôleries 
M. Verdadeira Crónica Desconhecida   

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati 
Siena ms. G VIII 55   

Utreque, Aartsbisschoppelijk Museum 

 Utrecht ms 18 
margens com drôleries   
língua: neerlandês 

Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 

 Vatican Barber.lat.381 
margens com drôleries   
língua: latim 
meia grisalha 

Vaticano 
Vatican, Chigi D. IV 62   

Vatican, Ottob. lat. 2911   

Veneza, Museo Correr 
Venice, Ms. V, 7   

Nova Iorque, Pierpont Morgan Library 
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V 

Livros de Horas 
Georges Dogaer – 1987 Bernard Bousmanne – 

1997 
Observações 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek 
 
 
 
 

Vienne 1857 
Livro de Horas de Maria da Borgonha 
língua: latim e francês 
algumas iniciais em grisalha 

Vienne 1987 Vienne 1987 
margens com drôleries   
língua: latim 

Vienne s.n.12878 Vienne s.n.12878 
Livro de Horas de Willem de Monfort 
margens com drôleries   
língua: latim 

Vienne s.n.13243 Vienne s.n.13243 língua: latim 

Vienne 1986 
 
 

 

Vienne 2003 
 
 

 

Vienne 2005 
 
 

 

Vienne s.n.4254 
 
 

 

Vienne s.n.13240 
 
 

 

Waddesdon Manor (Aylesbury) The James A. de Rothschild Coll., 9 

Waddesdon Manor Ms. 9 Waddesdon Manor 9 
língua: latim, neerlandês ecatalão 
grisalha e cor 
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VI

 
Corpus Guillaume Vrelant 
Textos diversos 
 
Georges Dogaer – 1987 Bernard Bousmanne – 

1997 
Observações 

Baltimor, Walters Art Galery 
 Baltimore W. 307 Histoire universelle 

Berlim, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz 
Berlin Kdz.15348 Berlin Kdz.15348 

Berlin Kdz.15349 Berlin Kdz.15349 

Somme rurale (fólios soltos) 
língua: francês 
M. Verdadeira Crónica Desconhecida 

Bruges, Stadsbibliotheek 

 Bruges 106 

La Cité de Dieu de Santo Agostinho 
margens com drôleries   
língua: latim 
1 miniatura no fl. 22 

Bruxelas, Bibliothèque royale de Belgique 

Bruxelles 9270 Bruxelles 9270 

Traité sur la salutation angélique, traduzido 
por Jean Miélot 
língua: francês 
só tem 1 miniatura 

Bruxelles 9243 Bruxelles 9243 
Les Chroniques de Hainaut (vol. II) de 
Jacques de Guise 
língua: francês 

Bruxelles 9511 Bruxelles 9511 

Bruxelles 9026 Bruxelles 9026 

Bréviaire de Philippe le Bom  
língua: latim 

Bruxelles 9469-70 Bruxelles 9469-70 

Traités contre les prétentions des anglais à 
la couronne de France – La Vraie 
cronicque descoce 
língua: francês com citações em latim 
só tem uma miniatura 

Bruxelles 9545-46 Bruxelles 9545-46 
Les Dits mouraux des philosophes de 
Guillaume de Tignonville 
língua: francês 

Bruxelles 10777 Bruxelles 10777 
La première guerre punique, tradução 
francesa com referências a Carlos VII 
miniaturas de meia página em grisalha 

Bruxelles II 5646 Bruxelles II 5646 
Livre de prières 
língua: latim 
extractos de um breviário 

Bruxelles III 04-5  Epitomé, de Julius Valerius 

Bruxelles 9297-302  
Liber soliloquiorum animae ad Deum, 
Pseudo-Augustine 

Chicago, Newberry Library 

Chicago 40  
Miroir de la salvation humaine,  
de Ludolf of Saxony 

Colónia, Historisches Archiv 

 Cologne Hanse 1a 

Livre de privilèges du comptoir brugeois de 
la Hanse, 
margens com drôleries  e brasão de armas 
língua: latim e neerlandês 
tem uma miniatura e uma inicial historiada 

Edimburgo, University Library  

Edimbourg 195 Edimbourg 195 
Opera de Virgile 
margens com drôleries   

Erlangen, Universitätsbibliothek 

Erlangen 2361 Erlangen 2361 
L’Epître d’Othéa, de Christine de Pisan 
língua: francês + citações em latim 
miniaturas de meia página em grisalha 
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VII

Textos diversos 
Georges Dogaer – 1987 Bernard Bousmanne – 

1997 
Observações 

Gand, Universiteitsbibliotheek 
 
 
 

Gand 2 
Traités astrologiques 
margens com brasão de armas 

Genéva, Bibliothèque publique et universitaire 

Genève fr. 64 Genève fr. 64 

La Fleur des histoires,  
de Jean Mancel (2 volumes) 
língua: francês 
Vrelant/ M. Verdadeira Crónica Desconhecida 

Genève fr. 166  L’Enseignement de la vraie noblesse 

Genéva, Bibliotheca Bodmeriana 
 Genève Bodmer 49 L’Epître d’Othéa, de Christine de Pisan 

Glasgow, University Libraty, General 
 
 
 

Glasgow 288 
Psautier – Livro de Horas 
língua: latim 

The Haye, Koninklijke Bibliotheek 

   http://www.kb.nl/manuscripts/ 

The Hague 76 E 21 La Haye 76 E 21/I, II, III Opera de Virgile 

 
 

La Haye 129 C 5 Opera omnia de Virgile 

Londres, British Library 

 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/searchSimple.asp 

 
 

 
 
 
 
 

Londres Royal 7 B VIII 

Liber interne consolacionis imitatio Christi 
de Thomas a Kempis (vol. I, II e III) 
margens com  brasão de armas 
língua: latim  
tem uma miniatura no fl. 3v 
M. Verdadeira Crónica Desconhecida 

London Royal 15 E IV  Chroniques d’Angleterre, vol. I 

Mâcon, Bibliothèque municipale 

 
www.culture.fr/recherche/?typeSearch=collecti... 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mâcon 3 

Légende dorée  
de Jacques de Voragine, vol. III  
língua: francês 
Está relacionada com a Legenda áurea 
da PML 
miniaturas em grisalha 
disponível on-line 

Munique, Bayerische Staatsbibliothek 

 Munich ms gall. 40 
Livre de Prières de Philippe le Bom 
língua: latim e francês 

Munich gall. 28  La Doctrine du disciple de sapience 
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VIII

Textos diversos 
Georges Dogaer – 1987 Bernard Bousmanne – 

1997 
Observações 

Nova Iorque, Pierpont Morgan Library  

http://utu.morganlibrary.org/ 
 
 
 
 

New York M.535 
Postilla in Testamentum  
de Nicolaus de Lyra 
não disponível on-line 

New York M.672 New York M.672 

New York M.673 New York M.673 

New York M.674 New York M.674 

New York M.675 New York M.675 

La Légende dorée  
de Jacques de Voragine 
língua: francês 
Está relacionada com o Mâcon 3 
miniaturas em grisalha 
não disponível on-line 

New Haven, Yale U.L. 
New Haven Ms.226  Commentaires, de Caesar 

Palermo, Biblioteca Nazionale 

 Palerme II.C.7 Psautier 

Paris, Bibliothèque Nationale de France 

Paris fr.308 Paris fr.308 

Paris fr.309 Paris fr.309 

Paris fr.310 Paris fr.310 

Paris fr.311 Paris fr.311 

Le Miroir historial  
de vicent de Beauvais 
margens com drôleries  e brasão de armas 
língua: francês 
miniaturas em grisalha e cor 

Paris fr.6449 Paris fr.6449 
La Vie de Sainte Catherine 
língua: francês com citações em latim 
60 miniaturas em grisalha 

 Paris fr.9002 Chronographica de Johannes Beke 

Paris fr. 9041  Chronique de Pise 

Paris nouv. acq. fr. 20023  Somme rurale 

Paris, Petit Palais, Coll.Dutuit 

Paris Dutuit 456 Paris Dutuit 456 

Le Livre des Conquestes et Faits 
d’Alexandre de Jean Wauquelin 

língua: francês 
vários iluminadores 

Paris, Louvre, Gabinet des dessins 

Paris Louvre R.F.1698 Paris Louvre R.F.1698 
Arbre de consanguinité 
língua: francês 
fólio solto isolado 

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal 

Paris Arsenal 5196  
Des Faits des Romains,  
de Valerius Maximus 

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati 

Sienne X.V.I. Sienne X.V.1 
Missel de Ferry de Clugny 
margens com drôleries  
língua: latim 
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IX

Textos diversos 

Georges Dogaer – 1987 
Bernard Bousmanne – 
1997 

Observações 

Turim, Archivio di Stato 

Turin ms. 6 III. 12 J  
La Cité de Dieu,  
de Santo Agostinho 

Valenciennes, Bibliothèque municipale 

Valenciennes 240 Valenciennes 240 
Le Miroir d’humilité, de Jean Gerson 

língua: francês 

Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 

 Vatican Pal.lat.403 De arte loquendi et tacendi 

Vatican Pal.lat.1995  Le Livre des bonnes moeurs 

Vatican Vat.lat.9206  Opera, de Jordanus of Quedlinburg 

Viena, Österreichische Nationalbibliothek 

Vienne 2651 
 
 

Estatutos da Ordem do Tosão de Ouro 
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X 

 
Corpus Guillaume Vrelant 
 
Colecções privadas 

Bernard Bousmanne – 1997 Cota Observações 

Bibermühle, Collection H. 
Tenschert 1 

Bibermühle Tenschert 1 
Livro de Horas 
língua: latim 

Bibermühle, Collection H. 

Tenschert 2 
Bibermühle Tenschert 2 

Livro de Horas 
língua: latim 
Gold Scrolls Group – Willem Vrelant 

Londres, Collection Ronald 
A. Lee 

 

Livro de Horas de Carlos o Temerário e 
Margarida de Iorque 
língua: latim e francês 
Vários iluminadores. A Vrelant pode-se atribuir a 
miniatura de David em prece (fl. 155) 

Kasteel van Marcke, 
Collection privée E. de 
Béthune (ms. B.VIII/535bis) 

Marcke Béthune 

Livro de Horas 
ornamentações marginais em cor ou grisalha 
sobre fundo pintado. Drôleries 
língua: latim 
miniaturas policromas (2) e em grisalha (23) 
13 iniciais historiadas em grisalha 

New York, (H.P.Kraus] One 
Hundred Distinguished 
Manuscripts and Printed 
Books (cat. 188) - H.P.Kraus, 
1991, n.º 15 – Heures Derval 

New York Kraus 188/15 

Horas de Derval 
língua: latim e francês 
20 miniaturas de página plena em grisalha e cor 
16 iniciais historiadas 

Zurich, Collection privée 
Heures Spinola 

 
Horas de Spínola 
margens com drôleries  
língua: latim  

Andachysbücher des 
Mittelalters aus Privatbesitz, 
cat. exp. J.M.Plotzek, 
Colónia – Schnütgen 

Museum, 1987, n.º 24 

Andachts 24 
Livro de Horas  
 

[H. Tenschert] Illumination 
und Illustration vom 13.bis 
16.Jahrhundert. Katalog XX 
zum 10 Jährigen Firmen 

Jubiläum 1987 (Katalog 
20), Rotthalmünster – 
Antiquariat H. Tenschert, 
1987, n.º 7 

Bibermühle Tenschert 
Illumination 7 

 
 
Livro de Horas  
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XI

Colecções privadas 
Bernard Bousmanne – 1997 Cota Observações 

[H. Tenschert] Leuchtendes 
Mittelater III. Das Goldene 
Zeitalter des Burgundischen 

Buchmalerei 1430-1560. 
Sammlung Carlo de 
Poortere u.a.(Katalog 27), 
éd.E. König, Rotthalmünster 
– Antiquariat H. Tenschert, 
1991, n.º 5 

Bibermühle Tenschert 
Leuchtendes III, 5 

 
 
 
Livro de Horas  
 
 
 

[J. Günther] Mittelalterliche 

Handschriften und 
Miniaturen, Hambourg - J. 
Günther Antiquariat, 1993, 
n.º II p. 71-75 

Hambourg Günther Livro de Horas 

Le Roeulx, Coll. Cröy, s.n. Le Roeulx Cröy Speculum humanae salvationis 

[Christie’s] Illuminated 
Manuscripts, Early and 
Valuable Books. Whih will 
be sold at Christie’s Great 
Rooms on Wednesday 22 

June 1988, Londres - 
Christie’s, 1988 n.º 20 

Londres Christie’s 205 Livro de Horas 
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