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Resumo: Nesta comunicação, pretende-se tornar pública a identificação de dois novos 
testemunhos ligados à Crónica do Xarife Muley Mahamet e del-Rei D. Sebastião – os códices 
54-X-10 e 49-XII-1 da Biblioteca da Ajuda. Ao oferecer uma descrição filológica global destes 
manuscritos, que abarque tanto aspectos materiais, como de conteúdo, tenciona-se levantar 
hipóteses sobre as suas relações com o texto da Crónica. 

A Crónica do Xarife Mulei Mahamet é um dos primeiros relatos historiográficos 
redigidos, em português, sobre a batalha de Alcácer-Quibir (1578), sendo que a sua composição 
começou imediatamente a seguir ao desastre (Lombardo, 2015). Até finais de 2020, conheciam-
se apenas três testemunhos deste texto. O MSS 2422, n. 41 da Biblioteca Nacional de Espanha 
(M) e o COD. 13282 da Biblioteca Nacional de Portugal (L), ambos do século XVII, contêm 
uma narração em 23 capítulos. O manuscrito CIII/1-14 da Biblioteca Pública de Évora (E) é 
datado do século XVIII e contém uma narração mais extensa, em 26 capítulos. A história da 
transmissão da Crónica foi abordada anteriormente por Lombardo (2019 e 2020), onde se 
discute se a versão contida nos testemunhos mais antigos seria a versão inicial e a versão 
eborense uma reelaboração dela por um cronista/copista posterior, ou se se trataria do contrário 
‒ a versão eborense sendo a anterior e a outra um resumo desta. 

Dos dois códices recentemente identificados, o 54-X-10 é intitulado Vida d'el-rei D. 
Sebastião, é formado por 39 fólios não encadernados e foi copiado entre o final do século XVI 
e o início do XVII. Contém anedotas do reinado de D. Sebastião, sobretudo referentes à 
campanha de África: para além de decisões estratégicas, Conselhos régios, informações sobre 
a organização do exército, referem-se feitos de nobres e fidalgos que participaram na batalha e 
menciona-se o seu destino. De alguns eventos são registadas mais do que uma versão, facto que 
poderia eventualmente remeter à sua proveniência de fontes diferentes. Apesar de não conter 
disto indicação explícita, pode-se afirmar com relativa certeza que, a partir do fólio 18v e até o 
final, o conteúdo do códice corresponde ao da Crónica do Xarife Mulei Mahamet, com poucas 
diferenças de redação.  

O 49-XII-1, por sua vez, é um códice miscelânico de 608 fólios, que remonta ao final 
do século XVII ou começo do XVIII. Entre cópias de cartas, documentos e outros textos 
sebásticos de notável importância (por exemplo, a Crónica de El Rey Dom Sebastiam de Miguel 
Pereira publicada por Brehm, 2018 e a Relação da Vida d’elrey D. Sebastião do P.e Amador 
Rebelo editada por Loureiro, 1977) o códice contém, sob o título de Varias memorias e sucessos 
del rey dom sebastião (fls. 88r a 131v), alguns dos episódios que constam no códice 54-X-10. 
Destes, a secção intitulada Relaçaõ da Jornada dElRey, desde que se embarcou en Lx.ª ate dar 
a batalha é a correspondente à Crónica. 

Tendo em consideração o seu carácter episódico, impõe-se agora enquadrar estes novos 
testemunhos na transmissão da Crónica do Xarife Mulei Mahamet, com base na seguinte 
pergunta: serão tais manuscritos cópias de anotações preparatórias para a redação da crónica, 
ou apontamentos retirados desta ao longo da história da sua leitura?   
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Resumo: O objetivo desta comunicação é dar a conhecer e abrir à discussão pública o projeto 
«Sebástica Manuscrita», dedicado à antiga produção historiográfica sobre a figura e o reinado 
de D. Sebastião de Portugal (r. 1557 – 1578). Após uma breve análise do estado da arte, que 
justifica a pertinência e necessidade do projeto, exporemos os critérios de constituição do 
corpus e os objetivos gerais, terminando com a apresentação de alguns dos principais resultados 
até agora alcançados.     

O estudo da antiga produção historiográfica dedicada ao reinado de D. Sebastião tem 
sido feito de forma parcelar, intermitente e fragmentária. Mais do que objeto específico de 
análise sob o ponto de vista literário, filológico ou linguístico, estes textos têm sido encarados, 
quase exclusivamente, como materiais para o estudo de outras temáticas. Inexistem, por isso, 
instrumentos básicos como um elenco de textos, e o campo editorial é constituído por um 
escasso número de edições, a maior parte das quais pouco rigorosas se apreciadas por critérios 
atuais (Lombardo e Moreira, 2019).   

O projeto «Sebástica manuscrita: catálogo e edições digitais de textos historiográficos 
portugueses dos séculos XVI e XVII» pretende colmatar estas lacunas. Definimos como 
critérios para a constituição do nosso corpus a tipologia (textos historiográficos autónomos, ou 
seja, textos narrativos percecionados como verídicos ou verosímeis pelos contemporâneos e 
que não pertencem a unidades textuais maiores), a língua (o português) e a cronologia (textos 
produzidos por contemporâneos do reinado, isto é, entre meados do século XVI e meados do 
século XVII). O objetivo final do projeto é a construção de um website, sediado no Centro de 
Linguística da Universidade de Lisboa, em que estejam reunidos e sistematizados os dados 
relativos às tradições manuscritas do corpus assim constituído, juntamente com edições 
filológicas digitais linguisticamente anotadas destes textos. 

O projeto está na sua primeira fase, que consiste na catalogação preliminar dos 
testemunhos identificados em acervos portugueses: em Lisboa, na Biblioteca Nacional de 
Portugal, na Biblioteca da Ajuda, na Academia das Ciências de Lisboa e no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo; no Porto, na Biblioteca Pública Municipal; em Évora, na Biblioteca 
Pública; em Coimbra, na Biblioteca Geral da Universidade; em Viseu, na Biblioteca Municipal 
[https://clul.ulisboa.pt/projeto/sebastica-manuscrita-catalogo-e-edicoes-digitais-dos-textos-
historiograficos-portugueses]. 

Entre os principais resultados obtidos nesta fase, destaca-se a identificação de alguns 
textos que supomos serem até agora desconhecidos – nomeadamente, uma Relação da infeliz 
jornada d'El Rei D. Sebastião (BNP, COD. 498), uma Jornada de África del Rey D. Sebastião 
(BA, 51-IX-22) e o Sumario breve das coisas que vio e alcansou saber manoel teix.ra da vida 
del Rey d. Sebastião (ANTT, Manuscritos da Livraria, n.º 1113/32). 
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Resumo:  
Diante de um manuscrito para realizar a tarefa de sua edição, o pesquisador se vê diante de 
algumas opções: pode escolher uma edição conservadora, conhecida como diplomática; realizar 
alterações mínimas, levando a uma edição semidiplomática, ou apresentar uma versão 
modernizada, fazendo toda e qualquer alteração necessária para se adequar às regras 
convencionais vigentes. Como exemplos dessa diversidade, citamos Lose et al. (2009), que 
optaram por uma edição diplomática do Dietário do Mosteiro de São Bento; Machado Filho 
(2015) realizou uma edição semidiplomática dos Diálogos de São Gregório; por fim, a edição 
de Magne (1950) do Boosco Deleitoso ora é modernizada, com acentos inexistentes no texto 
original, ora é fiel ao texto original, ao manter muitos fenômenos fonológicos intactos. O 
programa E-dictor (Paixão de Sousa, Kepler e Faria, 2010) permite que o pesquisador realize 
em um primeiro momento uma edição mais conservadora e em seguida altere-a, gerando uma 
versão modernizada, própria para análises morfológicas e sintáticas, assim como é acessível a 
um público mais amplo. Neste trabalho, apresentaremos uma proposta de uso de ferramentas 
digitais para a construção simultânea de uma edição diplomática e modernizada. Sua principal 
característica é a automatização de tarefas através de macros baseadas em expressões regulares, 
com a finalidade de capturar padrões, realizar substituições automaticamente e assim diminuir 
a carga de trabalho do pesquisador para obter as duas edições. O primeiro passo nessa proposta 
é a anotação no que podemos chamar de Versão 0, das situações que precisarão ser 
modernizadas. Assim, o pesquisador não produzirá nenhuma das duas versões, mas sim 
informar como cada uma será gerada. Como exemplo, trazemos o verbo “priçiza” que, na 
Versão 0, será transcrito pri<orto_e>ç<orto_c>iz<orto_s>a. Com essa transcrição, a versão 
diplomática é gerada com o apagamento de tudo que está dentro dos sinais < >, eles mesmo 
sendo apagados. Já a versão modernizada é gerada com a substituição do que vem 
imediatamente antes do sinal < por aquilo que vem imediatamente antes do sinal > e o resultado 
é “precisa”. O pesquisador não precisa se preocupar em realizar nenhuma tarefa de substituição 
pois isso já estará incorporado às macros disponibilizadas para gerar as duas edições. Vejamos 
o caso de “stella” no manuscrito que vai ser anotada assim: <acresc_e>st<acresc_r>ell<dupl>a. 
A macro  para gerar a versão modernizada se encarregará de acrescentar o “e” e o “r” bem como 
entenderá que a letra duplicada deverá ser simples, resultando em “estrela”. Note-se que não é 
necessário identificar a letra duplicada, pois a macro consegue fazer isso. Além disso, não é 
necessário classificar os processos fonológicos de prótese e epêntese, respectivamente, no 
acréscimo de “e” e de “r”. A macro pode gerar essa informação à parte (<prótese_e>, 
<epêntese_r>), baseando-se no local onde o fenômeno aconteceu, o que é comunicado pela 
expressão regular “\W<acresc_(\w)>\w*”, em que \W indica que se trata de começo de palavra. 
O recurso de autocompletar pode também servir para reduzir o trabalho do pesquisador: ao 
digitar <d , o programa completa para <dupl>; ao digitar <o , o programa completa para <orto_ 
, ficando a cargo do pesquisador apenas indicar a mudança ortográfica. Se o pesquisador já 
dispõe de uma versão diplomática e deseja modernizá-la, alterações comuns que ocorrem no 
interior das palavras podem ser realizadas de modo automático, por exemplo, se no original 
houver muitos casos de “çi”, basta aplicar a instrução ç<orto_c>i e todos os casos receberão 
essa indicação. Uma demonstração dessa proposta de edição simultânea será apresentada com 
trechos do Boosco Deleitoso. 
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