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ou outras variantes do mesmo nome). O volume pertenceu mais recentemente a Edmund Burke Roche,
Com base na análise do códice serão apresentados os seguintes tópicos:
Lorde Fermoy (1815-1874) e a Henry Hucks Gibbs, Lorde Aldenham (1819-1907), que o adquiriu em leilão
1. O códice LA136 do Museu Calouste Gulbenkian (século xiv).
em 1886. Foi comprado por Calouste Gulbenkian, também num leilão, em Londres, em 1937.
2. A Consolatio Philosophiae, um monumento do pensamento clássico no alvor da Idade Média.
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Cada uma destas é acompanhada por uma grande inicial figurada (fols. 7r, 166r, 203v e 230r).
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Decoração secundária: títulos de capítulo, mas também os termos «Glose», «Texte», «Boece» e «Philonotação dos cantos do celebrante.
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sua conceção, de modo a clarificar a sua estrutura (veja-se abaixo o resumo do conteúdo) e a evidenciar as hierarquias subjacentes à
planificação da cópia. Serão seguidamente destacadas algumas particularidades iconográficas e litúrgicas.
história
Origem: França, último quartel do século xv.
co
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Estado: códice danificado por água em novembro de 1967, aquando da inundação no Palácio dos
fols. 7r-165v: Temporal (Incipit Missale secundum ordinem cartusiensem, etc.). Notação musical entre os
Marqueses de Pombal, em Oeiras, onde as coleções do fundador se encontravam durante a construção
fólios 140v e 159r e 163r-165v (entoações de Credo e Gloria; Prefácios; Pater noster).
da sede da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
fols. 166r-229v: Santoral (formulários próprios)
Encadernação: moderna, com planos rígidos (em madeira) e lombada cobertos a veludo púrpura,
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[Consultado
a 02.10.2018]
fols.
241v- 274v:
Missas Votivas
1 (ﬀ. 1r-158r) Le livre de Boece de Consolation
1a (ﬀ. 1ra-7v) Jean de Meung, Prologue. inscr. Cy commence le prologue ou proheme du Livre de Boece
de Consolation lequel maistre Jean Mehun translata du latin en françois.
1a2 (ﬀ. 4v-7v) Gloses, anonymes [ao longo do texto do prólogo].
1b (ﬀ. 7v-158r) Boéce, Livre de consolation, trad. anonyme. inc. Je qui seuil dicter et escripre.
1b2 (f. 8r-154v) Gloses, anonymes [ao longo do texto da Consolatio].
edição do texto
1. Le livre de Boece de Consolacion, édition critique par Glynnis M. Cropp, (Textes littéraires français, 580),
Droz, Genève 2006.
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