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JOAQUIM O. BRAGANçA, Missal de Mateus. Manuscrito da Biblioteca
Pública e Arquivo Distrital de Braga. Introdução, leitura e notas.
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1975, pp. 762.

O códice 1000 da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga chama-se
Missal de Mateus porque, pelo menos desde o princípio do séc. xv, se encontrava
na freguesia de Mateus, concelho de Vila Real, onde se usava o rito bracarense,
visto pertencer à arquidiocese primacial até à criação da diocese autónoma em 1922.
Em data «recente» e imprecisa foi adquirido pela Biblioteca de Braga. Recente
também é o interesse que ele desperta. Foi Mons. Pereira dos Reis quem primeiro
se debruçou sobre o seu conteúdo, em 1926 e 1928. O primeiro estudo histórico
e paleográfico foi feito por Pierre David na Biblos (XX, 1944, pp. 319-358). Joaquim
O. Bragança, patrocinado pela Fundação Gulbenkian, depois de vários estudos
parcelares, dá-nos agora uma edição critica, precedida de valiosa introdução histórica, paleográfica e litúrgica (VII-XLVII) e com abundante documentação bibliográfica.
Segundo P. David, as 7 folhas de abertura com o calendário foram acrescentadas em Portugal, em data anterior a 1176. O corpo do Missal, com um total
de 223 fólios, de acordo com as minuciosas e acertadas pesquisas de O. Bragança,
foi escrito em Limoges, reproduzindo os textos litúrgicos adoptados nos mosteiros
cluniacenses de Moissac e Figeac (região do Quercy, antiga Aquitânia), durante
o segundo quartel do séc. xin.
Vamos limitar-nos a alguns problemas filológicos levantados pela edição crítica do MM. Antes, porém, observemos que o Calendário inicial, no princípio de
cada mês, traz um provérbio latino. Supomos que se trata de uma tradição já da
época romana, ligada a superstições populares. Por agora, citemos apenas o referente ao mês de Maio : Tercius in maio lupus est et septimus unguis. É curioso notar
que ainda hoje em S. Miguel de Acha (Idanha-a-Nova, Castelo Branco) se diz que
«3 de Maio é o dia em que os lobos abrem os olhos»!
Oportunas são as anotações sobre a ortografia do códice, apesar de ela ser
a habitual da Idade Média (XIII-XIV). Acrescentemos que várias grafias deixam
ver uma pronúncia em parte diferente da clássica. A cada palavra acrescentamos
apenas o número da peça no MM: geiuniis (581), irruit ( = irrugiit, 799), iusta
(— iuxta, 818), exputo ( = ex sputo, 913) e a perda do apêndice labial em corum
( = quorum, 1690), innico ( = in iniquo, 2573), execuntur (1828), inicus (670), scalores (2853), langores (1610) e até as hipercorrecções quomoda ( = commoda, 1482) e
quoherceat (2517).
A hipercorrecção, ou vicioso e errado prurido de erudição, é uma das características do copista. E esta a razão (e não fruto de «pronúncia local», como pensa
O. Bragança, p. XIII) porque escreve tradictionem, sedictionibus e semelhantes,
por confusão com dictus. Não é rigoroso falar da «ditongação mp em certas palavras: sompnis, uolumptatem, hiemps». Nestes casos trata-se da epêntese de p para
desfazer grupos de consoantes.
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Escapou ao editor que a scriptio continua, mesmo quando só em vestígios
é sinal de proveniência de uma fonte indirecta talvez do século vu. Nós anotámos
29 exemplos, dos quais damos alguns mais significativos: ossuum ( = os suum, 339),
habeo (hipercorrecção de ab eo, 395), nec laudes (má divisão de neclaude(a)s = n e
claudas, 769), afferque ( = affer quae, 799), eique ( = ei quae, 2493).
A troca de u por b e vice-versa dá origem a muitas mudanças de tempos nos
verbos de tema em -a- e -e-, do tipo baptizauit, appropinquauit, replebit, implebit,
sendo difícil muitas vezes saber se se trata de um perfeito ou de um futuro. Em nosso
entender, o editor deveria ter adoptado um critério uniforme, colocando no texto
crítico a forma bíblica exacta e remetendo sempre a escrita errada para o aparato
crítico. Fora de verbos, só anotámos duas formas com este fenómeno : reuelles (2521)
em vez de rebelles e libore (1058) em vez de liuore.
Mais raro e curioso é o sinal de o copista (ou um seu modelo anterior) ter
utilizado um códice em que o a minúsculo tinha o arco superior muito aberto, a
ponto de ter sido confundido com u. Assim se originaram confusões entre o perfeito e o mais-que-perfeito (ou o imperfeito) em fuerant, perierant, uiderunt, erant.
Mais grave é a troca de exultauit (492) em vez de exaltauit, de earn (642) por eum, de
hunc (868) por hanc, e até de ignorantium (1446, p. 375) em vez de ignorantiam. Vamos
demorar-nos apenas no caso mais complexo. No n.° 2675, linha 27, o texto crítico
tem: o jovem endemoninhado adlutabatur spumans. O editor pôs a hipótese de se tratar de luctare (com prefixo). Na realidade, trata-se de uma leitura errada de um a
(aberto) e consequente transformação de o em d. Assim passou o original e certo
uolutabatur para adlutabatur!
Em consequência de abreviaturas e da omissão frequente do h inicial, os manuscritos usam muitas vezes arbitrariamente formas como homini por omni e vice-versa.
Estes casos devem todos ser conferidos com a Bíblia e corrigidos criticamente
(220, 318, 1048, 2500, todos omnibus: hominibus; em 849, hominum: omnium;
em 1225, homini: omni).
A edição crítica resolveu muitas dificuldades do manuscrito e emendou muitos
dos seus erros. Há, no entanto, várias soluções que nos parecem discutíveis. Apresentamos alguns exemplos. A Secreta da Oitava do Natal (n.° 247) tem, no códice,
a expressão : archana natiuitatis mistério gerimus. O editor emendou para archane,
genitivo a concordar com nativitatis. Inútil ! Arcanum é um adjectivo substantivado
com o valor de «mistério». A comprovar a expressão feita archana natiuitatis lá
se encontra ela no n.° 249.
Na Oração de S. Sulpício (n.° 346) depois de peccatoribus foi cortado ipsius,
que reforçava propitiare suffragiis. Afinal este genitivo faz parte da técnica da
composição litúrgica, como se vê logo na Secreta seguinte (n.° 347): presta ut in
eius semper laude tuam gloriam predicemus. Nesta última frase o editor eliminou
in e semper julgamos que sem motivo para isso. Estes dois exemplos mostram como
se deve fazer todo o esforço para manter a lição do códice, sempre que ela
seja inteligível. Nestes casos a emenda em nada melhorou o texto.
Maior sentido crítico exige ainda o postcommunio a seguir (n.° 348).
O MM tem: Sumptum Domine celestibus remediis. Como o sentido não é claro,
O. Bragança mudou casos e acrescentou uma palavra: Sumptum Domine celestis
remedii <sacramentum>. Mais simples nos parece nada acrescentar e apenas
emendar a concordância de sumptum assim: Sumptis Domine celestibus remediis,
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sendo o remédio celestial um sinónimo de «comunhão». A não ser que se pretenda dar mais crédito a outros códices.
Numa oração de acção de graças (n.° 1697) lê-se no códice: hec uera corporis
et sanguinis tui portio sit omnium peccatorum meorum obtata remissio. Justamente
pergunta O, Bragança se portio está em vez de potio. Devia ter corrigido o texto.
E que será obtatal É pouco escrever no aparato crítico apenas: sic. Facilitar-se-ia
a interpretação do leitor anotando no aparato: optata.
A correcção dos erros do copista, quando são certos, não devia sofrer hesitações. No n.° 1824, o copista repetindo o que já escrevera (e bem) duas vezes, reincidiu: Pasce agnos meos. O editor, com toda a razão, anota: certe lapsus scribae
pro «oues meãs». Sendo assim (como é) devia ter passado a emenda para o texto
e o erro para o aparato. A edição é crítica e não diplomática!
Estas discussões do texto, entre muitas outras que poderíamos fazer, colocam-nos perante o problema do que deve ser uma edição crítica. Nós concordamos
com a doutrina exposta pelo editor na Ratio Editionis (XXXIX-XLI). Devemos,
no entanto, insistir em que um texto crítico pretende restituir o manuscrito à sua
forma inicial e genuína, eliminando-lhe os erros introduzidos pelos copistas. Sendo
assim, o editor devia ter seguido uniformemente o critério de colocar no texto a
forma certa e remeter para o aparato a grafia do códice quando está de certeza
(ou muito provavelmente) errado.
Devemos dizer que o editor muitas vezes seguiu este critério. Mas não soube
ser uniforme! Devia ter normalizado o seu critério de edição. Alguns exemplos.
N.° 3: nox precessit, dies autem adpropinquabit. Trata-se de dois perfeitos, como
se pode ver em Romanos 13,12. Devia ter escrito adpropinquauit, registando, do
mesmo modo, a hesitação do copista entre as duas formas. N.° 19: Non preteribit
generatio hec. O códice tem pretermit. Bem fez o editor em ter corrigido aqui
o texto. N.° 301 : Notam faciemus uobis. Em nota pergunta-se : faciemus pro
fecimus? facimus? faciamus? Somos de opinião que devia logo ser emendado e só
para fecimus, que é a forma da Vulgata, aliás confirmada pelo aoristo iyvmoíaajxív.
N.° 840: Et non honorifícauit pairem suum. Trata-se de Mateus 15,6, onde honorificabit é leitura segura. Em vez de ter perguntado (honorifícauit pro honorificabit?)
devia ter emendado e anotado o erro. Certo é que muitas vezes a emenda está
correcta. Notamos também falta de normalização no que toca à reconstituição de saltos do copista. Geralmente (e bem) o editor coloca as palavras omitidas entre parêntesis oblíquos. Assim deveria ter feito também, por
exemplo, no n.° 179, quando o copista omitiu 15 palavras, num salto de eodem
ad eundem.
Tudo quanto deixamos escrito mostra bem a grande atenção e reflexão que
os problemas críticos e paleográficos mereceram a Joaquim O. Bragança. Cremos
que será difícil conseguir melhor leitura que a feita nesta edição. As nossas achegas
visam apenas ajudar o aperfeiçoamento do texto crítico. Pelo trabalho realizado,
enriquecido com bela apresentação e numeração dupla dos textos e ainda por
esplêndidos índices, está de parabéns o doutor O. Bragança, a Biblioteca Pública
de Braga e a Fundação Gulbenkian.
JOSé GERALDES FREIRE

