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Alterações à versão 1:
As convenções respeitantes à representação de substituições de caracteres nos manuscritos (correcções e
interpolações escribais) foram melhoradas: tanto a(s) letra(s) substituída(s) como as letras de substituição
são incluídas dentro de cochetes separadas pelo carácter que indica o modo de substituição, o que permite
aferir o alcance exacto da substituição escribal. Foram acrescentadas as convenções ‘[?]’ e ‘[???]’ para
representar caracteres ou sequências de caracteres ilegíveis (irreconhecíveis). Foi acrescentada a convenção
‘[+texto]’ para representação de interpolação escribal na linha. Foram acrescentadas as convenções ‘AD’ —

1

Este documento explicita convenções de utilização dos símbolos não literais do Tipo Medieval NotatorMono em edições paleográficas. A primeira versão deste

documento foi preparada em 2002 no âmbito do sub-projecto NOTATOR — Tipos Medievais para Computador: ferramentas informáticas para filólogos e

paleógrafos para a transcrição estreita de Fontes Medievais para a História da Língua Portuguesa da Linha de Investigação N.º 4 ‘Filologia e Linguística
Histórica’ do Centro de Linguística da UNL.
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anotação dorsal, ‘RU’ — rubrica, e ‘SN’ — subscrição notarial (esta última em substituição de ‘A’,
‘assinatura notarial’). A separação editorial de linhas indicada por ‘|’ foi estendida às anotações dorsais. Foi
acrescentada a convenção ‘(XPS)’ à indicação editorial de presença de um chrismon. Foi acrescentada a

convenção ‘(M)’ para representação de monograma com ou sem transcrição das letras do antropónimo. Foi
acrescentada a convenção ‘(SM)’ para representação de sinal monogramático com ou sem transcrição das
letras do antropónimo. Foram acrescentadas as convenções ‘(O) / (ORN)’ para representação de
ornamentos.
Alterações à versão 2:
Foi suprimida a convenção ‘[texto]’ para «restituição de letra ou sequência de letras ilegíveis por dano no
suporte em contexto gráfico ou textual que permita uma conjectura segura», por não ser adequada a edições
muito conservadoras e minimamente interpretativas. 2

2

Ainda que a conjectura do editor quanto a letras ou sequências de letras possa ser bem fundamentada, permitindo com segurança restituir os
caracteres em falta, esse procedimento deve confinar-se a edições de tipo ‘diplomático’ — i.e. edições com alto grau de intervenção editorial. Em
edições puramente paleográficas, que pretendam representar, através de critérios e convenções consistentes e explícitos, o conjunto de
caracteres presente no manuscrito, o único procedimento que se nos afigura adequado é indicar como ilegível aquilo que efectivamente se não
pode ler (reservando a conjectura para outro tipo de edição).
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Notas prévias:
A transcrição é a primeira das três etapas nucleares do trabalho filológico conducente ao processamento e disponibilização de
fontes linguísticas primárias medievais, sendo as outras duas etapas a transliteração e a edição.

Essas três etapas correspondem a tarefas que incluem (entre outros procedimentos editoriais) o processo da representação e

divulgação tipográficas de textos medievais, a partir de um programa editorial que se deve basear explicitamente em
protocolos de edição e de transcrição/transliteração. No caso da transcrição/transliteração os protocolos adoptados
materializam-se na utilização de determinados caracteres e/ou códigos editoriais.
A transcrição, enquanto representação tipográfica directa e isomórfica do conjunto de caracteres e glifos relevantes presentes
nos manuscritos, só é possível com utilização de um tipo que contenha glifos especiais.
No entanto, a representação tipográfica directa de textos medievais não se pode limitar à inscrição no suporte da edição dos
símbolos literais ou braquigráficos, dos numerais e da pontuação presentes nos manuscritos: há informação peri-textual e
gráfica relevante, como, por exemplo, a mudança de linha ou a presença de emendas escribais, a qual só pode ser transmitida
e representada convenientemente através de convenções editoriais (e respectivos códigos).
Este documento constitui um protocolo para a utilização consistente dos caracteres não-literais do tipo Notator Mono no
sentido de se representar através de convenções explícitas (e respectivos códigos) informação não–grafémica (i.e. não–
linguística) considerada relevante no âmbito da realização de transcrições paleográficas de textos medievais.
Este documento de âmbito específico será integrado num documento extenso e abrangente (em preparação) sobre critérios e convenções de
representação tipográfica (transcrição, transliteração e edição) de fontes primárias medievais documentais.
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Descrição
separação de palavras juntas no ms.
Considera-se que duas palavras contíguas estão separadas, ou seja, que o espaço inter-literal que ocorre na
fronteira entre duas sequências literais deve ser considerado um espaço intervocabular, quando:
(1) as sequências contíguas podem ser interpretadas como itens lexicais distintos e não como partes
constituintes do mesmo item lexical; (2) no espaço entre as palavras contíguas não há contacto entre os
traçados das letras final e inicial, excepto em casos de prolongamento de traços finais horizontais (como,
por exemplo, o filete do e minúsculo); e (3) no espaço entre as palavras contíguas pode ser inscrito um

I

minúsculo (i.e. a letra de menor largura).
Quando não se verifiquem estas condições deve considerar-se que duas palavras contíguas não estão
separadas, e que se pode, portanto, aplicar, de acordo com critérios de transcrição adoptados, a convenção
editorial de representação de separação de palavras contíguas.
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Descrição
junção de partes de palavras separadas no ms.
Considera-se que duas sequências literais estão separadas, ou seja, que ocorre um espaço equivalente a
espaço branco intervocabular em vez de simples espaço branco interliteral, quando o espaço entre elas é
igual ou superior ao do carácter adjacente mais estreito e permite a redacção desse carácter sem ficar
encavalitado nos caracteres contíguos. Assim sendo, quando o espaço se deve ao traçado específico dos
dois caracteres que o limitam e é recorrente, ou seja, se a sequência desses dois caracteres produz esse
espaço sistematicamente no mesmo texto e na mesma mão, não há separação, e não deve haver espaço
branco na transcrição. Se ocorrer numa forma mais do que uma separação considera-se como termo de
referência a letra de menor módulo adjacente a qualquer uma das separações.

tex-to

junção de partes de palavras separadas por translineação (sem sinal escribal de translineação)
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Convenção
tex~to

Descrição
junção de partes de palavras separadas por translineação (com sinal escribal de translineação)

ou

tex,to
tex[to?]

leitura conjectural de letra ou sequência de letras parcialmente legíveis

[...]

texto ilegível por dano no suporte com número de letras e/ou palavras indeterminado

te...

letras ilegíveis em número indeterminado numa palavra por dano no suporte

[*] [***]

letra ou sequência de letras ilegíveis devido a dano no suporte

[?] [???]

letra ou sequência de letras ilegíveis devido a traçado escribal pouco claro
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Convenção

Descrição

[texto!]

forma grafada por lapso evidente ou por erro de cópia

text[o!]

letra grafada por lapso evidente ou por erro de cópia

tex[c$t]o

7/23

substituição escribal de letra por emenda (leia-se “um T emendado de um C”); considera-se que há
substituição de uma letra por emenda quando a letra definitiva aproveita claramente traços da letra
desenhada inicialmente

tex[o$c$t]o dupla substituição escribal de letra por emenda (leia-se “um T emendado de um C emendado de um O)
tex[c+t]o

substituição

escribal

de

letra

por

sobreposição

(leia-se

“um

T

sobreposto

a

um

C”);

considera-se que há substituição de uma letra por sobreposição quando a letra definitiva é simplesmente
grafada sobre a letra desenhada inicialmente sem aproveitamento do traçado desta
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Convenção

Descrição

tex[*$t]o

substituição escribal de letra por emenda a partir de letra ilegível (leia-se “um T emendado de uma letra
ilegível”)

tex[*+t]o

substituição escribal de letra por sobreposição a partir de letra ilegível (leia-se “um T sobreposto a uma
letra ilegível”)

tex[c?$t]o

substituição escribal de letra por emenda a partir de letra conjecturada (leia-se “um T emendado de uma
letra que parece ser um C”)

tex[c?+t]o

substituição escribal de letra por sobreposição a partir de letra conjecturada (leia-se “um T sobreposto a
uma letra que parece ser um C”)

<texto>
<texto?>

anulação escribal de texto por raspagem ou lavagem (legível)
leitura conjectural de texto anulado
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Convenção
<...>

Descrição
texto anulado ilegível com número de letras indeterminado

<*> <***>

letra ou sequência de letras anuladas ilegíveis

<tÄeÄxÄtÄoÄ>

anulação escribal de texto por sopontamento

<tÅeÅxÅtÅoÅ>

anulação escribal de texto por riscado (legível)

/texto/

letra ou sequência de letras na entrelinha superior

\texto\

letra ou sequência de letras na entrelinha inferior

/<texto>/

letra ou sequência de letras anuladas na entrelinha superior
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Convenção

Descrição

tex[+to]

indicação de interpolação escribal na linha

[#]

indicação do início de interpolação escribal longa na entrelinha superior (várias palavras)

[%]

indicação do início de interpolação escribal longa na entrelinha inferior (várias palavras)

[#texto]

interpolação escribal na entrelinha superior

[%texto]

interpolação escribal na entrelinha inferior

[$texto]

interpolação escribal na margem direita

["texto]

interpolação escribal na margem esquerda
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Convenção

Descrição

[##texto]

interpolação escribal na margem de cabeceira

[%%texto]

interpolação escribal na margem de pé
interpolação escribal na linha

[]
)

código para inserção de texto pelo editor

(...)

texto adicional não transcrito pelo editor

(

texto (?)

forma legível de interpretação duvidosa, por lapso escribal ou erro de cópia
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Convenção
(texto)

12/23

Descrição
(1) sinalização editorial de sinais e selos; e.g. (chrismon), (sinal), (monograma), (selo); (2) sinalização
editorial de divisão do texto (livro, rubrica, título, fólio, coluna, lei, etc.) — e.g. (Livro I); (Fl.1r A); (Tít.º
I); o texto editorial entre parênteses, com excepção da representação de sinais e selos, é dado em tipo
“normal”.

(sinal)

indicação genérica de sinais autógrafos diversos (com excepção de chrismon, róbora, sinais cruciformes,
sinais tabeliónicos, e sinais de chamada) – uma por cada sinal presente

(S)

indicação alternativa (abreviada) de sinal

(selo)

indicação genérica de selo pendente

(SIG)

indicação alternativa (abreviada) de selo pendente
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Convenção
(XP)
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Descrição
indicações alternativas (abreviadas) de chrismon

ou

(XPS)
(ST)
(M)

indicação alternativa (abreviada) de sinal tabeliónico
indicação alternativa (abreviada) de monograma

[(M) texto] indicação (abreviada) de monograma com transcrição das letras que constituem o antropónimo; e.g. [(M)
+KAROLVS] (monograma cruciforme de Carlos Magno)

(SM)

indicação genérica (abreviada) de sinal monogramático (i.e. sinal que inclui parcial ou totalmente as letras
de um antropónimo, mas que não é exclusivamente constituído pelas mesmas)
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14/23

Descrição

[(S) texto] indicação de sinal monogramático com transcrição das letras do antropónimo inscrito no sinal; e.g. [(S)
Ñ=â=o] = Ado(sinda)

(O) (ORN)

indicação de ornamento, i.e. traço ornamental incorporado no texto sem a complexidade e autonomia
gráfica de um sinal.

(SC)
â‡h‡
^texto`
tex@to

indicação (abreviada) de sinal de chamada (in situ e antes do texto interporlado)
sinal de chamada escribal [= deest hic] (in situ e antes do texto interpolado)
abreviatura vocabular; e.g. ^ihΩÈu` ^xpÈi`
espaço correspondente a uma letra deixado intencionalmente em branco pelo escriba
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Convenção
[

]

tex[@]to

Descrição
espaço em branco com a extensão de diversas letras deixado intencionalmente em branco pelo escriba
espaço devido a acidente no suporte (furo, rasgão, borrão)

|

separação editorial de linhas não numeradas (em colunas, anotações dorsais e subscrições notariais)

ı

cruz, sinal cruciforme, róbora

AD

indicação editorial de anotação dorsal

RU

rubrica

SN

indicação editorial de subscrição notarial
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Convenção
L01
L
C1
C

Descrição
indicação editorial de linha no corpo do texto (numerada)
indicação editorial de linha adicional (não numerada)
indicação editorial de coluna de subscrições (numerada)
indicação editorial de coluna de subscrições única (não numerada)
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ILUSTRAÇÃO DE ALGUMAS CONVENÇÕES

Testamento, manda e notícia de doações de Gondesindus prolis Erus (a.D. 947)
(A.N.T.T., Ordem de São Bento, Mosteiro de São Pedro de Pedroso, mç. 1, n.º 1, recto [PT-TT-MSPP/12/1/1], or. vis. curs.)

1. transcrição paleográfica
L01

(XP) Dubium ˛ •âèm ˛ nom ès± ˛ sè± plèris ˛ què mÖnè¥ ˛ comni=±um ˛ Öâ=què ˛ orâinÖ=mÛ èum ˛ ìn uèri=âÖ±è ¸
Hèo quoâ èío ˛ gonâèsinâ¯ ˛ proljs èrus ˛ è¥ ÖâosinâÖ ˛ Öcèpi± ˛ muljèr ˛ ìn conìumgjo ˛ nnËè ènâèr•nÖ
conmèn±o

L02

pÖlÖ ˛ filjÖ âu∂ ˛ mènèmâ¯ ˛ gu±ièri∫i ˛ è¥_èrmèsinâÖ ˛ ìèrmÖnÖ ˛ âè_âmÈÖ gèluirÖ ˛ règjnÖ • fui± muljèr
âè_orâonius ˛ rè∂ ˛ mÖ±èr rÖnèmirus principè unâè ˛ Öbui± filjus ˛ nominib¯ ˛ suÖrius ˛ èrmèsinâÖ è¥ ÖâosinâÖ
˛ è¥ fro⁄lo ˛ è¥ is±Ö fro⁄lo

L03

fui± ˛ cum ìnfirmiâÖ±è ˛ nÖ±Ö ˛ ìn nsÈo pècÖ±o ˛ •Ö non ès± ˛ pro_ìn lè⁄=gÖ±o ˛ sèâèrè ˛ è¥ quÖnâo ˛ uiâimÛ ˛
±Ölè uisionèm què_nobÚ ânÈs âèâi± ˛ ìn nsÈo pècÖ±o ˛ •n±ÖmÛ nsÈo gÖnÖ±o ˛ è¥ nsÈÖs uillÖs ˛ è¥_èn=gènuÖmÛ nsÈos
sèrbos ˛ u±_ânÈs sèâèÖ¥ propi±jus

L04

propi±jus ˛ Öâ pèccÖ±is ˛ nrÈis ˛ è¥ fÖcimÛ ˛ monès ±èrios ˛ ìn nsÈ[*]s ˛ uillÖs ˛ • sun¥ ìn±èr âurio ˛ è¥ <*>
uÖugÖ ˛ ìn_uillÖ ˛ Öcibè±o ˛ ì±_ès± uogÖbulo ˛ scÈi migÖhèlj ˛ ÖrcÖn=gèlj ˛ è¥ socio® èì¯ ˛ è¥ ìn uillÖ
sÖngÖnè±o ˛ monès=±èrio ˛ uocÖbulo ˛ scÈi cris±oforo ˛ è¥ cÈm èìus ˛
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è¥ scÈÖ èolÖljÖ ˛ • ìbiâèm ˛ Öb_Ön=±i=•s ˛ funâÖ±Ö ès± ¸ è¥ ±ès±ÖuimÛ ˛ Öâ_ipso ˛ Öcis±èrio âè Öciuè±o uillÖ
âè_fornos mèâiÖ è¥ •n±Ö âè_nsÈo ˛ gÖnÖ±o ˛ è¥ ä nsÈÖs ˛ èrèâi±Ö±ès ˛ âè_âurio ìn uoÖgÖ

3

˛ è¥ ipsÖ uillÖ ubi

funâÖ±uˇˇÎ ès± ˛ ìn±ègrÖ ˛ ¢ suis ˛ Ön±i•orès ±èrminis ¸ è¥ Öcis±èrio scÈi
L06

∂pÈoforo

4

˛ ipsÖ uillÖ ˛ sÖngÖnè±o ˛ ˛ ìn±ègrÖ ˛ ¢ suis ±èrminis ˛ è∂èp±is ˛ uilÖr ˛ âè_èlâèri∫ ˛ què_âèâimÛ

˛ Öâ ÖbâèlgÖr ˛ mÖuro ˛ è¥_ìn±èr âorio Örcis ripÖ ˛ ±ÖmÖr fècimÛ monès±èri=uˇˇÎ ˛ ìn uillÖ ˛ uociâÖ±Ö âiâès ì±
ès± ˛ uocÖbulo ˛ scÈo pè±ro ˛ è¥ ±ès±ÖuimÛ ˛ Öâ_ipso Öcis±èrio µÈä_nsÈÖs ˛
L07

uillÖs ˛ âè_quÖn±Ös ˛ ÖbuimÛ ˛ ìn_ipsÖ ˛ ±èrrÖ ˛ nÈnib¯ ipsÖ uillÖ âiâès ˛ ìn±ègrÖ ˛ cuˇˇÎ Öìuncionib¯ suis ˛
uillÖ sÖlsè±o ˛ uillÖ âè_uÖn∫Ös ˛ è¥ uillÖ ˛ ±èrcolègjo ˛ ìpsÖs ˛ uillÖs ˛ ìn±ègrÖs ˛ è¥ ìn ±èri±orio ˛
kÖrno±Ö ˛ lÖrinio ˛ ìn=±ègro ˛ è¥ ìn nèmÖn=cos ˛ uillÖ èrmillj ˛ ìn±ègrÖ ˛ uillÖ mÖlljs ˛ è¥ pos± hèc ipsum

L08

fÖc±uˇˇÎ ˛ âèâimÛ ˛ ipso ˛ Öcis±èrio ˛ ìn_mÖnÛ ˛ âè_âmÈo ˛ âès±èrigo ˛ ÖbÖ ˛ è¥_illos Öcis±èrios ìn=±èr âurio ˛
è¥ uoÖgÖ ˛ Öciuè±o ˛ è¥ sÖngÖnè ˛ Öâ_ipsè ˛ ÖbbÖ ˛ ìÖm nnÈÖ±o ˛ u± sèâèÖ¥ is±Ö ˛ filjÖ mÈÖ fro⁄lo ìn ipsos
Öcis±èrios ˛ sub mÖnÛ ˛ ä_ipsè ÖbbÖ ˛ è¥ con±ènèÖn¥ èÖ ˛ è¥ sub mÖnÛ ä_âmÈÖ ˛ gèluirÖ

L09

ÖbÖ±jsisÖ ˛ è¥ âèâi± ˛ Öâ_ipsÖ ˛ filjÖ mÈÖ C ä moÈs ˛ sèrbos ˛ ìn±èr bÖronès è¥ muljèrès ˛ Öâ âèsèruiènâuˇÎ
sicu± ˛ ìn_mÈÖ µÖ ˛ è∂irun¥ ˛ u± sèruiÖn¥ ˛ Öâ_illÖ pro ìngènuos ˛ âum uiâÖ uisscèri ˛ è¥ pos± oui±o suo ˛
uÖâÖn¥ ubi ˛ uolèrin¥ illos è¥ filjos ˛ è¥ nèp±Û ˛ • âè èos nÖ±i fuèrin¥_è¥_è∂

L10

proìèniè illo® è¥ non ÖbèÖn¥ lj=cèn=±jÖ è∂ gènèrè mèo ˛ ÖcrèpÖn±Örè illos pro Ö_sèruicio ˛ è¥ pos± hèc
migrÖui ipsÖ conpÖrè mÈÖ ènâèr•nÖ âè oc sˇcˇlˇoÈ ˛ è¥ pÖr±ibi ˛ cum ipsos êljos mÈoˇs ˛ ìÖm supèrius nnÈÖ±Û mÈo

3

uoÖgÖ ] no ms. <u[Ö$]oÖgÖ>; com ‘a’ substituído por ‘o’, por emenda.

4

∂pÈoforo ] no ms. <∂pÈof[r$]oro>; com ‘f’ substituído por ‘o’, por emenda.
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gÖnÖ±o ˛ è¥ mÖÈs uillÖs è¥ mÈÖ criÖ∫om ˛ è¥ uèni± ìn porcionè filiÖs mÖÈs
L11

èrmèsinâÖ è¥ ÖâosinâÖ ˛ uillÖ Öbièn=±ès ˛ ìn ripÖ flubio âurio ˛ è¥ is±Ö ˛ ÖâosinâÖ prèsi± èÖ ˛ Önsur è¥ bèm
˛ frogjÖ ˛ sinè mÈÖ ˛ ìusionè ˛ è¥ migrÖui± ˛ ipsè Önsur ˛ âè oc sclˇoÈ è¥ non Öbui± âè èÖ filjo ˛ è¥ fècimÛ
monès±èriuˇÎ [**] [*]psÖ uillÖ uocÖbulo scÈÖ mÖrinÖ è¥ ±ès±ÖuimÛ ˛ ìbi=âèm ipsÖ uillÖ

L12

ìn±ègrÖ ˛ Öâ_ipso loco ˛ è¥ ìllÖs uillÖs què_uènèrun¥ ìn porcionè ˛ ä_ipsÖ filjÖ mÈÖ ÖâosimâÖ con±ès±Öui± ˛
illÖs Öâ_cis±èrio ä sÖngÖnè±o uocÖbulo scÈi ∂pÈofori è¥ scÈÖ ˛ mÖfÖâÖ

5

˛ • ìn ipsÖ uillÖ sun¥ funâÖ±Ös ì± sun¥

ìn±èr âurio ˛ è¥ mon=âègo ˛ prènnÈÖ±Ös ä uillÖ •Öìos iiiiÖ ìˇn±ègrÖ
L13

cum Öìuncionib¯ suis ˛ è¥ mèâièâÖ±è âè_èclˇÖÈ ˛ uocÖbulo scÈi mÖmè±è ˛ • ìn_ipsÖ uillÖ funâÖ±Ö ès± è¥_ìn ripÖ ˛
uÖu=gÖ ˛ uillÖ ä sèu=èri ˛ è¥ mèâ/i/ÖâÖ±è ä illÖ uÖrcènÖ ˛ ä cÖruonÖrio ˛ è¥ ìn è∫èbrÖrio uillÖ ä bigÖs ˛
quos fui± ˛ âè_fro⁄lÖ ˛ lopo ˛ uillÖ ˛ ä èrmori∫ • ès± circÖ lÖgonÖ ˛ âè_Öuillè

L14

é¥ ègo ˛ gon=âèsin=â¯ cum pècÖ±o® ˛ mollè âèprèsus ìn spè= ˛ =què_êâuciÖ ˛ mèri±is èìus ˛ rèspiro u±
Öbolèmâis ˛ pèccÖ±is mˇiÈs fÖcèrèm ±ès±Ömèn±i ˛ sicu± è¥_fÖcimÛ pro_rèmèâio ˛ Öuo® ˛ è¥ pÖrèm±um mÈo® ˛ è±jÖm .
s[*]mul è¥ mÈÖ âè_monÖs±Örio lÖbrÖ • ès± funâÖ±o Öb_Ön±i•o ìn_ripÖ mÖris ˛

L15

comoâo ès± conclusu ˛ âè ˛ ä ÖquÖ ìn ÖquÖ ˛ è¥ âè_kÖriÖ ˛ Ön±iquÖ ˛ usquè ì_mÖrè ˛ pro rèmèâio ˛ Önimè ä
ipsos ˛ ìèni±orès mˇoÈs simul è¥_mÈÖ è¥_ä illÖ ÖljÖ uillÖ ˛ iiiÖ minÛ iiiiÖ sicu± uèni± Öâ filjÖ mÈÖ fro⁄[**]
ìn_porcionè ˛ ¢ suos ±èrminos ˛ è¥ è¥ èclˇÖÈ âè_scÈÖ èolÖljÖ âè_gonämÖri

L16

ìn±ègrÖ è¥ ÖljÖ èclˇÖÈ ä scÈo pè±ro ˛ ä kÖuso . è¥ uilÖr • ès± ìn_mon±è âè_kÖuso ˛ ìn±ègro è¥ ìllÖ èclˇÖÈ âè_scÈo
mÖr±ino ˛ âè uÖlongo . ìn±ègro si± uènèrun¥ Öâ ipsÖ fro⁄lo ìn porcionè ˛ è¥ ±ès±Öu=i=mÛ illÖs Öâ_ipso logo
scÈi sÖlbÖ±oris è¥ scÈi ∂pÈofori è¥ cÈm èì¯ mÖr±irum ˛ è¥ ljgnum scÈè crucis

5

mÖfÖâÖ ] no ms. <[èo+mÖ][l+f]Ö[l+â][j+Ö]>; com as letras de ‘eolalja’ substituídas pelas de ‘mafada’, por sobreposição.
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• ìn ipso Öcis±èrio lÖbrè sun¥ ˛ rèconâi±è ˛ è¥ Öâ frÈs è¥ sororès ˛ • ibi sun¥ Öui±Ön±ès ˛ ul¯ • ìbiâèm ˛ ânÈs
su¢âu∂èrin¥ ˛ è¥ ìn uiâÖ scÈÖ ¢sèbèrin¥ sub mÖnÛ ä ipsè ÖbbÖ . è¥ âè_ipsÖ filjÖ mÈÖ ìÖm supèrius nnÈÖ±i ˛
ÖbèÖn¥ ˛ è¥ posiâèÖn¥ is±o què_ìn ±ès=±Ömèn=±o rèsonÖn¥ ˛ ä illos

L18

monÖs±Örios ±ènèÖn¥ ìllos sÖnos è¥ ìn±èmèrÖ±Û ˛ pos± pÖr±è confèssionis è¥ nèc uinâÖn¥ nèc âonèn¥ nè_pÖrièn¥
âè_is±o ˛ què_ìn_±ès±Ömèn±o rèsonÖ nèquè Öâ rè∂ nèquè Ö_comi±è nèquè Öb_èpÈco âucènsè nèc Öâ_numlo ìèris omo
±Öm uos quomoâo è¥ pos±èri=±Ö±is mèè ˛ • ìbi Öui±Ön=±ès fuèrun¥ numlÖ

L19

ljcèn±jÖ ˛ non ÖuèÖn¥ âè_is±o què_ìn ±ès±Ömèn±o rèsonÖ ìn_numlÖ què pÖrs ìnâè_Öljgo è∂=±rÖniÖrè
pro_numlÖ=què Öc±jo . nèc uinâèr nèc âonÖr nèc ±ès±Örè ˛ è¥ Öljguno ominè âè_is±o què_ìn ±ès±Ömèn±o rèsonÖ
Öljgo ìnâè quèsièri âÖrè ìn ÖljÖ pÖr±è . Öâ quÖljuè ominè ˛ non ÖuèÖ¥ licèn±jÖ ˛ pro_illo âÖrè

L20

ä_sub is±Ö scrip±urÖ è¥_sèâèÖ¥ è∂cuminigÖ±Û è¥ cum ìuâÖ ±rÖâi±orè ÖbèÖ¥ pÖr±icipio ìn è±èrnÖ ˛ âÖmnÖ=±jonè ˛
è¥ ìn ppÈèr âÖmnÖ ˛ sclˇÖÈriÖ pÖriè pos± pÖr±è ipsius ±ès±Ömèn±i quÖn=±o ìnâè âèâèri± âuplÖ±o ˛ è¥_ìnsu¢ Öuri
±Ölèn=±Ö ˛ è¥ Ö_rè∂ Öu_comi±è Öljo ±Öm±o ˛ è¥ unc fÖc±um nsÈm plènÖ

L21

ob=±i=nèÖ¥ firmi=âÖ/±è/ ìn cum=±is ±èm=porib¯ rouorèm ˛ fÖc=±Ö sèriès Önni±jo ±ès±Ömèn=±i ˛ nâmÈ âiè èri±
µiiiio kÈ mÖrciÖs ˛ èrÖ ãccccxxx . µÖ gon=âèsin=â¯_proljs èrus è¥ Öâ=osin=âÖ ìn_Önc sèriès ±ès±Ömèn±i mÖnum .
mÈÖ Ôfrmo [(SM) g=o=n=âèsiâ¯]

C01

(XP) òènèm=â¯ mènèmâi∫ ÔfrmoË | suÖrius âiÖgunÛ Ôfrmo

C02

(XP) ÖâosinâÖ mÖnÛ mÈÖ quos fèci± ÔfrmÈo [(SM) Ñ=â=o] | ±èo=âilÖ guâini∫ ÔfrmÈo

C03

(XP) guâinÛ gunâèsÖlbi∫ Ôfrmo ˛ roâosinâ¯ âiÖgunÛ ÔfrmÈo | Roâorigus ÔfrmÈo ±èllo ±èonÖni∫i ÔfrmoÈ

C04

(XP) Fro⁄loni mÖnÛ mÈÖ Ôfrmo (S)

SN

(XP) RAnèmirus prÈr • hèc nîÎ mÖnÛ | mÈÖ
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2. transcrição diplomática (sem notas críticas)
˹01˺

|L01 (chrismon) Dubium quidem nom est set plerisque manet comnitum adque ordinamus eum in ueridate heo quod ego Gondesindus prolis Erus
et Adosinda acepit mulier in coniumgio nomine Enderquina, conmento |L02 Pala filla dux Menemdus Gutierizi et Ermesinda, iermana de domna
Geluira regina, qui fuit mulier de Ordonius rex, mater Ranemirus principe, unde abuit filius nominibus Suarius, Ermesinda, et Adosinda et
Froilo.

˹02˺

Et ista Froilo |L03 fuit cum infirmidate nata in nostro pecato quia non est pro in leigato sedere.

˹03˺

Et quando uidimus tale uisionem que nobis Dominus dedit in nostro pecato quintamus nostro ganato et nostras uillas et engenuamus nostros
serbos ut Dominus sedeat propitius |L04 propitius ad peccatis nostris.

˹04˺

Et facimus monesterios in nostr[as] uillas qui sunt inter Durio et Vauga: in uilla Acibeto, it est uogabulo Sancti Migaheli Arcangeli et sociorum
eius, et in uilla Sanganeto, monesterio uocabulo Sancti Cristoforo et comitum eius |L05 et Sancta Eolalia qui ibidem ab antiquis fundata est.

˹05˺

Et testauimus ad ipso Acisterio de Aciueto uilla de Fornos media, et quinta de nostro ganato et de nostras ereditates de Durio in Voaga et ipsa
uilla ubi fundatum est integra per suis antiquiores terminis.

˹06˺

Et acisterio Sancti |L06 Christoforo ipsa uilla Sanganeto integra per suis terminis exeptis Vilar de Elderiz que dedimus ad Abdelgar Mauro.

˹07˺

Et inter Dorio arcis ripa Tamar fecimus monesterium in uilla uocidata Dides it est uocabulo Sancto Petro et testauimus ad ipso acisterio V. de
nostras |L07 uillas de quantas abuimus in ipsa terra nominibus ipsa uilla Dides integra cum aiuncionibus suis, uilla Salseto, uilla de Vanzas, et
uilla Tercolegio, ipsas uillas integras, et in teritorio Karnota larinio integro, et in Nemancos uilla Ermilli integra, uilla Mallis.

˹08˺

Et post hec ipsum |L08 factum dedimus ipso acisterio in manus de Domno Desterigo aba et illos acisterios inter Durio et Voaga Aciueto et
Sangane<to> ad ipse abba iam nominato ut sedeat ista filla mea Froilo in ipsos acisterios sub manus de ipse abba et conteneant ea et sub
manus de Domna Geluira |L09 Abatisisa.

˹09˺

Et dedit ad ipsa filia mea C de meos serbos inter barones et mulieres ad deseruiendum sicut in mea Vª exirunt ut seruiant ad illa pro ingenuos
dum uida uissceri et post ouito suo uadant ubi uolerint illos et filios et neptus qui de eos nati fuerint et ex |L10 proienie illorum et non abeant
licentia ex genere meo acrepantare illos pro a seruicio.

˹10˺

Et post hec migraui ipsa conpare mea Enderquina de oc seculo et partibi cum ipsos filios meos iam superius nominatus meo ganato et meas
uillas et mea criazom.

˹11˺

Et uenit in porcione filias meas |L11 Ermesinda et Adosinda uilla Abientes in ripa flubio Durio.
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˹12˺

Et ista Adosinda presit ea Ansur et Bem Frogia sine mea iusione et migrauit ipse Ansur de oc seculo et non abuit de ea filio.

˹13˺

Et fecimus monesterium [in] [i]psa uilla uocabulo Sancta Marina et testauimus ibidem ipsa uilla |L12 integra ad ipso loco.

˹14˺

Et illas uillas que uenerunt in porcione de ipsa filia mea Adosimda contestauit illas ad Cisterio de Sanganeto uocabulo Sancti Christofori et
Sancta Mafada qui in ipsa uilla sunt fundatas it sunt: inter Durio et Mondego prenominatas de uilla Quiaios IIIIª integra |L13 cum aiuncionibus
suis, et mediedate de eclesia uocabulo Sancti Mamete, qui in ipsa uilla fundata est, et in ripa Vauga uilla de Seueri et mediadate de illa uarcena
de Caruonario, et in Ezebrario uilla de Bigas quos fuit de Froila Lopo, uilla de Ermoriz qui est circa lagona de Auille.

˹15˺

|L14 Et ego Gondesindus cum pecatorum molle depresus in spe que fiducia meritis eius respiro ut abolemdis peccatis meis facerem testamenti
sicut et facimus pro remedio auorum et paremtum meorum etiam s[i]mul et mea: de monastario Labra qui est fundato ab antiquio in ripa maris
|L15 comodo est conclusu de de aqua in aqua et de ka<rra>ria antiqua usque i mare pro remedio anime de ipsos ienitores meos simul et mea, et
de illa alia uilla IIIª minus IIIIª sicut uenit ad filia mea Froi[lo] in porcione per suos terminos, et et eclesia de Sancta Eolalia de Gondemari |L16
integra, et alia eclesia de Sancto Petro de Kauso, et uilar qui est in monte de Kauso integro, et illa eclesia de Sancto Martino de Valongo integro,
sit uenerunt ad ipsa Froilo in porcione, et testauimus illas ad ipso logo Sancti Salbatoris et Sancti Christofori et comitum eius martirum et
lignum Sancte Crucis |L17 qui in ipso acisterio Labre sunt recondite et ad fratres et sorores qui ibi sunt auitantes uel qui ibidem Dominus
superduxerint et in uida sancta perseberint sub manus de ipse abba et de ipsa filia mea iam superius nominati.

˹16˺

Abeant et posideant isto que in testamento resonant de illos |L18 monastarios teneant illos sanos et intemeratus post parte confessionis et nec
uindant nec donent ne parient de isto que in testamento resona neque ad rex neque a comite neque ab episcopo ducense nec ad numlo ieris omo
tam uos quomodo et posteritatis mee qui ibi auitantes fuerunt numla |L19 licentia non aueant de isto que in testamento resona in numlaque pars
inde aligo extraniare pro numlaque actio nec uinder nec donar nec testare.

˹17˺

Et aliguno omine de isto que in testamento resona aligo inde quesieri dare in alia parte ad qualiue omine non aueat licentia pro illo dare |L20 de
sub ista scriptura et sedeat excuminigatus et cum Iuda traditore abeat participio in eterna damnatione et in propter damna secularia parie post
parte ipsius testamenti quanto inde dederit duplato et insuper auri talenta et a rex au comite alio tamto.

˹18˺

Et unc factum nostrum plena |L21 obtineat firmidate in cumtis temporibus rouorem.

˹19˺

Facta series annitio testamenti nodum die erit VIIIIº Kalendas Marcias Era DCCCC<Ⅼ>XXXVª .

˹20˺
˹21˺

Gondesindus prolis Erus et Adosinda in anc series testamenti manum mea confirmo. G-o-n-desidus (sinal monogramático).
(1.ª coluna) (chrismon) Menemdus Menemdiz confirmo | Suarius diagunus confirmo.
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˹22˺
˹23˺
˹24˺
˹25˺

(2.ª coluna) (chrismon) Adosinda manus mea quos feci confirmo A-d-o. (sinal monogramático) | Teodila Gudiniz confirmo.

(3.ª coluna) (chrismon) Gudinus Gundesalbiz confirmo | Rodosindus diagunus confirmo | Rodorigus confirmo | Tello Teonanizi confirmo.
(4.ª coluna) (chrismon) Froiloni manus mea confirmo (sinal).

(subscrição notarial) (chrismon) Ranemirus presbiter qui hec notui manus mea.
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