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Ficaram conhecidas com o nome de
“Ordenações Manuelinas” as duas colectâneas
de preceitos jurídicos elaboradas, num
sistema de cinco livros, a partir de 1505, na
corte de D. Manuel I, sob a direcção do Doutor
Rui Boto, chanceler-mor do reino.
A codificação que vigorou de 1514 a 1521 teve
duas edições:
→ a primeira, em papel, saída dos prelos de
Valentim Fernandes, alemão radicado em
Portugal, com oficina em Lisboa, começou
a ser impressa pelo “livro quinto”,
concluído em 30 de Março de 1512,
seguindo-se-lhes
o
“quarto
livro”
(19.06.1512),
o
“terceiro
livro”
(30.08.1512),
o
“primeiro
livro”
(17.12.1512) e, por fim, o “segundo livro”
que só ficou pronto a 19 de Novembro de
1513;
→ a segunda, para colmatar a falha de não se
ter feito um exemplar em pergaminho, foi
confiada a João Pedro de Bonominis, de
Cremona, que trabalhava em Lisboa;
decorreu durante o ano de 1514,
começando pelo livro terceiro (terminado
a 11.03), seguindo-se-lhes o quarto
(24.03), o quinto (28.06), o primeiro
(30.10) e, por fim, o segundo, terminado
a 15 de Dezembro.
Uma nova codificação, promulgada em 1521,
que expressamente revogava e proibia os
exemplares da anterior, esteve em vigor até
1603 e conheceu oficialmente quatro edições:
→ a primeira, acabada em 1521, saiu dos
prelos de Jacob Cronberger, um
impressor alemão com oficina em
Sevilha que, possivelmente com a
ajuda de um prelo portátil, acabou a
edição em Évora (livros I.º e IV.º) e em
Lisboa (livros II.º, III.º e V.º), encon-

trando-se o cólofon do quinto livro
datado de 11 de Março de 1521;
→ a segunda, impressa circa 1533, foi-o na
oficina de Germão Galhardo, um francês
que trabalhava em Lisboa;
→ a terceira, terminada em 1539, saiu do
prelo sevilhano de Juan Cronberger,
embora tenha sido complementada por
folha(s) saída(s) da oficina de Germão
Galhardo,
conhecendo-se diferentes
estados de impressão;
→ e por fim, a quarta edição, ultimada aos
três dias de Março de 1565; foi impressa
em Lisboa, na tipografia de Manuel João,
à custa do livreiro Francisco Fernandes,
que comerciava a obra por 500 reais, dos
quais pagava 100 ao licenciado Mateus
Esteves que conferia o exemplar e o
autenticava, na última folha. Conhecemse exemplares idênticos com três
composições diferentes nas portadas do
1.º e 3.º livro. É desta edição o exemplar
em destaque.
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