DOCUMENTO DO MÊS – AGOSTO

Séc. XVI (?) – Letra capital iluminada de um fólio de pergaminho que foi recuperado
para servir de encadernação.
PT/AUC/DIO/CST – Colegiada de São Tiago (F); Escritura de obrigação de missas (DC)
– III-1.ªD-8-5-23

Estamos em presença do reaproveitamento de um fólio de pergaminho, de livro
litúrgico com notação musical, para ser utilizado como capa de uma escritura de obrigação
de missas.
A escritura de obrigação, datada de 15 de novembro de 1633, estabelece o
cumprimento de um legado pio, de celebração anual de três missas rezadas, feita por
Bernarda de Vargas, viúva do impressor Jorge Rodrigues. Para cumprimento desta
disposição, deixa em legado, à Colegiada de São Tiago, umas casas “de sobrado”, na Rua
do Corpo de Deus.
O documento foi redigido na Rua da Moeda, em Coimbra, pelo tabelião Lopo de
Andrade, perante Bernarda de Vargas e a seu pedido. As missas seriam celebradas na igreja
Colegiada de São Tiago, da seguinte forma: uma pelo Natal, outra pela Páscoa e outra pelo
Espírito Santo, sendo a esmola por cada missa cinquenta réis.
Apesar de se poder ler “Obrigação das missas das cazas do P.e Domingos
Fernandes”, este título não corresponde ao conteúdo da escritura, mas sim um outro título
que se encontra no início do volume, na capa, no plano superior: “Cazas da Rua do Corpo
de Deus tem três missas”. O acervo desta Colegiada de São Tiago1 inclui documentação
para o período cronológico de 1511 a 1854, tendo sido, neste último ano, suprimidas todas
as colegiadas de Coimbra, por decisão do Bispo D. Manuel Bento Rodrigues. Abrange outra
documentação relativa a disposições pias, mas o acervo é formado, sobretudo, por livros
de escrituras de emprazamento, aforamento e venda, livros de receita de foros e rendas,
tombos de medição e demarcação, livros de receitas e despesas, etc.
O fragmento de pergaminho com uma bela iluminura da letra capital A (dim. 200
mm alt. X 160m larg.) numa policromia de cores vermelha, azul e sépia, denota algum
desgaste, por manuseamento e sujidade. No entanto, ainda é possível apreciar pormenores
do filigranado da decoração, em motivos vegetalistas e pássaros, num trabalho de desenho
muito meticuloso. O pentagrama da notação musical, em linhas a vermelho, com notação
quadrada, a sépia, permite atribuir ao fragmento e volume ao qual terá pertencido, a
datação do séc. XVI, muito provavelmente. São ainda visíveis os atilhos da encadernação,
em pele escura, dos quais apenas resta um completo. Não é de descartar a hipótese de o
próprio livro em pergaminho, a que pertenceu o presente fragmento, ter sido um livro de
cantochão da Colegiada que já estaria inutilizado e, por isso mesmo, foi reaproveitado.

1

V. descrição do acervo em https://www.uc.pt/auc/fundos/ficheiros/COLEGIADA_SaoTiago

