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1. Introdução 
 
O Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial, obra redigida entre 1420 e 1423 

em língua castelhana, teve quatro edições impressas em língua portuguesa: Chaves, 
1488; Braga (?), 1494-1500; Lisboa, 1502; e Braga, 1539. É nosso propósito neste 
estudo verificar se as três últimas edições portuguesas tiveram como base a edição de 
1488 por um lado, e por outro qual a edição castelhana que poderia ter estado na origem 
da primeira.  

Confrontando do ponto de vista gráfico, fonético e lexical as quatro edições 
portuguesas e as seis primeiras edições castelhanas do século XV, procuraremos 
semelhanças e diferenças que possam provar ou aventar hipóteses de parentesco entre 
elas. O estudo de características como a pontuação, a utilização de maiúsculas, as 
gralhas, as lacunas e os acrescentos, as oscilações e as variações ortográficas e 
fonéticas, os castelhanismos e os arcaísmos poderão ajudar-nos nesse propósito. Para a 
recolha de dados, servimo-nos do Lexicon 4.6, um programa informático de análise 
estatística de textos com funções que permitem a listagem de palavras, a classificação 
gramatical e a verificação das ocorrências, assim como do Microsoft Access, que 
permite a elaboração de bases de dados e a consulta através de critérios específicos. 

 
2. As quatro edições portuguesas do Sacramental 
 
O Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial, depois dos breviários, dos 

missais, dos pontificais, dos rituais e de outras obras destinadas ao ofício religioso, foi o 
livro mais impresso na Península Ibérica, desde a introdução da imprensa até meados 
do século XVI. Conhecem-se treze edições em castelhano, uma em catalão e quatro em 
português. Das edições em português, duas foram impressas no século XV e duas no 
século XVI. 

Até há bem pouco tempo, havia notícia da existência apenas de três edições do 
Sacramental em língua portuguesa: uma impressa em Chaves em 1488 por João de 
Oviedo, outra impressa em Lisboa em 1502 por João Pedro de Cremona, e outra 
impressa em Braga em 1539 por Pedro de la Rocha. Maria Valentina Sul Mendes deu a 
conhecer recentemente, através de alguns meios de comunicação social e de um artigo 
publicado na revista Leituras, que o exemplar com a cota RES. 154 A. existente na 
Divisão de Reservados da Biblioteca Nacional em Lisboa, que desde o século XIX se 
pensava pertencer à edição de 1539 impressa em Braga, afinal era diferente dos 
exemplares conhecidos da mesma edição e existentes na Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra, na Biblioteca Pública de Évora, na Biblioteca Pública 
Municipal do Porto, na Biblioteca do Museu Nacional de Arqueologia e na Biblioteca 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Por lhe faltarem as últimas páginas, 
onde estaria o cólofon, é impossível saber-se o nome do impressor, o local da 
impressão e a data. Maria Valentina Sul Mendes entende, com base sobretudo na 
análise das marcas de água do papel e nas características gráficas, que o RES. 154 A. da 
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Biblioteca Nacional é uma edição incunabular, a segunda em língua portuguesa do 
Sacramental, que terá sido impressa entre 1494 e 1500 numa tipografia do Norte do 
país (cfr. Mendes, 2004-2005: p. 197). 

Face à semelhança do desenho dos caracteres com os que foram utilizados por 
Johann Gherlinc no Breviário Bracarense (Braga, 1494), entendemos, de acordo com 
os dados apresentados por Maria Valentina Sul Mendes, que a edição poderá ter sido 
impressa em Braga pelo mesmo impressor ou por alguém a ele ligado. Não excluímos 
por outro lado a hipótese de a obra ter sido impressa por Rodrigo Álvares no Porto, não 
só porque algumas das marcas de água são afins às obras conhecidas deste impressor, 
nomeadamente as Constituições de D. Diogo de Sousa e os Evangelhos e Epistolas, 
ambas de 1497, mas também pelo tipo de caracteres usado, que é muito próximo do 
utilizado pelo mesmo impressor. 

Existe um exemplar na Biblioteca do Rio de Janeiro que se supõe pertencer à 
edição de 1488 impressa em Chaves, referida no Primeiro Ensaio sobre a História 
Literária de Portugal de Francisco Freire de Carvalho (1845: 87 e 320-321) e no 
volume II do Dicionário Bibliográfico Português de Inocêncio Francisco da Silva 
(1876, II: 82-84). 

Se excluirmos as duas edições impressas de 1465 e de 1470 de que há notícia mas 
que se encontram actualmente desaparecidas, constatamos que existem três grupos de 
incunábulos em língua castelhana anteriores a 1488, a data em que foi impressa a 
edição de Chaves e a que pertencerá o incunábulo da Biblioteca do Rio de Janeiro. O 
primeiro grupo, com duas edições diferentes provavelmente impressas em 1475 (B1 e 
B2), terá sido realizado nas oficinas de Fadrique Biel de Basilea em Burgos. O segundo 
grupo, com duas edições diferentes impressas entre 1477 e 1478, terá saído de uma 
oficina em Toulouse (T1 e T2). O terceiro grupo, com duas edições, uma de 1477 (S1) e 
outra de 1478 (S2), saiu das oficinas de Anton Martinez, Bartolomé Segura e Alfonso 
del Puerto em Sevilha. Os dois primeiros grupos, que constituem as edições de Burgos 
e de Tolouse, baseiam-se na mesma tradição manuscrita (Tr1). De facto, a numeração 
dos capítulos e muitas das gralhas, lacunas e acrescentos são semelhantes. O terceiro 
conjunto baseia-se numa tradição manuscrita diferente (Tr2) que partilha características 
com o Manuscrito 9370 (Ms1) e o Manuscrito 56 (Ms2), ambos da Biblioteca Nacional 
de Espanha. As edições portuguesas de 1488 (C), de 1494-1500 (Br1), de 1502 (L) e de 
1539 (Br2) partilham características com os grupos de incunábulos impressos em 
Burgos e em Toulouse (Tr1), embora não tenham sido directamente baseadas em 
nenhum deles, levando-nos por isso a concluir que o texto de base terá sido um 
manuscrito da mesma tradição que corria em Portugal no século XV. 

O texto do exemplar da Biblioteca do Rio de Janeiro é uma tradução portuguesa 
do castelhano e contém milhares de anomalias gráficas (gralhas, lacunas, acrescentos, 
repetições, traduções incorrectas, etc.). Estas anomalias devem-se, em nosso entender, a 
quatro factores: à pré-existência das mesmas no texto castelhano que serviu de base à 
tradução portuguesa – e estas são a grande maioria –, à desatenção do tradutor, ao 
descuido do impressor no momento em que compunha o livro e às dificuldades de 
leitura do original. 

As anomalias ultrapassam significativamente qualquer edição do género. Tendo 
tomado a iniciativa de fazer uma edição semidiplomática do texto, a publicar em breve, 
contabilizámos as seguintes: perto de 800 na primeira parte; mais de 700 na segunda e 
mais de 2000 na terceira, o que perfaz um total de cerca de 3500 irregularidades numa 
obra de 318 páginas a duas colunas, havendo uma média de onze irregularidades por 
página. Nalgumas páginas concentra-se maior número, devido talvez a falhas já 
existentes no original que serviu de base à edição, como fólios deteriorados, borratões 
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de tinta ou rasuras do texto. Tal número de anomalias leva-nos a suspeitar de que não 
houve uma conveniente revisão do texto antes da impressão definitiva, coisa que não 
aconteceu com as edições portuguesas posteriores. 

Há anomalias que não estão presentes nas outras edições, quer portuguesas, quer 
castelhanas, sendo por isso da responsabilidade, quer do tradutor português, quer do 
impressor. Das anomalias detectadas, chamamos a atenção para as seguintes: gralhas 
pontuais devidas ao impressor (troca de letras e ausência dos sinais de nasalação e da 
cedilha); lacunas pontuais (de letras ou de sílabas); repetições de palavras ou de 
expressões; lacunas de frases, palavras ou expressões pelo facto de o tradutor ou 
impressor ter saltado linhas à frente. 

A análise das anomalias comuns às várias edições portuguesas e castelhanas leva-
nos a considerar a existência das duas tradições textuais castelhanas já referidas: aquela 
que deu origem às edições de Burgos (B1 e B2) e de Toulouse (T1 e T2) e depois às 
edições portuguesas; e uma outra, documentada através dos manuscritos Ms1 e Ms2 e 
através das edições de Sevilha (S1 e S2). As inúmeras gralhas que se repetem em B1, 
B2, T1, T2, C, Br1, l e Br2 e que são omissas nas edições de Sevilha fazem disso 
prova.1 

Através da confrontação das anomalias, podemos constatar que, das edições da 
primeira tradição, as que mais se aproximam da edição de Chaves são as de Toulouse 
(T1 e T2) e não as de Burgos, como afirmou Maria Valentina Sul Mendes (2004-2005: 
189), sendo pertinente colocarmos a hipótese de o original manuscrito que esteve na 
origem das três, ou seja, da de Chaves e das de Toulouse, ter sido, se não o mesmo, o 
que seria improvável, pelo menos originário do mesmo scriptorium. 

Não se pode provar que algum dos incunábulos impressos em Toulouse tenha 
servido de base ao incunábulo português de 1488, uma vez que eles têm, 
individualmente, semelhanças e diferenças no que diz respeito a incorrecções e 
alterações. Rosemarie Erika Horch, comparando algumas das características dos vários 
incunábulos conhecidos, concluiu que aquele que tem mais semelhanças com o 
incunábulo português da Biblioteca do Rio de Janeiro é o T1 (cfr. Horch, 1985: 172, 
173), de que existe um exemplar na Biblioteca Nacional de França. Uma vez que essas 
características se prendem mais com questões de edição e impressão, externas portanto 
ao texto, será contraproducente considerarmos a hipótese de este incunábulo estar na 
base da edição portuguesa. Por outro lado, e comparando as várias anomalias gráficas, 
facilmente verificamos que o incunábulo da Biblioteca do Rio de Janeiro está mais 
próximo de T2 (exemplar existente na Biblioteca da Hispanic Society of America em 
Nova Iorque), não podendo daí concluir-se uma relação directa de paternidade. 

Avançaríamos mais para a hipótese de o texto que esteve na base do incunábulo 
da Biblioteca do Rio de Janeiro ter sido um manuscrito em português, que seria a 
                                                 
1 Apresentamos os seguintes exemplos retirados de algumas das edições: accidya (B1, B2) / acidia (T1, 
Br1, L, Br2) / açidia (T2, C) / acerca (S1, S2); asi (B1, B2, T1, T2) / ay (S1, S2) / asy (C) / Asy (Br1) / 
Assy (L) / Ahy (Br2); aueras (B1, B2, T1, T2, C, Br1, L, Br2) / adoraras (S1, S2); cõfiança (B1, T2, Br1, 
Br2) / confiança (B2, C, L) / confiãça (T1) / desconfiança (S1, S2); coraçõ (B1, B2) / coraçon (T1, T2) / 
cuerpo (S1, S2) / coraçõ (C) / coraçõ (Br1, Br2) / coraçom (L); cosas (B1, B2, T1, T2) / partes (S1, S2) / 
cousas (C, L, Br2) / coussas (Br1); creyere (B1, B2, T1, T2) / troxere (S1) / troxiere (S2) / creer (C, Br1, L, 
Br2); faras (B1, B2, T1, T2, C, Br1, L, Br2) / diras (S1, S2); faria (B1, B2, T1, T2, C, Br1, Br2) / ferida 
(S1, S2) / farja (L); flores (B1, B2, T1, T2, C, L, Br1, Br2) / fojas (S1, S2); foyir (B1, T1, T2) / Fuyr (B2) / 
E oyr (S1, S2) / fogir (C, Br2) / fogyr (Br1, L); matar (B1, B2, T1, T2, C, Br1, L, Br2) / mentir (S1, S2); 
mõte (B1, T2, Br1, Br2) / monte (B2, T1) / fuerte (S1, S2) / monte (C, L); saluador (B1, B2, T1, T2, C, 
Br1, L, Br2) / señor (S1, S2); salud (B1, B2, T1, T2) / saluacion (S1, S2) / saude (C, Br1, L, Br2); 
substancia (B1, B2, T2) / sustançia (T1) / su ymagẽ (S1) / su ymagen (S2) / sustançia (C, Br1, L, Br2); 
theologia (B1, B2, T1, T2, Br1, C, L, Br2) / ethymologya (S1) / ethimologia (S2); vocaciõ (B1, B2, T2) / 
vocacion (T1) / creaciõ (S1) / creacion (S2) / vocaçõ (C) / vocaçã (Br1, L, Br2). 
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tradução de um manuscrito castelhano da tradição Tr1. Daí talvez se explicarem muitas 
das gralhas e variantes que ocorrem apenas no texto português2. De facto há erros que 
só poderão ser explicáveis se houver incompreensão na leitura de um texto manuscrito, 
primeiro em castelhano, fonte da tradução, e depois em português, o resultado da 
tradução. 

As gralhas que ocorrem na edição do incunábulo da Biblioteca do Rio de Janeiro 
e que não estão presentes nas edições portuguesas posteriores3 confirmam a antiguidade 
deste em relação às restantes, problema levantado por alguns especialistas e que poria 
em questão a data do mesmo incunábulo. Este incunábulo é sem dúvida anterior às 
outras três edições que actualmente se conhecem e esteve na base das mesmas. Nas 
edições posteriores, os impressores procederam a algumas correcções, certamente em 
cotejo com uma das edições de Sevilha (possivelmente a S2). A relação de paternidade 
entre os quatro incunábulos pode ser estabelecida do seguinte modo: A edição de 1488 
esteve na base directa da Br1, representada pelo RES. 154 A. da Biblioteca Nacional. 
Esta, por sua vez, esteve na origem da edição de Lisboa de 1502 e da edição de Braga 
de 1539. A edição de Braga parece desconhecer a edição de Lisboa. 

Os dados que pudemos obter através do cotejo do texto das várias edições 
apontam para a possibilidade de se considerar a edição do RES. 154 A. anterior à de 
Lisboa de 1502 e à de Braga de 1539. Do ponto de vista técnico, não há nenhuma 
dúvida de que o RES. 154 A., como provou Maria Valentina Sul Mendes no estudo já 
referido, tem todas as características de um incunábulo. As características linguísticas 
do texto reforçam essa conclusão. Constatamos, por exemplo, a normalização quase 
generalizada da pontuação, da utilização do s, do r e das vogais nasais nas duas edições 
do século XVI, o que não sucede em C e em Br1. 

Comparando linguisticamente a edição do Sacramental da Biblioteca do Rio de 
Janeiro com as outras edições portuguesas, verificamos que a primeira representa um 
estado da língua escrita anterior. No Sacramental da Biblioteca do Rio de Janeiro há 
maior número de arcaísmos, de consoantes etimológicas e de vogais geminadas. A 
                                                 
2 Apresentamos os seguintes exemplos: a su casa (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / a sustançia (C) / a sustancia 
(Br1, Br2) / a sustãcia (L); acometer (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / acomteer (C) / acõtecer (Br1, Br2) / 
aconteçer (L); aya (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / auia (C, Br1, Br2) / auja (L); cõtiene (B1, B2) / contiene (T1, 
T2) / cõtienẽ (S1) / contienen (S2) / ẽtẽde (C) / entende (Br1) / ẽtende (L, Br2); creemos (B1, B2, T2, S1, 
S2) / creemoss (T1) / creamos (C, Br1, L, Br2); cunãdez (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / cunhado (C, Br1, L, 
Br2); decreto (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / credo (C, Br1, L, Br2); demuestro (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / 
mostrou (C, Br1, L, Br2); dezia (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / diz (C, Br1, L, Br2); dize se (B1, B2, T1) / 
dizese (T2, S1, S2) / disse (C, Br1, L, Br2); dyze se (B1, B2, T1, S1, S2) / dizese (T2) / diz (C, Br1, L, 
Br2); iuglares (B1, B2) / juglares (T1, T2, S1, S2) / julgares (C, Br1, L, Br2); quanto (B1, B2, T1, T2, S1, 
S2) / quãdo (C) / quando (Br1, L, Br2); rrecrece (B1, B2, T1) / rrecreçe (T2) / recresce (S1, S2) / rrecebe 
(C) / recebe (Br1, Br2) / reçebe (L); veye (B1) / vee (B2) / veyere (T1, T2) / veye (S1, S2) / vira (C, Br1) / 
vjra (L) / vijr (Br2); Yconomica (B1, B2, T1, T2) / Iconomica (S1, S2) / Ecomonica (C, L) / e comonica 
(Br1, Br2). 
3 Apresentamos os seguintes exemplos: apropiaciones (B1, B2, S1, S2) / apropiaciones (T1) / 
apropriaçiones (T2) / apropossyçõees (C) / apropiaçoões (Br1, L, Br2); canonicas (B1, B2, T1, T2, S1, S2, 
Br1, L, Br2) / cãtadas (C); comũ (B1, T2, L) / comun (B2, T1, S1, S2) / cumuũa (C) / comuũ (Br1, Br2); 
concebido (B1, B2, S1, S2) / conçebido (T1) / cõçebido (T2) / conçedido (C) / cõcibido (Br1, L) / 
concibido (Br2); Dar posada (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / dar pasada (C) / dar pousada (Br1, L, Br2); 
deshordenado (B1, B2) / desordenado (T1, T2, S1, S2, Br1, L. Br2) / do ordenado (C); dexada (B1, B2, T1, 
T2, S1, S2) / deixado (C) / deyxando (Br1) / deyxãdo (L) / deixando (Br2); dios cõnusco (B1, B2) / dios 
conusco (T1, T2) / dios sea cõnusco (S1, S2) / deus conuosco (C) / deos conosco (Br1, L) / deus conosco 
(Br2); dixo (B1, B2, T1, T2, S1, S2) / disso (C) / disse (Br1, Br2) / dizẽ (L); E dize adelãte (B1, B2, S1, 
S2) / e dize adelante (T1, T2) / e doze adiante (C) / Seguese adiante (Br1, L, Br2); necessario (B1, B2, T1, 
T2, S1, S2, Br1, L, Br2) / neçesaria (C); podiẽdo las fazer (B1, B2, T1, T2) / podiendo las fazer (T2) / 
podiendolas fazer (S1, S2) / poendo as a fazer (C) / podendo as fazer (Br1, L, Br2); purga (B1, B2, T1, T2, 
S1, S2, Br1, L, Br2) / pura (C). 
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pontuação é caótica, assim como o uso de maiúsculas. A utilização do m e do n nasais é 
mais regular nas edições já apontadas. O mesmo sucede com o uso do j, do g, do u, do v 
e do h. 

Ainda de acordo com os dados obtidos, verificamos que a tradução portuguesa da 
obra é comum às quatro edições conhecidas, tendo cada impressor feito correcções 
gráficas e substituições lexicais pontuais. No exemplo que se segue, transcrevemos o 
parágrafo introdutório do prólogo, em que podemos constatar que não há qualquer 
diferença do ponto de vista textual e linguístico. As diferenças são meramente gráficas: 

 
Este liuro he chamado sacramẽtal o qual copilou e sacou das sagradas sprituras crimẽte 

sãchez de verçial bacharel ẽ leys arçediago de valdeyras ẽ a ygreia de lyon pera que todo fiel 
christaão seia ẽsinado em a fee e ẽ o que compre a sua saluaçam: (C) 

 
Este liuro he chamado sacramental o qual copilou e tirou das sagradas scripturas Crimẽte 

sanchez de verçial bacharel en leys. Arçediago de valdeyras en a ygreja de lyon pera que todo fiel 
christaão seja ẽsinado em a fee e en o que cõpre a sua saluaçam. (Br1) 

 
Este liuro he chamado sacramental o qual copilou e tirou das sagradas scripturas Crimente 

sanchez de verçhial bacharel em leys. Archediago de valdeyras en a ygreia de Lyon pera que todo 
fiel christaão seja emsinado em a fee e en o que compre a sua saluaçam. (L) 

 
Este liuro he chamado Sacramẽtal o qual copilou e tirou das sagradas scripturas Crimẽte 

sanchez de verçial bacharel em leys. Arcediago de valdeyras em a ygreia de Liõ pera que todo fiel 
christaão seia ẽsinado ẽ a fee e ẽ o que cõpre a sua saluaçam. (Br2) 
 
Se compararmos a primeira página impressa de cada um dos quatro incunábulos 

portugueses, constatamos que as diferenças de conteúdo não são muito significativas. 
No quadro que se segue transcrevemos os contextos em língua portuguesa em que os 
incunábulos diferem: 

 
Inc. do Rio de Janeiro RES. 154 A. da BN 1502 (Lisboa) 1539 (Braga) 
O nosso saluador ihesu 
christo que veo Remijr a 
lynhagẽ humanal 

Nosso saluador jesu 
christo: que veo remijr a 
lynhage humanal. 

Nosso saluador jesu 
christo que veo remijr a 
lynhage humanal 

Nosso saluador jesu 
christo. que veyo remijr a 
linhagẽ humanal. 

Segũdo dise o propheta. Segundo diz o propheta. Segundo diz o propheta. Segundo diz o propheta. 
e o que he mays prigosso 
e danosso algũus nõ sabẽ 
nẽ entẽdẽ as escryturas 
que cada dya hã de leer e 
trautar. 

E o que he mays prigosso 
e danosso alguũs nõ 
sabem nen entẽden as 
escryturas: que cada dya 
hã de leer e cantar. 

E o que he majs prigosso 
e danosso alguũs nõ 
sabem nẽ entẽdẽ as 
escryturas que cada dja 
ham de leer e cantar. 

E o que he mays prigoso e 
danoso alguũs nõ sabem 
nem entendem as 
escrituraa: que cada dia 
ham de leer e cantar. 

 
No último contexto apresentado no quadro, podemos constatar a substituição do 

termo trautar, no castelhano tratar / tractar, com o significado de trautear, por cantar, 
o que prova que as edições de Lisboa e de Braga se basearam na edição de que faz parte 
o RES. 154 A. da Biblioteca Nacional. Ainda no mesmo contexto e do ponto de vista 
gráfico, verificamos que as três primeiras edições transcrevem a expressão prigosso e 
danosso, enquanto a última, bastante mais tardia, normaliza a grafia dessas duas 
palavras de acordo com um uso mais actual. 

No quadro que se segue transcrevemos os contextos em latim em que há 
diferenças: 

 
Inc. do Rio de Janeiro RES. 154 A. da BN 1502 (Lisboa) 1539 (Braga) 
In labore uultus tui 
veceris pane tuo 

In labore vultus tui 
vesceris pane tuo. 

Jn sudore vultus tui 
vesceris pane tuo. 

In labore vultus tui 
vesceris pane tuo. 

Beati omnes Labores 
manuũ tuarũ mãducabis. 

Beati omnes. Labores 
manuũ tuarum mãducabis 

Beati omnes qui. Labores 
manuũ tuarũ manducabis. 

Beati omnes. Labores 
manuũ tuarum 
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manducabis 
Ceci sunt et duçes cecorũ. Ceci sunt. et duces 

cecorum. 
Ceci sunt et duces 
cecorum. 

Celi sunt. et duces 
cecorum. 

 
No primeiro contexto, a edição de Lisboa transcreve sudore por labore, de acordo 

com o contexto bíblico conhecido e portanto mais correcto. No segundo contexto, na 
edição de Lisboa é acrescentado um qui. No terceiro contexto, a edição de Braga 
transcreve Celi por Ceci. Todas estas alterações são contrariadas pelas lições dos 
incunábulos castelhanos anteriores, sendo o incunábulo do Rio de Janeiro, pelo menos 
nestes casos, a eles bastante fiel. 

Ao longo do texto da edição da Biblioteca do Rio de Janeiro, os castelhanismos, 
quer a nível vocabular, quer a nível sintáctico, são bastante frequentes, o que pode 
significar que, ou o tradutor esteve desatento, ou o impressor, certamente espanhol, 
tendo um conhecimento da língua portuguesa bastante rudimentar, fez uma 
interpretação muito pessoal do manuscrito em português de que fora incumbido passar 
a letra de imprensa. De outro modo seriam inexplicáveis ocorrências como: benes, 
cardinales, çelebro, color, confisonees, difyniçiones, conjuraçonees, Dios, diuisonees, 
estuue, ẽtençonees, fasta (por até), fingiendo, hyrmanas, oraçonees, su madre, tuue, 
veinte, etc. 

Nalgumas construções sintácticas, nota-se a presença do castelhano. Damos três 
exemplos. No primeiro surge a seguinte frase: «foy estabeliçido por medeaneyro antre 
Deus e elle homẽ por que ho leuase a elle.» A expressão elle homẽ é transcrição errada 
de el hombre, que está no original castelhano. O mesmo sucede noutro exemplo: «E o 
titolo della madre he este». No castelhano é transcrito como: «E el titulo dela madre es 
este». Damos um último exemplo, em que se nota a influência das construções da 
língua vizinha: «ho saçerdote çerra os olhos e esta huũ pouco de espaço», tradução à 
letra de «el sacerdote cierra los ojos e esta vn poco de espacio». Estes castelhanismos 
foram, na sua maior parte, corrigidos nas edições posteriores. 

Fazendo uma análise das características linguísticas já apontadas e comparando-as 
com outras obras dos séculos XIV e XV, podemos considerar a possibilidade de o 
Sacramental ter sido traduzido para português entre 1450 e 1487 (esta última data 
correspondente ao momento em que começou a ser impresso). 

Devido à repetição de grande parte das lacunas existentes na edição da Biblioteca 
do Rio de Janeiro nas outras edições portuguesas, poderemos avançar a hipótese de os 
impressores se terem servido da primeira. A edição de 1539 impressa em Braga por 
Pedro de la Rocha por ordem do Infante D. Henrique, arcebispo de Braga, baseou-se na 
edição representada pelo RES. 154 A., tendo no entanto sofrido algumas emendas, 
emendas estas que não têm correspondência na edição de 1502. 

A afirmação de Rosemarie Erika Horch, de que as edições portuguesas «não 
foram copiadas umas das outras» (1989: 51), é, pois, contrariada pelos dados 
conhecidos. Embora haja diferenças entre elas, nomeadamente na revisão e correcção 
de gralhas e lacunas e na substituição de um termo por outro mais actual, as edições são 
de facto cópia umas das outras. As três últimas edições são irmãs e a mãe é a edição 
existente na Biblioteca do Rio de Janeiro e que pertencerá à edição de Chaves de 1488 
até prova em contrário. 

 
 
3. Conclusões 
 
Através da análise das anomalias gráficas existentes no incunábulo do 

Sacramental da Biblioteca do Rio de Janeiro e da comparação com as anomalias de 
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outros incunábulos castelhanos anteriores, pudemos chegar à conclusão da existência de 
duas tradições textuais em língua castelhana: uma que passa pelas edições 
incunabulares de Burgos e Toulouse e outra que passa pelas edições de Sevilha. 
Constatámos que o incunábulo português pertence à tradição que deu origem às edições 
de Burgos e de Toulouse, estando no entanto mais próximo das edições de Toulouse, o 
que pode levar-nos a considerar a pré-existência de um manuscrito que originou estas 
edições castelhanas por um lado e a primeira edição portuguesa por outro. 

Comparando as anomalias do incunábulo português do Rio de Janeiro com as 
existentes na edição recentemente descoberta (1494-1500) por Maria Valentina Sul 
Mendes, na edição de 1502 impressa em Lisboa e na edição de Braga de 1539, e 
inexistentes nas edições castelhanas anteriores, verificámos que muitas delas coincidem 
e que outras foram corrigidas. Confrontando o texto das quatro edições, verificámos 
ainda que há uma equabilidade linguística e textual, que prova que uma só tradução 
esteve na base de todas. Das quatro, a edição mais imperfeita é a que é representada 
pelo incunábulo da Biblioteca do Rio de Janeiro, sendo este facto uma prova sólida para 
considerarmos este exemplar como pertencente à edição impressa em Chaves em 
1488.4 
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