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ADVERTENC1A PRELIMINAR

Quem ha que possa em Bibliographia gloriar-se de offerecer um trabalho completo? quem ha?
Por mais que se impenhe o bibliographo, por mais que
invide constantes esforços, por mais que busque pôr em práctica o preceito de Horácio relativamente a qualquer livro
(antes de submettido á luz da publicidade)
nommigue prematur in annum
Membranis intus positis
'preceito hoje tão avesso e tão incompatível com as celeridades modernas da imprensa, do vapor, da photographia,
e da electricidade!),—lacunas lhe ficarão, que outrem mais
tarde alcançará preencher.
A este respeito mui acertadamente alguém já disse:—«É
como nos campos de Booz; ha sempre uma espiga, ha sempre um bago de trigo, que o ceifador mais diligente deixou
cahir da sua arregaçada'».

i Exposicion de los Siete Psalmos Penitenciales dei Profeta David
por Fray Hernando de Iesus Religioso Descalço Mercenário—Republicados e prefaciados por Sousa Viterbo (Coimbra—Imp. da Universidade —1891 —In-8.° de 26 pag. numeradas)—pag. 7.
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Nas despretenciosas paginas que vão ler-se, não cuide ninguém deparar-se-lhe a ultima palavra sobre o assumpto.
O proprio auctor d este livro nunca aspirou a escrever nelle
a Historia das Impressões Deslandesianas; sim a esboçar
apenas dessa Historia um simples capitulo, ou meramente
a alinhavar um paragrapho.
Lavores de Bibliographia podem não raro comparar-se a
verdadeiros trabalhos de sapa, em que o mineiro vai numa
tarefa inglória excavando, e conseguindo somente arrancar
do obscuro filão riquezas metallurgicas, ainda meio-involtas
na ganga,—mas riquezas metallurgicas de que alguém se
aproveitará transformando o minério em reluzente materiaprima de luxuoso artefacto.
Assim se explique, e assim com generosidade se desculpe,
o que nestas paginas resultar fastidioso e apparentemente
inútil. Fastidiosas concordo em que sejam, fastidiosas sobremaneira para quantos hajam de as ler; fastidiosa, porem,
muito mais,—e muito mais fatigante,—asseguro que foi ás
vezes a tarefa de quem os elementos esquadrinhou e coordenou para elaborál-as. Emquanto a inúteis
peço licença
para affirmar que nada ha inútil em Bibliographia, e repito
o símile das explorações montanisticas: informes e grosseiros, ahi estão colhidos e grupados os productos da mina; á
luz claríssima do dia, e sem carecerem de sepultar-se vivos
na escuridão das galerias subterreas, artistas de inspiração
privilegiada lograrão cinzelar ou fundir em preciosos moldes
o tosco material que eu apenas soube desinterrar.

#
Quantos annos mediaram entre a invenção da Imprensa
e o seu ingresso neste occidental cantinho das regiões euro-
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péas, não é ponto que esteja bem averiguado; mas o que
representa uma incontestável verdade é que, na elaboração
de seus productos typographicos, Portugal poude logo, desde
o inicio, rivalizar com as mais cultas nações.
O singular enthusiasmo com que tão maravilhoso invento
foi entre nós acolhido, transluz nas palavras que o insigne
Garcia de Resende1 lhe destinou em uma Decima:
* E vijmos em nqflos dias
ha letra de forma achada
com q a cada paffada
crefcem tantas liurarias
& ha fciencia he augmêtada
têe Alemanha louuor
por delia fer ho auélor
daquella coufa tam digna
outros affirmam na China
ho primeiro inuentador.
Extrangeiros, que de longes terras importaram para Portugal a celebrada «letra de forma», provaram logo de começo uma assombrosa perfeição, em que o sagaz ingenho
dos nossos patrioticamente os coadjuvou. E, perante o agasalho que aos importadores favoreceu, avultou considerável
o numero de forasteiros a exercerem na terra dos Portuguezes a nobre arte de Gutenberg. Entre esses destaca-senos Miguel Deslandes com muito louvor,—Miguel Deslandes que no filho Valentim da Costa Deslandes deixou glorioso
continuador da sua laboriosidade artística.

1

Vid. (em 11. xiiij) Misccllanea de Garcia de Reefende appensa ao
Livro das obras de Garcia de lieefende («impreífo em Euora em cala
de Andree de Burgos impreflòr do cardeal iffnnte. ao fim de Mayo. do
anno de mil & quinhêtos. liiij.»).
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Reclamam, desde muito, quem os estude, quem os analyse, quem os commemore, os notáveis productos d'essa laboriosidade. Está ainda por escrever a Historia da Typographia Deslandesiana.
E todavia escrevêl-a
poderiam têl-a escripto, se a tal
impresa houvessem querido metter hombros, D. Manuel Caetano de Sousa, ou Diogo Barbosa Machado, ou Gregorio
de I-reitas', ou o Dr. Antonio Ribeiro dos Santos2, ou Mon-

' Innoccncio menciona uns Annaes typographicos do reino de Portugal, supplemento aos de Maittaire no que respeita a Portugal, Annaes que Gregorio de Freitas deixou manuscriptos, e cujo paradeiro
(se ainda existem) hoje se ignora, mas que (segundo se affirma (em
pag. 163 do tomo iii) no Diccionario Dibliographico Portuguej) «não
poderiam deixar de conter noticias curiosas e instructivas para a nossa
bibliographia».
Como elemento subsidiário para a elaboração da obra, incontro nos
manuscriptos da Bibliotheca Nacional de Lisboa um códice (com a
marcação bibliotheconomica B — j d'esta fórma intituladoApontamentos Para os Annaes Typographicos Do Reyno de Portugal e Conquistas feitos por vários Livros que vio Gregorio de Freyttas natural
da I dia de Setuval. Abrange esse rascunho autographo (no consuetudinariamente chamado «formato in-4.',) 26 fls. numeradas, seguidas
por 4 sem numeração, e mais 3 innumeradas (que se destinam ao Index
Chronologico dos Annaes Typographicos de Portugal,—Index que nos
induz a suppôr comprehendido entre i457 (!) e i75o (inclusive) o período estudado ou planeado por Gregorio de Freitas).
J

Antonio Ribeiro dos Santos deu a lume no tom. viu (pag. 1 a 147)
das Memorias de Litteratura Portuguesa, publicadas pela Academia
Real das Sciencias de Lisboa (Lisboa—M. DCCC. XII.)Memoria
sobre as origens da Typografia em Portugal no Século XV; Memoria
para a historia da Typographia Portuguesa do Século XVI; e, por appendice, a Lista dos Impressores no Século XVII.
Inexactidões e lapsos poderão notar-se nesse estudo do eruditíssimo
escriptor, mas inexactidões e lapsos que são (como judiciosamente
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senhor Joaquim José Ferreira Gordo, ou o Arcebispo D. Fr.
Manuel do Cenáculo, ou o Cardeal Saraiva (D. Fr. Francisco de S. Luiz)', ou o Dr. José Feliciano de Castilho, ou
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, ou Francisco Martins
de Andrade, ou Jorge Cesar de Figanière, ou Antonio da
Silva Tullio, ou José Gomes Goes, ou Innocencio Francisco
da Silva2, ou Ricardo Pinto de Mattos, ou Tito du Noronha.
Escrevêl-a-hiam não menos proficientemente (e lamento
devéras que tão relevante serviço não desejem prestar) os
srs. Pedro Wenceslau de Brito Aranha, José do Canto, José
Ramos-Coelho,Visconde Julio de Castilho, Anselmo Braamcamp Freire, Annibal Fernandes Thomaz, Dr. Venâncio Deslandes, Dr. José Joaquim da Silva Pereira-Caldas, Dr.
Francisco Marques de Sousa Viterbo.
Mas eu?!...
Eu que nestes lavores lógro apenas intrar como simples
curioso??!!...
Repito que feliz me julgarei se (quando muito) puder alinhavar um paragrapho aproveitável para quem no futuro

se diz no tom. v (pag.196) do Diccionario liibliographico Português)
«insuperáveis a quem emprehendeu pela primeira vez similhante trabalho, sem achar para elle preparados alguns subsídios, havendo de contentar-se com o fructo das próprias pesquizas no pouco tempo que lhe sobrava do desempenho de tantas obrigações commettidas a seu cargo».
1

Por apontamentos que deixou manuscriptos o Cardeal Saraiva, e
que hoje possue o Conselheiro Venâncio Deslandes, inclina-se este com
muito fundamento a suppôr que tencionava aquelle doutíssimo Prelado
escrever uns Annaes da Typographia Portuguesa.
2

Chegou mesmo a ser intento d'este illustre bibliographo (é elle
proprio quem o diz no tom. v (pag. 196) do seu Diccionario liibliographico Portugue^) «organisar uns Annaes da Typographia em Portugal
desde a sua introducção até o presente».
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queira assumir o incargo de escrever auctorizada e circumstanciadamente a Historia das Impressões Deslandesianas.

#
No alinhavar d'esse paragrapho, consintam-me os leitores
olVerecer-lhes, como se minhas propriamente fossem, umas
conceituosas expressões que o Dr. João Curvo Semmedo,
auctor da Polyanthea Medicinal, intercalou no «Prologo ao
Leytor», e que eu transcrevo da edição estampada por Miguel Deslandes em 1697:
«Confirmo quanto poflo com as authoridades
o que digo; porque me prezo tanto de efpeculativo, como
de noticiofo; & quero mostrar q te fervi naõ fó com o entendimento, mas com o eltudo: fe achares algúas coufas raras, & boas, entre outras inúteis, perdoa o mao em fatisfaçaõ do bom; confidera que nenhuma arvore he toda fruto;
colhe as Rolas, & naõ te efeandalizes dos efpinhos; & fe
achares tudo mao, dá graças a Deos, q repartio comtigo
tanto, dando aos outros taõ pouco. 1
O mesmo, se m'o permittem, direi eu por mim. Bem ou
mal tratados os diversos pontos que toquei neste livro, propuz-me sempre justificar minhas asserções por documentoscomprovativos, a que o leitor pudesse facilmente recorrer,—
c assim curei de 'cautelosamente apontar (incorrendo, sabe
Deus quantas vezes, na pecha de prolixo!) os repositorios em
que arrecadadas incontrei as especies, de que faço menção.
E,—se alguma vez por serem livros communs, ou por esquecimento meu, deixei de assignalar o sitio em que existem,—
na Bibhotheca Nacional de Lisboa deve o leitor sub-intender
que os consultei; lá os incontrará, portanto, quando tenha
gosto em procurdl-os.
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Intercortado pela quotidiana faina dos meus deveres oftíciaes,— e, nos proprios momentos que essas obrigações me
deixam libertos, intercortado também por padecimentos que
amiúde me prostram no leito,—o presente opusculo ia sendo
impresso á proporção que o manuscripto vagarosamente
filtrava por entre os bicos da penna. Peço pois ao leitor
que me releve perante a explicação que sinceramente lhe
dou, se desconnexa lhe parecer muitas vezes a contextura
do modestíssimo trabalho que nestas paginas lhe mostro.
Prolixo e fastidioso (eu mesmo o torno a declarar), meticuloso talvez, exaggeradamente meticuloso, a encher folhas *
e folhas com banalidades e frivolidades, a que os mais benevolos poderão talvez dispensar um surriso compassivo, emtanto que outros (menos tolerantes) hão de preferir votarlhes um soberanissimo desprezo,—pede entretanto licença
o auctor para lembrar palavras de Garcia de Resende no
Cap. cxxvij da sua Chronica d'El-Rei D. João II («Vida &
feitos dei rey Dom João fegundo»)1.
Descrevendo o torneio para festejo das bodas do Príncipe
D. Alfonso, diz elle, o famoso chronista, quando'passa a indicar miudamente as divisas e lettras dos justadores:
«E que a algus yílo pareça fobejo outros auera que folgará de o ouuir/que quê efereue nam pode contentar a todos:
1

Vid. em foi. Ixxviij verso:
Lyuro das obras de Garcia de Refédc que trata da vida & grãdifJimas virtudes: & búdades: magnanimo ejforço: exceletes cojlumes &
manhas <£• muy craros feitos do chrijlianiffinio: muito alto <fc muyto poderofo príncipe cl Rey dó João o fegundo dejle nome: & dos Reys de
Portugal o trejeno de glorio/a memoria: começado de feu nacimõto &
toda fua vida ate a ora de fua morte: cõ outras obras que adiante fe feguem («impreflo em cafa de Luys rodriguez liureiro dei rey noflo fenhor
aos. xij. dias do mes de Junho de mil & qnhStos & quarenta & cinco
annos.u).
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<S; nam faraa pouco se de poucos for tachado: que todos
querem enmendar & muy poucos efcreuer. E pera fe yíto
euitar na deuia dauer outra pena fenam aos grofadores meterlhe papel & tinta nas maõs & fazellos per força efcreuer:
& leria mui bõ freo pera os desbocados: q fé faber o q
dizê: grola o q não entende».
E agora deixem-me também soccorrer-me do Padre Mestre Francisco de Santa-Maria, Cónego Secular, Chronista e
Geral da Sagrada Congregação de S. João Evangelista.
No tom. ii do Anuo Historico (Lisboa—1744), depois de
, apresentar a tabella dos principaes erros typographicos com
a respectiva correcção, accrescenta o referido escriptor:
«O Leytor pio, e bem inttruido, emendará os mais erros,
que achar; e os da Ortografia, conforme a opinião que feguir.»
Outrotanto direi a meu respeito. Fiz a diligencia por que
sahisse limpo de incorrecções typographicas o presente livro,—e no impenho me auxiliou poderosamente o illustrado
pessoal da Imprensa Nacional de Lisboa (entre o qual é
justiça especializar os srs. Francisco Angelo de Almeida
1 ereira e Sousa, José Augusto da Silva, Francisco Guilherme Tito da Silva, e Joaquim David Gomes).
Quem todavia poderá gabar-se de attingir, nesse campo
difficillimo, a irreprehensibilidade absoluta?
Emquanto aos delictos practicados contra a Orthographia,— delictos de que porventura possam aqui pedir-se contas,—exclusivamente cabe d'elles todos a responsabilidade
ao auctor do escripto. Como, porém, ha quasi tantos systemas «orthographicos® (?) em Portugal, quantos os escriptores, e os escrevedores, e os escrevinhadores,—farei minhas
as palavras, que citei, do mencionado chronista: emende
o leitor os erros que incontrar de Orthographia «conforme
a opinião que feguir».
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E lembrarei aqui a subscripção com que, no tempo dos
Costas e dos Deslandes, frequentemente'findava a impressão dos livros:—Errata benevolus Lector ipse corrigat.

*

Por ultimo.... resta-me solicitar desculpa de um extranho anachronismo, perpetrado á frente d'cstas paginas.
Extranho anachronismo (que outro nome não sei dar-lhe!)
foi a petulante ousadia, que tive, de «oflerecer, dedicar e
consagrar», á memoria de dois extinctos, as minhas humildes
lucubrações.
Neste «fim-de-seculo» (essencialmente práctico e positivista) é realmente incrível (e não sei mesmo se escandalizante!) invocar nomes de pessoas que, por adormecidas
sob os cyprestes, não podem já dispensar-nos protecção de
especie alguma!!! ...
Adormecidos e mudos, inactivos para todo o sempre,
estão nesse caso os dois Mestres a quem me orgulho de
prestar aqui o tributo da minha saudosa gratidão pelo muito
que lhes devi no cordial impenho, com que aos 10 de Novembro de 1886 alfectuosamente me acceitaram para collaborador de suas lides, votando-me em concurso de provas
públicas oSegundo-Conservador da Bibliotheca Nacional de
Lisboa».
Sentimentalismos excentricos e obsoletos que tanto destoam d'esta quadra accommodaticia e utilitaria

em que

tudo ora vai de vento em popa.. .. queira-m'os desculpar
quem tiver a pachorra de ler-me! queira-m'os perdoar, se
tanto mostro assim o mais crasso desconhecimento de princípios elementarissimos, princípios intuitivos, hoje universalmente adoptados entre quem se preza de bem saber viver!

•
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O pretencioso desdém, com que modernamente é moda
tachar de pouco interessada no ingrandecimento do nosso
pai/, a personalidade d'El-Rei D. João V, afigura-se-me sobremaneira injusto para com a memoria de tal monarcha.
Ha, parece-me, nos que menosprezam aquelle nome grandioso, uma de quatro influencias determinantes: —ou desconhecimento da Historia; ou falta de critério; ou preoccupação politica, filha da parcialidade; ou um sentimento ruim
de inqualificável pequenez.
No meu intender, o século xviii em Portugal offerece-nos
dois vultos verdadeiramente notáveis: são elles o Marquez
de Pombal e o Rei «Magnanimo»
«Um rei que amou as artes, rei pacilico,
A quem Amor fadou
Que seu fôsse e das Musas,—que, fugidas
Da Patria ha tanto, á Patria as volveria.»
Bastava o assombroso Aqueducto das Aguas-Livres (quando outros padrões não estivessem reclamando a gratidão do
seu povo), bastava esse para lhe eternizar o nome entre os
que bem mereceram da patria. E pois com razão que Almeida Garrett, referindo-se áquella obra majestosa, nos diz:
«Do povo á utilidade
liste sublime monumento erguia.
Para a posteridade
Isto só lhe apurou o nome e a gloria,
E lhe ganhou as paginas da Historia.»
Sebastião José de Carvalho e Mello, notabilissimo sobretudo pelas suas eminentes qualidades de estadista, não te-
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ria talvez adeantado o que adeantou, se por D. João V não
houvesse incontrado incetada a senda dos grandes commettimentos. E, se Lisboa lhe deve a sua reconstituição, certo
é também que, para a realização d'esse gigantesco imprehendimento, contribuiu, não menos do que a energia do reformador, a occasio prceceps do cataclysmo de 1755.
Bem sei que poderá muita gente dizer-me: — Sem aquella
tempera d'animo por que se caracterizou o illustre ministro,
Lisboa teria talvez ficado m ceternum vasto montão de ruínas.
Assim é. Mas permitta-se-me que eu replique: —Sem o
terremoto do i.° de Novembro, o futuro Conde de Oeiras
não teria ensejo de transformar na magnificência da capital
moderna as labyrinthicas incruzilhadas da Lisboa medieval.
Para que estabelecer, porém, confrontos e parallelos?
Se bem merece da Historia El-Rei D. José, porque na
escolha do seu abraço direito» soube perspicazmente descortinar as singularissimas aptidões politico-administrativas
do restaurador de Lisboa,—El-Rei D. João V, que immediatamente o precedeu, não logra, pelo deslumbrantíssimo
horizonte de suas vistas, e pelo intranhado amor á terra
que o viu nascer, motivos menos dignos de o fazerem passar
á posteridade.
Chamaram-lhe «freiratico». E com isto acintosamente calcularam mal-intencionados que poderiam furtar-lhe todos os
titulos de refulgente gloria, com que o grande nome daquelle
grandíssimo rei tem direito a ser inscripto entre os nomes
mais grandes da Historia patria!
Freiratico, porque? Porque uma vez por entre as grades
doiradas do coro de Odivellas lhe surriram negriluzentes,
feiticeiros e meigos, uns olhos avelludados de mulher formosa?!
^ Admirémos e louvemos o fingido recato de certos «moralões» modernos, que por ahi vemos a enxamear,—devassos
cynicos no procedimento, mas refalsados hypocritas na mentirosa linguagem com que histriões pretendem velhacamente
impor-se, quando se atrevem a alcunhar de «puríssimas» as
quadras que atravessamos, em confronto com as «desaforadíssimas» que já lá vão.

*

Vicio e virtude são de todos os tempos e de todos os togares. Frágil e apaixonavel é o homem: percebe-se que
muitas vezes não sinta elle em si a energia para resistir ao
imbate das tentações.
O que admittir-se não pode, é a intolerância malévola e
acintosa d'aquelles que teriam de forçosamente retirar-se cabisbaixos quando a justiça absoluta lhes désse por despacho
na sua pretenção as conhecidas palavras do Divino Mestre
ante a mulher adultera:—«Erga a primeira pedra quem se
julgar sem culpa!»
Fragilidades que possam porventura notar-se no vulto
eminente do monarcha «Magnanimo», hão-de impedir que
a Historia lhe marque o devido logar entre os que mais se
impenharam pelo innobrecimento da terra portuguezar R
como se quizessemos que o resplendor do Roi-Soleil, seu
emulo, ficasse mareado pelas lagrimas da sensível e mimosa
Luiza de Lavallière!
Não nos preoccupèmos, pois, com a ridícula situação de
systematicos demolidores que, invejosos, só capricham em
depreciar o mérito alheio, porque nada em si proprios mcontram de bom.
O soberano que logrou vincular ao seu nome a fundação
da Basílica de Mafra1 e a remodelação da Capella-mór na
' «Seja qual for o juízo da Historia acerca do reinado d'El-Rei
D. João V, á impossível desconhecer que as artes, as scienciase as lettras, tiveram n'essa epocha um grande impulso. Aquelle monarcha era
dotado de um génio largo e emprehendedor.»
Assim se exprime o Dr. José Ribeiro Guimarães a proposito do «Elogio historico do Architecto e Engenheiro-mór do Reino Manuel da
Maia» lido na sessão solemne da Associação dos Architectos Civis Portuguezes em 25 de Março de 1867 pelo socio-artista Joaquim da Costa
Cascaes (vid. em pag. 156: Summario de varia historia—tom. v—Lisboa, Typ. de J. G. Sousa Neves—1875).
E mais adeante (loc. cit.—pag. 157) accrescenta:
«No reinado de D. João V começára esse grande movimento, então
latente, porem que hoje se descobre nos escriptos dos homens eminentes d'èsse tempo, e mesmo nos archivos que nos revelam as tendencias
para a reforma, que já então surgiam, ainda timidas em face da rotina,
do espirito fradesco, da Censura e da Inquisição, e que por isso fugiam
á publicidade.»
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Sé d'Évora, a Patriarchal de Lisboa' c a Capella de S. João
Baptista na Egreja de S. Roque, o monumental Aqueducto
das Aguas-Livres, a Academia Real da Historia, a Bibliotheca Real no Forte do Paço da Ribeira, a Livraria da
Universidade de Coimbra, o Observatório Astronomico em
Lisboa no Collegio de Santo-Antão, a instituição das academias militares, a edificação de arsenaes, a restauração da

Porfim (loc. cil.—pag. 1S7 a 158) diz-nos o seguinte ácêrca do monumental edifício de Mafra:
«Não escrevemos agora como politico; por isso não diremos se foram bem ou mal empregados os milhões dispendidos em Mafra. Para
a historia das artes em Portugal, a edificação dos grandiosos palacio e
convento de Mafra é um facto importantíssimo. Foi então que as artes
se levantaram em Portugal. Abatidas desde o reinado de D. João III,
softrendo as consequências do infausto successo de Alcácer Quibir, esquecidas e desprezadas, haviam chegado ao maior abatimento. O monumento de Mafra foi uma escola vastíssima de architectura, esculptura
e pintura. Está alli um verdadeiro monumento.»
Na bocca do Dr. José Ribeiro Guimarães (que não pode tachar-se
de suspeito, porque são bem conhecidas as suas constantes affirmações
liberaes e anti-reaccionarias), estas palavras oflerecem uma significação
altíssima.
Defensor estrénuo das modernas conquistas, e violento adversario
da intolerância ultramontana, o Dr. Guimarães sabia imparcialmente
lazer justiça ao passado.
Honra e louvor ao elevado critério do erudito, que tão brilhantemente deixou assignalada na Bibliotheca Nacional de Lisboa (onde
exerceu o cargo de Primeiro-Official) a sua mil vezes provada competência de lettrado e sabedor.
' ° ostentoso monarcha, incorporando na Patriarchal de Lisboa a
Capella Real de Musica, e promovendo o máximo luxo na celebracào
que dos ofhcios divinos se effectuava em aquella sumptuosa basílica,
poderosamente contribuiu para que entre nós se fôsse desinvolvendo
e aperleiçoando mais e mais o cultivo da arte musical.
A este respeito diz o sr. Joaquim de Vasconcellos (vid. Os m.sicos
portugueses (Porto—Imprensa Portugueza-1870)—vol. 1, pag. i5o):
«A musica
deveu serviços valiosos a D. João V. Foi elle quem
elevou a celebração do culto divino na Patriarchal a um esplendor
c esusado em I ortugal, e fez dizer aos contemporâneos portuguezes
a
ac ui
l
,°i ,"trange
;rOS' cni;io
l residentes,
que aa Capella
egreja metropolitana
de Lisboa
rivalizava
em pompa
e riqueza com
Pontifícia em
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Praça de Campo-Maior, a creaçSo da riquíssima sala d armas em Extremoz, a construcção da nova Casa da Moeda
na capital, a sumptuosa reforma do Hospital das Caldasda-Rainha, a fábrica de polvora na Ribeira de Alcantara,
a de sedas c brocados no sitio da Cotovia, as de vidros,
de atanados, de lanifícios e outros artigos variadíssimos,—
esse que tão desvelada protecção dispensou ás sciencias,
ás lettras, ás artes, ás industrias, — esse é forçosamente um
dos credores á gratidão justíssima de quem se orgulhe com
o chamar-se Portuguez'.
1

Estava já no prelo esta folha quando, muito aproposito, e com
muito agrado meu, se me depararam em o n." 11:354 do Jornal do
Çommercio (Lisboa, 8 de Outubro de 1891) as seguintes palavras escriptas pelo Dr. Francisco Marques de Sousa Viterbo num curioso artigo
ácérca de tapeçarias em Portugal,—palavras em que fólgo de incontrar
compartilhada por tão illustrado collega a minha maneira-de-ver tocante ao monarcha «Magnanimo»:
«Acredita-se geralmente que o reinado de D. João V foi uma época
de fausto e de dissipação, e attribue-se ao seu successor, ou antes ao
marquez de Pombal, a mais fecunda t* quasi exclusiva iniciativa no
restabelecimento e inauguração das artes industriaes em Portugal.
Quer-nos parecer que ha nisto uma injustiça, para a qual contribuiu
em parte o livro de Accursio das Neves, que deixou no esquecimento
a actividade artística, desenvolvida no reinado de D. João V. E preciso,
pois, recorrer a outros livros e documentos para se obter um mais
profícuo e imparcial conhecimento do assumpto.
«O padre Antonio Pereira de Figueiredo, que foi um dos mais poderosos satellites e dedicados apologistas do marque/, de Pombal, publicou em 1774 uma obra intitulada Lusitania? redivivaem que, epigraphicamente se faz a glorificação de D. José, ou mais propriamente
a do seu omnipotente ministro.
«A inscripção 8.» é consagrada a commemorar a fundação de diversas
fabricas e industrias, mas ahi se annota, como um testemunho de verdade histórica e como um reconhecimento de justiça, que D. José já
encontrara os alicerces do edifício, e que não fizera senão amplial-o
e engrandecel-o.
«Merece ser transcripta a annotaçao:
«A temporibus quidem Joannis V. jampridem apud nos amplae pro
fundendis metallis & texendis ferieis inftitutae erant Regiae Ofíicinae.
Sed Jofepho Primo imperante, & utraeque fupra modum amplificatae,
& textrinis pro ferico aliae quamplurimae additae pro goflipio, byflo,
«S; lana. Ad haec ut vellium nitori tricliniorum lautitia refponderet, novae (iglinae inventae communis ufus, Italicis nihilo fane inferiores."

II

No anno 1707 (mez e dia, não logrei eu apurál-os) l).
João V, satisfazendo a curiosidade natural de ver trabalhai
uma imprensa, deliberou honrar, na pessoa do ImpressorRegio, Valentim da Costa Deslandes, os benemeritos cultores da nobre arte de Guttenberg.
Penhorado por similhante favor d'El-Rei, e querendo offerecer-lhe um testemunho solemne do seu agradecimento
que simultaneamente representasse uma surpresa em harmonia com o intuito de um régio favor tão assignalado,
Valentim da Costa recorreu ao Conde de 1 arouca (João
Gomes Telles da Silva) que naquelle acto acompanhava o
monarcha, e lhe pediu escrevesse uns versos allusivos para
alli mesmo serem typographicamente compostos, e d ellcs
tiradas provas no prelo, em presença de Sua Majestade.
Num prompto satisfez o Conde de Tarouca1 ao justíssimo
desejo de Valentim da Costa: e no chamado formato in-fo-

.

' De João Gomes da Silva, 4." Conde de Tarouca, diz hyperbolicamente Barbosa Machado (no tom. 11 da Bibliotheca Lusitana pag. 671)— «Ninguém como elle voou com mais arrebatado impulfo á eminência do Parnazo para fe coroar Príncipe da Poefia heróica fervindolhe
de azas os feus celebrados Sonetos emulos da mageftade de Camoens,
da fuavidade de Petrarcha, da idea de Marino, e da diferição de Soliz».
Ao escrever estas palavras, o Abbade de Sever nada mais fazia do
que paraphrasear as que se lêem na pag. 2 do Elogio fúnebre do 1 Ilustríssimo, e Excelientissimo Senhor Conde de Tarouca JoaÓ Gomes da
Silva composto pelo Marquei de Valença (Lisboa Occidental. Na Oflicina de Miguel Rodrigues, Impreflòr do F.minent. Senhor Card. Patriarc.—m.dcc.xxxix. Folheto in-4.°): — «Os feus Sonetos erao comparados aos dos mayores Poetas: huns diziaó que imitavaó a gravidade
de Camoens, outros a facilidade de Petrarcha, alguns a idea de Marino,
todos os conceitos de Solis, e o eílylo de Ulhoa.»

IO
lio se tiraram provas (cada uma em sua meia-folha de papel almasso) provas que é plausível suppôr sahidas em
pequeníssimo numero de exemplares (talvez apenas o numero restrictamente indispensável para caber um a cada uma
das pessoas presentes).
Meramente destinada a uma surpresa occasional, não deve
pois causar extranheza que similhante especie, já de si limitada inicialmente a escasso numero de «provas», hoje
represente (bibliographicamente considerada) um artigo raríssimo; não deve, repito, causar esse facto extranheza,—
mórmente se ponderarmos a facilidade extrema com que se
rasgam, e se extraviam, e se inutilizam, e se desperdiçam,
e afinal chegam totalmente a desapparecer, muito mais do
que os grossos volumes os folhetos, e muitíssimo ainda mais
do que os folhetos as folhas-volantes.
Essas então no proprio qualificativo de «volantes» (qualificativo mais apropriado não saberia dar-se-lhes) estão denunciando um proposito firme de «voarem» para longe, c
perderem-se por ares e nuvens, frustrados assim quantos
cuidados o bibliophilo empregue em lhes coarctar os vôos
ingaiolando-as nas estantes respectivas!

Esta maneira de solemnizar a assistência de altos personagens a trabalhos typographicos, exemplificada no caso
presente pelo Soneto extemporâneo com que Valentim da
Costa Deslandes agradeceu festivamente o favor do excelso
monarcha, tem sido frequentemente posta em práctica.
I ambem o Padre D. Antonio Caetano de Sousa (Vid. Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa— tom; ix—pag. 694) lhe tece
grandes enconnos: — «Foy dotado de hum fublime talento, difereto,
e eloquente, com grande viveza de efpirito, e taõ favorecido das Mulas,
que as luas Obras Poéticas naõ cedem nos conceitos, e harmonia das
vozes as mais celebradas; aflim confeguiraõ univerfal eíiimaçaõ.» De
expressões analogas se tinha j.-i servido o mesmo P. Sousa a respeito
ilo Conde de 1 arouca no respectivo capitulo das Memorias Históricas
e Genealógicas dos Grandes de Portugal (Lisboa—i73q).
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A este grupo de felicitações pertence, por exemplo, a
Decima ofterecida á Condessa de Unhão em occasião analoga. Tenho defronte de mim um exemplar, pertencente á
Bibliotheca Nacional de Lisboa. É meia-folha de papel almasso, impressa unicamente de um lado, s. 1. n. d., e diz
assim:
A EXCELLENTISSIMA SKNHORA

CONDEÇA

DE

UNHAÕ

ENTRANDO A VER A IMPRESSÃO, QUE TINHA HIDO
para lua cafa, na qual fc cftavaó tirando as primcyras provas da Allcgaçaô
da Cafa dc Aveiro, Sc.
DECIMA
COndeça excelfa de Vnhaó,
Km quem foube a natureza
Fazer igual á belleza
Elevada a difcrição;
As letras delia Imprcffaõ
Afortunadas, & bellas,
Quando vós chegais a vellas,
lá nos primeiros enfayos,
Eftampaõ do Sol os rayos,
Pois hum Sol as faz eílrellas.
A «Condessa excelsa dc Unhão» celebrada na precedente
Decima é D. Victoria deTavora, filha do i.° Conde de S. \ icente (Miguel Carlos de Tavora) e da Condessa D. Maria
Caetana da Cunha (filha-herdeira do i.° Conde de S. \ icente). De Condessa de Unhão tinha o titulo por haver casado em 29 de Janeiro de 1702 com o 4.0 Conde de Unhão
D. Rodrigo Xavier Telles de Lencastre Castro e Silveira),
filho do 3.° Conde (D. Fernam Telles de Meneses e Castro)
e da Condessa D. Maria de Lencastre ("que depois de viuva
foi Marqueza dc Unhão e Camareira-mór da Rainha D. Maria Anna).
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O livro, a cuja impressão faz referencia a folha-volante
retro-citada, é o seguinte:
Allegaçam jurídica pela Excellentissima Senhora D. Maria de I.ancastro Marquesa de Unham, Camareyra mór da
Rainha N. Senhora, Sobre a JucceJfaõ do EJIado, & Ca [a
de Aveyro, na Causa em que he Autliora contra os Senhores
Procuradores Régios, <0 em que Jaó Oppoentes os Excellentijjimos Senhores D. Martinho Mafcarenhas Marqueí de Gouvea Mordomo mór, D. Pedro de Lanca/Iro Conde de Villanova, D. Rodrigo de I.ancajlro Commendador de Coruche,
<0 D. Gabriel Ponce de Leaó Duque de Banhos. Feita pelo
Doutor Miguel I.opes de Leaõ. (Logar occupado por gravura em
madeira, que representa o escudo das armas do Reino com corôa de
marquez e o pelicano por timbre.) Lisboa Oriental, Na Officina
de Bernardo da Costa de Carvalho em cafa do ExcellentifJimo Senhor Conde de Unhaó.—m.dccxix. Com todas as licenças nece/farias.
Constitue este livro, em formato que os bibliographos
designam commummente por in-folio, um volume de 348
pag. numeradas, precedidas de 4 sem numeração, e ornamentadas com duas estampas cm (Is. addicionaes (gravuras abertas em lamina de cobre), das quaes a primeira (como
elemento comprovativo do que se allega no texto) representa
uma arvore genealógica.
D'esta obra possue a Bibliotheca Nacional de Lisboa um
primoroso exemplar de largas margens, estampado em papel
especial, com o frontispício a vermelho e preto (nos exemplares da tiragem commum é só a preto o frontispício).
Luxuosamente incadernado em marroquim vermelho, com
riquíssimos doirados nas pastas, e entre elles o escudo das
armas-reaes portuguezas, — o exemplar está denunciando
tacitamente a sua procedencia.
A folha-volante dos versos á Condessa de Unhão d;í-nos
implicitamente uma indicação curiosa:—vem a ser que em
1719 sahiram da Officina de Bernardo da Costa de Carva-
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lho para o proprio palacio do Conde utensílios de composição typographica e de impressão; e é isso mesmo o que
também se infere do frontispício da própria Allegaçam.
Andaria precaução jurídica de sigillo, por parte do Conde
de Unhão, em fazer transportar para o seu palacio o prelo
de Bernardo da Costa? ou seria meramente uma questão de
commodidade, acceita a hypothese de querer o Conde por
seus proprios olhos vigiar o andamento dos trabalhos.' Decidam n-o pessoas competentes, que não sei eu intrar no apuramento do caso.
O que sei é que na controvérsia não ficou vencedora a
Casa de Unhão.
E a este respeito se me depara um soneto, jocoso e laudatorio ao mesmo tempo, endereçado por '1 homaz Pinto
Brandão ao seu protector D. Rodrigo. Vem elle por esta
fórma no Pinto renascido
Ao Conde de Unhaõ, no de/engano, que teve de naó
herdar a Ca/a de Aveiro.
SONETO.
Que hc iflo, illuílre Códe, elmorecemos?
Animo, que ainda vive o voflb Eftado;
Bem vemos, que era ter mais hum Ducado;
Mas que era para o dar, também fabemos;
Se a efperança morreo, naó nos matemos;
Tudo de cima vem determinado;
Deos, que aflim o difpoz, feja louvado,
E ou por fim, ou por não; graças lhe demos:
Se a luzida ambição, q em vós le elconde
Era toda de terdes mais dinheiro,
Nada à vofla grandeza correlponde;
Bem iabe de Lisboa o Mundo inteiro,
Que to por mais moflrarvos de Unhaó Conde,
He que queríeis fer Duque de Aveiro.
' Pinto renascido, empennado, e desempennado, primeiro voo, Novamente emendado dos muitos erros da primeira impreffaó. Dirigido ao
Excellentissimo Senhor D. Luij Joseph Leonardo de Castro Noronha
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Não era porém a vez primeira que se ventilavam pleitos
sobre a successão do Titulo e Casa de Aveiro,-nem por
derradeira vez deveriam então ventilar-se.
A tal respeito correm diversas publicacoes, dentre as
quaes tenho neste momento presentes as que em seguida
vou apontar:
Allegaçam de Direito. Por o Dvque de Torres Novas Dom
Raymvndo. Contra o Marqves de Porto Segvro, ser tio. Sobre A fucceffaõ do EJlado, <È Cafa de Aueiro, por falecimento da Jenhora DuqueJa Dona juliana. Com reposta a todos os fundamentos que/e a/egão, & podem alegar, por parte
do Marques. Pello Dovtor Francisco Velasco de Gouuea,
Alaíde e Sousa, Undécimo Conde de Monfanto, Composto por Thomaz
(
occu
r
v Officna de Joseph
'"°®"rAntonio
Pado P°
uma vinheta
decorativa.)
Occidental
Na
da Sylva,
lmpreffor
da Lisboa
Academia
Real.m.dcc.xxxui. Com todas as licenças neceffarias.
Em formato a que chamam commummente in-4.°, constitue um vol.
lie 3Ò8 pag. numeradas, precedidas de 28 sem numeração.
Esta edição, omittida tanto na Bibliotheca Lusitana como no Dic
cionario Bibliographico Portuguer (Innocencio conheceu tão somente
a de 1,32 e a de .753; Barbosa Machado menciona apenas a primeira),
ti az em pag I2 (e de la o transcrevo fielmente, sem mesmo a viciosa
pontuaçao lhe corrigir) o Soneto ao Conde de Unhão
Thomaz Pinto Brandão ve-se que, alem de ser muito obsequiado
pelo seu generoso protector, desfructava muita familiaridade e muita
confiança em casa do Conde, pois que em pag. 3o8 do Pinto renascido vem o seguinte «recado por escripto»:

Ao Conde de Unhaõ, que cojlumando mandar ao Author
hum porco por fejlas, nejla ofej com huma leiloa.

,

DECIMA.
Mulato, a Xabregas vay.
E ao Conde, da parte minha,
Dirils, que a leiloa vinha
Grunhindo por lua mly;
Mas que de leitoens hum pay
Supprir pôde a falta delia;
E fe vier elle, ou eila,
I'óra da fella outro dia,
Ainda fendo porcaria,
Sempre dircy bem da fella.
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Arcediago de Villa Noua de Cerueira, na Sê Primacial
de Braga, <fc Calhedralico de Vefpora de Cânones, lubtlado
na Vniuerfidade de Coimbra. No fim do qval se aivntam
pello mesmo Doutor as declarações, & interpretações, que
em fauor do me/mo Duque de Torres Nouas derão, & ejcreuerão outros Doutores injignes, Iuri/las, & Theologos,
as claufulas da doação do dito EJlado, pnncipalmête, a
claufula quinta, que começa (Com tanto) em a qual o Marques poem o fundamento de fia pretenção. Com todas as licenças necefsarias.—Em Lisboa. Imprejfo, por Iorge Rodrigues Anno m.dg.xxxvii.—In-folio de y3 lis. numeradas, precedidas de 2 sem numeração.
Allegaçam de Direito por o Senhor Dom Pedro, sobre a
svcessam do Estado, Ca\a, e 'Tilrio, de Dvque de Aveiro.
(Gravura em cobre, que representa o escudo das armas do Reino, elmo
com coroa de duque, paquife, e o pelicano por timbre.) Mandada
dar a estampa por o Padre Bibiano Pinto da Sylua kottario do Saneio Officio. -Em Lisboa. Com todas as licenças
necejfarias Na 0//icina de Domingos Carneiro. Anno de
1666. — In-folio de 144 pag. numeradas, precedidas de 2
innumeradas (frontispício e verso em branco), illustradas
com uma estampa desdobrável (arvore genealógica) gravada
em cobre por Antonio Pereira, e seguidas de 12 innumeradas (que abrangem o «Index alphabeticvs» e as «Erratas»), mais 16 também sem numeração (que constituem uma
especie de appendice documental), e finalmente 24 numeradas (com esta epigraphe: — «Convencensse com evidencia
os fundamentos com que por parte do fenhor Conde de Hgueirò fe argue a justiça do fenhor Dom Pedro, que le viram
estandolfe imprimindo ella allegaçam»).
Al legação de Direito a Jdvor de D. Ioão da Silva Marqve-y de Govvea, Conde de Portalegre, Mordomo-Mór, &
do Confelho de Ejlado de S. Magejtade. Sobre a Juccefsão
do Titulo, Estado, & CaJa d'Aveiro que vagou pella jentença condemnatoria, execução na Estatua, <fc morte natmal
da pefsoa de D. liaymundo de Lancaslro, ultimo pojjuidor
delia. Contra os llluJlriQimos Senhores Dom Pedro de Lan-
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cajlro, Conde de Figueiró, Condeça de Faro; & bem ajjim
contra os Senhores Procuradores da Coroa, <ti Fazenda;
tanto em refpeito da conjifcação, como da represália, pellas
pejjoas da Senhora Dona Maria de Lancajlro, Dom Antonio de Lancajlro, & filhos do Marque\ de Porto-Seguro, os
quaes todos je mqfirão excluídos, & precedidos pello Marque\ Mordomo-Mõr. Composta por Manoel Lopes de Oliveira Bacharel em Leys, &c. — Lisboa com todas as licenças
nece(farias. Na OJficina de Antonio Craesbeek de Mello,
Impreffor de S. Magestade, & de S. Alteia. Anno 1666.—
In-folio de 14b pag. numeradas, precedidas de 2 sem numeração, e seguidas por uma especie de appendice (16 pag.
numeradas) em que documentalmente se transcrevem as
«Doaçoens da Caia d'Aveiro» e a «Verba do Testamento
do Senhor Rey Dom Ioão o 11».
Allegaçam de Direito. A favor do Senhor Conde de Figueiró D. Iojepli de Lancastro, sobre a svccessam do Fstado,
e Casa de Aveiro. Ordenada pello Ldo■
Manoel Alvere\ Pegas. (Logar do unia gravura em cobre, que representa o escudo das
armas-reaes portuguezas com elmo, coroa ducal, paquife, e o pelicano
como timbre.) Lisboa. Na Oficina de Ioam da Costa.—Anuo
m.dc.lxvh. Com todas as licenças necessarias. — In-folio de
15o pag. numeradas, precedidas de 4 sem numeração.
Vos me coegi/Hs, 2. Corint. 12. Satisfaçam, qve se da ao
qve a favor do Senhor Marque\ de Gouuea esfereueram os
Lentes, Bacharéis, <£• Aduogados, contra o direito folido do
IlluJlriJJimo, & ExcellentiJJimo Senhor, o Senhor D. Pedro,
trefneto por varonia, & quarto neto do Serenijjimo Rei D.
Ioam o II. Filho, Irmão, <£• 'fio dos Duques de Aueiro,
& Torres nouas, Presidente que foi da lujliça em efles
Reptos, & do Confelho d'EJlado, nomeado pella Magejlade
do Serenijjimo Rey D. Ioam o IV. no Bi/pado da Guarda,
Arcebifpo de Braga, Prima{ das EJpanhas, & vltimamente
Arcebifpo de Euora, em JucceJJani ao Serenijjimo Iffante
Dom AJfonfo, Rey hoje da Monarchia Portuguesa. Sobre a
svccessam do Estado, e Caça de Aveiro. (Logar de uma gravura em cobre, que representa o escudo das armas-reaes portuguezas
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com elmo coroado, paquife, e o pelicano como timbre.) Lisboa. Na
Ojficina de Ioam da Costa. Amo 1667. — Com todas as
licenças.'— In-folio de 124 pag. numeradas, precedidas de
4 innumeradas, e seguidas de 10 também sem numeração. (Foi esta obra mandada publicar pelo Padre Bibiano Pinto da Sylva, supposto ou verdadeiro auctor.)
AUegaçam de Direyto a favor do Excellentissimo Senhor
Marque% Mordomo Mor, Sobre a JucceJfaõ do EJlado, <£■
Cafa de Aveyro, composta por Joseph Correa Barreto,
Advogado da Cafa da Supplicaçaô, & Promotor da Capella
<£• Padroado Real. (Log ar de uma gravura em madeira, que representa o escudo das armas do Reino com corôa real.) Lisboa Occidental, Na Ojficina de Pascoal da Sylva, Impreffor de
Sua Magejlade. — m.dcc.xix. Com todas as licenças necefjarias. In-folio de 249 pag. numeradas, precedidas de 2 pag.
sem numeração (frontispício, e verso cm branco), e illustradas com uma estampa desdobrável (arvore genealógica)
gravada em cobre por Felix Berlinove.
Allegaçam dc Direyto sobre a successam do Titulo, e Estado da Ca^a de Aveyro, que vagou por falecimento da
Excellentijjima Senhora Dona Maria Guadalupe de Lancajlro, a favor de Dom Pedro de Lancastro Conde de Villa
Nova, Commendador Mor de Avis, Contra a Excellentifjima Senhora Marque/a Camareyra mor, & contra os Excellentijjimos Senhores o Marques Mordomo mor, o Duque
de Banhos, & D. Lourenço de Lancajlro, & bem ajjim contra
os Senhores Procuradores da Coroa, <& Eafenda, composta
por Erancisco Millis de Macedo. (Logar occupado por uma gravura em cobre, que representa o escudo das armas do Reino com
corôa de marquez, o pelicano por timbre, e por supportes dois génios
tocando buzina.) Lisboa Occidental, Na Oficina de Joseph Lopes Eerreyra, Impreffor da Serenijjima Rainha noU'a Senho—m.dcc.xix. Com todas as licenças necej/arias.— In-folio
de 193 pag. numeradas, precedidas de 4 sem numeração.
Allegaçaó jurídica, Na qual fe moflra que a fentença,
que julgou a JiicceJjaõ da Cafa de Aveiro no Anno de
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i--jo. Ao III"'0 e Excm0- Duque de Banhos, He notoriamente nulla, e injujla, por Jer contra Direito exprejfo, Foros, e Leys do Rey no; e que naó pôde fa\er author idade de
coufa julgada a favor de outro qualquer fuccejfor, que naó
feja natural, e vajfallo de/le Reyno. Offerecida Ao III'"0- e
Exceli"'"- Senhor Marque% de Gouvèa, Mordomo-Mor. (Vinheta typographica.) Lisboa: m.dcc.xlvi.— Na Oflic. de Joseph
da Costa Coimbra, Com as licenças necejfarias.— In-folio
de 5i pag. numeradas.
Em 1748 publicaram-se por parte dos pleiteantes nesta celebre controvérsia:
Allegaçaó de Direito a favor Do III.'"0 e Exc.'"° Senhor D.
Joseph Mascarenhas, Marque\ de Gouvêa, Mordomo-Mor,
Oppoente A SucceJfaÓ do Estado, e Casa de Aveiro. (Logar
occupado por uma gravurinha aberta em lamina de cobre.) Lisboa,
M.DCC.XLVIII.—Na Oficina de Joseph Da Costa Coimbra.
Com todas as licenças necejfarias.—In-folio de 274 pag. numeradas (com gravurinhas em cobre por Debrie e por outros).
Allegaçaó de Direito, a favor do Excellentissimo Senhor
D. Antonio de Alencastre Ponce de Leon Duque de Banos.
Sobre a Succejfaõ da Cafa, EJlado, e Ducado de Aveiro; que
vagou por fallecimento de Jeu Tio o Excellentijjbno Senhor
Duque D. Gabriel de Alencaflre, ultimopojfuidor. >J< Lisboa:
Na OJficina de Francisco da Silva Anno de mdccxi.viii.—
Com todas as licenças necejfarias. — In-folio de 168 pag. numeradas. (No alto do frontispício está gravada em madeira
a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e debaixo impressa a inscripção seguinte: — Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem probatum; angularem pretiojum in fundamento Jundatum. Ifai. cap. 28. y. 16.).
Discurso breve, e jurídico a J'avor Do 111.'"° e Exc.'"° Senhor D. Joseph Mascarenhas, Marque^ de Gouvèa, MordomoMor, No qual com algumas Iiejlexoês Je excluem naó fó o
direito do lllt{/lriffimo e Excellentijjbno Senhor Duque de

'9
Banhos D. Antonio de AlencaJIre, vias lambem o do IlluJtrijjimo e Excellentijfimo Senhor Conde de Unhaõ, Sobre a
Succejfaó do E/tado e Cafa de Aveiro. (Logar occupado por
gravurinha aberta em lamina de cobre.) Lisboa, M.DÇC.XLVilI. — Na
OJJicina de Joseph da Costa Coimbra. Com Iodas as licenças
neceffarias. — In-folio de 183 pag. numeradas (com gravurinhas em cobre por Debrie e por outros).
AllegaçaÓ de Direito pela justiça do 1Ilustríssimo, e Excellentissimo Senhor D. Rodrigo Xavier Telles de Lancastre,
Castro, e Silveira, Conde de Unhaô, Genlil-Homcm da Camera de Sua Magejlade, do Confelho de Guerra, e Deputado
da Junta dos Três EJlados, fobre a fuccejfaõ do EJlado, e
Cafa de Aveyro, na caufa. em que lie Autor, contra os Senhores Procuradores Régios, e Oppoentes os lllustrissimos,
e Excellentissimos Senhores D. Jofeph Mafcarenhas, Marque^ de Gouvea, Mordomo tnór de Sua Magejlade, e Deputado da Junta dos 'Ires EJlados: D. Antonio de Lancajlre,
Ponce de Leon, Duque de Banhos: e os Filhos habilitados
de D. Joaó de Lancajlre, Carvajal, Duque de Abrantes, e
Linhares. Escripta por Manoel Madejra de Sousa, Advogado da Caja da Supplicaçaó. (Logar occupado por um brazão,
gravado em madeira, que representa o escudo d'armas da Casa de
Unhão com corôa de duque.) Lisboa: na OJJicina de Francisco
da Silva, — Com todas as licenças necejjarias, anuo de
T

74&- — In-folio de 203-239 pag. numeradas, precedidas
de 12 sem numeração, e acompanhadas de uma estampa
desdobrável gravada cm cobre (que representa a arvore genealógica do Conde de Unhão, como 6." neto do Duque
de Coimbra D. Jorge).
[Innocencio foi menos exacto quando, a pag. 43 do tom. vi
do Diccionario Bibliographico Portugue\, descreveu esta
obra como «foi. de xu—235 pag.»]
Allegaçaó de Direito a favor Do III.""' e Exc.'"° Senhor
D. Joseph Mascarenhas, Marquey de Gouvèa, Mordomo
Mor, Oppoente ao EJlado e Cafa de Aveiro, Em que fe
mo/lra com grande evidencia, que pelo Direito da RepreJentaçaô, e Tranjmijfaô deve fer declarado Succejfor delia,
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e excluído o IlluJlriJJimo e ExcellentiJJimo Senhor Conde de
Ullhaó A. (I-ogar de uma gravurinha aberta em lamina de cobre.)
Lisboa: m.dcc.xlviii. — Na Ojjicina de Joseph da Costa
Coimbra. Com todas as licenças necejfarias—In-folio de 5o
pag. numeradas (com gravurinhas em cobre, por Debrie
e por outros).
Em favor do Conde de Unhão se publicou também (no
anno 1749) a seguinte obra:
Reparos apologéticos, e anonymos Pela jujliça da Jllustrissima, e Excel lentíssima Casa de Unhaó, ojjerecidos ao
Illustrissimo Senhor D. Rodrigo Xavier Telles de Lencastre
Castro e Sjlveira, Conde, e Senhor de Unhaõ, Gentil-homem
da Camara de S. Magejlade, do Jeu Confellio de Guerra,
e Deputado da Junta dos tres Kj/ados, Sobre a fuccejfaô do
EJlado, e Ca/a de Aveiro, em que lie author, e oppoentes
os Illustrissimos, e Excellentissimos Senhores D. Joseph Mascarenhas, Marque\ de Gouvea, Mordomo mòr, D. Antonio
de Lencastre, Duque de Banhos, e os filhos habilitados de
D. Joaó de Lencastre, Duque de Abrantes, Por hum \elojo,
e amante da verdade. Lisboa, Na Ojjicina de Miguel Rodrigues, ImpreJJordo Eminentijjbno Senhor CardealPatriarcha.—m.dcc.xlix.—Com todas as licenças necejfarias. — Infolio de 58 pag. numeradas, precedidas de 4 sem numeração,
e ornamentadas com uma graciosa gravurinha aberta em
cobre por Debrie.
Alinal, no dia 14 de Junho de 1749, se proferiu Sentença
afavor do Marquez de Gouvêa, D. José Mascarenhas.
Debalde se impugnou a Sentença com os
Embarcgos (sic) por parte do Exc'"°■ Senhor Duque de Banhos D. Antonio de Alancastre Ponce de Leon, Opojtos â
Sentença, que contra elle, e a favor do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marquey de Gouvea Mordomo Mòr, se
proferio no dia quatoi-e de Junho deste anno de 1749. Em
o Pleito /obre a Succejfaó do Ducado, e EJlado, Cafa de
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Aveiro, vacante por falecimento do IllustriJJimo Duque D. Gabriel de Alencaftre Ponce de Leon seu tio ultimopojfuidor.—
S. 1. n. d.—In-folio de 190 pag. alternadamente numeradas (isto é, só explicita a numeração das paginas na frente
das fls. e sub-intendida no verso),—com o frontispício immoldurado por uma tarja de pequeninas vinhetas typographicas (no alto da qual se destaca uma gravura em madeira
que representa a imagem de Nossa Senhora da Conceição).
Impugnando estes Embargos sahiu
Allegaçaó jurídica a favor Do III.'"0 e Exc.m0 Senhor D.
Joseph Mascarenhas, Conde de Santa Cru\, Marque\ de
Gouvêa, Mordomo-Mor. Na qual Se impugnaõ, e convencem
os Embargos do III.'"0 e Exc.m0 Senhor D. Antonio de Lencajlre, Duque de Banhos: e também Os dos Exc.""" Senhores
D. Manoel Bernardino Carvajal e Lencajlre, e D. Maria
Symphorofa, filhos do III.'"0 e Exc.mo Duque D. Joaó de
Lencajlre: oppostos Contra a Sentença, que julgou a jucceffaô da Cafa, e E/lado de Aveiro, ao Ill.m0 e Exc."10 Senhor
Marque- Mordomo-Mor. (Logar occupado por uma graciosa vinheta typographica.) Lisboa, m.dcc.l.—Na OJficma de Joseph
da Costa Coimbra. Com todas as licenças nece (farias—Infolio de 211 pag. numeradas, precedidas de 2 sem numeração (a primeira das quaes é occupada pelo frontispício).
Cuidam que o Duque de Banhos se deu por vencido.'
voltou ainda a replicar num ponderoso in-folio de 1223 pag.
numeradas, precedidas de 12 innumeradas. O frontispício
d^sse enorme volume (que, inculcando ter sido impresso
em 17Õ0, não declara todavia o logar nem o anno da impressão) offerece (immoldurados por uma tarja de pequeninas
vinhetas typographicas, no alto da qual ha uma gravura cm
madeira que representa a imagem de Nossa Senhora da
Conceição) os seguintes dizeres:
Alegacion de Derecho, por parte dei Excelentíssimo Senor
Duque de Banos, D. Antonio de Alencastre Ponce de Leon:
en susteutacion de los Embargos opuestos a la Sentencia,
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que contra cl, y a favor dei llujlrifsimo, y Excelentifsimo
Senor Marques de Govèa, Mayor domo Mayor, fe profiriò
eu el dia 14. de Juttio dei aíío pajfado de 1749. sobre la
successiou dei Ducado, Estado, y Casa de Aveyro, vacante
por fallecimiento dei llujlrifsimo, y Excelentifsimo Senor
Duque Don Gabriel de Alencajlre Ponce de Leon, fu tio,
ultimo Pofjeedor.
Decorridos cerca de tres annos depois de proferida a
Sentença de 14 de Junho de 1749, foi esta confirmada na
Relação aos 26 de Maio de 1752.
E então D. José Mascarenhas, por Decreto de 17 de
Agosto do mesmo anno, introu definitivamente na posse do
I itulo e Casa de Aveiro, — facto este que, representando
um ingrandecimento notável para a familia dos Marquezes
de Gouvêa, talvez também representasse o primeiro passo
para a lugubre tragedia em que o desditoso D. José perdeu
titulo e honras, e fortuna, e vida, no cadafalso erguido em
Belem aos i3 de Janeiro de 1759.
El-Rei D. João II, o «Príncipe Perfeito», pae do Duque
de Coimbra (D. Jorge), e (por intermédio delle) tronco dos
Duques de Aveiro, poderia acaso,—quando aos 21 de Junho de 1483 mandou na praça devora degolar seu primo
o Duque de Bragança (D. Fernando),—poderia acaso pensar que, duzentos e septenta e cinco annos depois, succumbiria na praça de Belem atormentado por mãos de algoz e
sentenciado por um descendente do Duque D. Fernando
um descendente de Duque D. Jorge?!
«Oh segredos d'aquella Eternidade,
A quem juizo algum não alcançou!»"

Deixando porém estas digressões, que incidentemente me
acudiram aqui aos bicos da penna, direi que no mesmo

1

Camões—Os Lusíadas, Cant. I, est. 71.

■z'5
caso da Decima que transcrevi, offerecida á Condessa de
Unhão, está outra especie de que também ha na Bibliotheca
Nacional de Lisboa um exemplar (meia-folha de papel almasso, impressa de um só lado, s. 1. n. d.):
AO SENHOR
D.

JOZEPH
DA COSTA

D1GNANDOSE DF. IR VER A OFF1CINA DE
lmprefTaõ de Mathias Pereyra da Sylva.
SONETO.
ESTAMPA, que em laminas fe apura,
Induftria foy de huma Arte aventajada,
Para que alTim ficalle perpetuada
A A fama de qualquer nobre Efcritura.
Mas hoje foy induftria da ventura
O ficar minha Eftampa eternizada
Pela voíTa Pefloa fublimada,
Quando ir vela folicito procura.
Mayor ventura, gloria mais fublime
Meu refpeyto, & advertencia folemniza,
Para que com mais júbilos a eftime;
Pois quando em Impreflóes fe fymboliza,
Se qualquer fama em laminas fe imprime,
Hoje efta dita n'alma fe eterniza.
Este D. José da Costa, que visitou a officina typographica
de Mathias Pereira da Silva, foi certamente o Armeiro-Mór
do Reino e Armador-Mór, que nesses dois altos cargos (habitualmente annexos) succedêra a seu pae como lhe succedeu
nos morgados. Filho de D. Antonio Estevam da Costa e de
D. Magdalena Luiza de Mendoça, teve na Ordem de Aviz a
Commenda de S. Vicente da Beira, c casou com D. Maria
de Noronha {filha do Conde dos Arcos D. I homaz de No-
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ronha o dama da Rainha D. Maria Anna d'Austria esposa
d hl-Rci D. João V).
#
Ás vezes, cm logar de ser um improviso, a composicão
testivai acha-se de antemão preparada (quando acontece antecipadamente haver noticia da projectada visita).
Foi assim que a Imprensa Nacional de Lisboa saudou,
na visita aquelle estabelecimento, o Imperador do Brazil,
ollerecendo-lhe em 5 fls. innumeradas e só de um lado impressas (formato atlantico) oito brilhantes estrophes que Antonio Feliciano de Castilho adrede compoz sob a epigraphe
-A Sua Magestade Imperial o Senhor Dom Pedro Segundo
cio Braitl-Homenagem da Imprensa Nacional de Lisboa
em Março de iSj2. No frontispício não vem o nome do
auctor, e só m-fine a seguinte declaração:—^ Imperial
I raductor do «Ctnque Maggio» devotamente consagra Castillio. (L especie de que apenas se fez uma pequenina tiragem: o exemplar, que tenho em frente, foi por mim adquirido no leilão dos livros do fallecido Conselheiro Jorge Cesar de Figaniere, a quem o auctor dos versos o offerecêra
com dedicatória manuscripta e assignatura autographa).
l-oi assim também que em 1886 a mesma Imprensa Nacional estampou, numa edição aprimoradíssima, de mui limitado numero de exemplares, O Paço de Cintra, destinado a
commemorar a promettida (mas não realizada) visita de Sua
Alteza Real o Príncipe D. Carlos de Bragança. O Paco de
Cintra e uma elegantíssima descripção d aquelle historico
monumento a que tantas recordações patrias andam vinculadas,-descripção elaborada pelo Visconde Julio de Castilho, e coroada pela transcripção da celebre xacara de Garrett «As pègas de Cintra». Bibliographicamente representa
um formoso in-folio de ití pag. innumeradas, impresso em
magnifico velino com filetes vermelhos a immoldurarem a
composição, e ornamentado com gravuras em madeira segundo desenhos de Casanova. (O exemplar que tenho á vista
constitue offerta com que o Visconde de Castilho, meu cola e meu

Particular amigo, obsequiosamente me brindou).
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Ácêrca d'esta publicação traçou o meu estimado collega
e amigo, Dr. Sousa Viterbo, as seguintes palavras num interessante artigo que sob o titulo—As maravilhas dc Cvitra
— deu a lume no Jornal da Manhã (Porto, 11 de Fevereiro
de 1889):
«Ha dous annos, o sr. dr. Deslandes fez sahir dos prelos
da Imprensa Nacional, de que é intelligente director, um
luxuoso opusculo, in-folio, sem indicação de logar nem de
anho e sem paginação, com 12 paginas de texto, no qual
se traçam, a voo rápido, as feições e a historia do paço de
Cintra, um dos mais curiosos monumentos da península, na
opinião auctorisada de Isidore Taylor. A descripção, occupando 8 paginas, é da penna graciosa do visconde de Castilho (Julio) e tem a data de 2 de janeiro de 1886. Como
appendice, nas paginas restantes, a lindíssima xacara dc Carrétt Por bem—/ls pegas dc Cintra.»
#
Volvendo porem ao assumpto que nos occupa no presente capitulo, pequeníssima ou não pequeníssima a tiragem que se fez em 1707 do Soneto extemporâneo estampado
como prova typographica ante a própria pessoa d'El-Rei,
—o que é certo e que essa folha-volante representa hoje
uma rara especie bibliographica, da qual todavia a Bibliotheca Nacional de Lisboa possue dois exemplares.
Um d'esses, que apresenta os vincos indicativos de ter
sido dobrado (para talvez ir arrecadado no bolso), achou-se
de involta com os manuscriptos modernamente adquiridos
na riquíssima Livraria dos Marquezes de Pombal; vem por
baixo em lettra de penna declarado o nome do auctor; é
d'este que vai, no presente folheto, uma reproducção photo-lithographica.
O outro (de procedencia desconhecida) está indubitavelmente de mais longa data nos papeis da Bibliotheca; pertence quiçá ao fundo primitivo da casa-, não accusa vestígios de ter sido dobrado, nem ácêrca do nome do seu auctor trazia indicação alguma.

■ló
Mas, se na impressão do Sondo extemporâneo vem omittido o nome de seu auctor, porque attribuir ao Conde de
Tarouca a paternidade dos versos?
Resposta a quem tal perguntar, incontro-a nos seguintes
testemunhos:
'•°—Diogo Barbosa Machado (no tom. 11 da Bibliotheca
Lusitana, pag. 171), ao occupar-se do Padre Francisco Leitão
Ferreira, e ao citar o opusculo Musa Typographica (de
que em seguida vou tratar), diz que «O soneto foy comporto pelo Conde de Tarouca João Gomes da Svlva Embaxador à Paz de Utrech».
2.0—Nos dois códices manuscriptos que adeante menciono, pertencentes á Bibliotheca Nacional de Lisboa, vem o
Soneto incluído entre as producções métricas de João Gomes da Silva, Conde de Tarouca.
3.°—Esse mesmo Soneto incontrou o Conselheiro Venâncio Deslandes num códice manuscripto, hoje pertencente ao
sr. Marquez de Penalva (actual, representante da Casa de
Tarouca). Da correspondente pagina vai aqui o fac-similc
em reproducçao photo-lithographica.
4-°—O exemplar que a Bibliotheca Nacional de Lisboa
adquiriu do Soneto extemporâneo, na compra que fez á casa
dos Marquezes de Pombal, traz por lettra manuscripta (do
século xviii) a indicação do auctor (como se ve na reproducção fac-simile que appensa aqui se apresenta).
#
A primeira vez, que appareceu reproduzido o Soneto extemporâneo, foi (se não ha nisto ingano da minha parte) em
o n.° 5 da revista quinzenal A Imprensa (Lisboa—Dezembro de i885). Ahi vem elle publicado sob o titulo —Excavações históricas— Um soneto inédito. E dahi o transcreveu Julio de Castilho na Lisboa antiga (Parte 11 — tom. v—
pag. i73).
O artigo d'/l Imprensa representa na sua pequenez uma
interessante noticia, que o leitor folgará de incontrar aqui
aproveitada na integra, e por isso lho transcrevo.
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«O soneto que em seguida publicámos escreveu-o o erudito conde de Tarouca João Gomes da Silva I elles, e foi
composto e impresso em presença de D. João V, no dia
cm que este monarcha visitou a officina de V alentim da
Costa Deslandes, seu impressor, e um dos mais illustres
membros da sua classe, sendo bacharel em direito pela
universidade de Coimbra e cavalleiro professo da ordem de
Christo, succedendo a seu pae Miguel Deslandes, no ollicio
de impressor régio.
«A officina dos Deslandes estava estabelecida em casa
própria, na rua da Figueira, da antiga Lisboa, e devia ser
certamente das melhores que havia n'aquelle tempo.
«D*estes notáveis e distinctos impressores dos séculos
xvii a xviii, é actual representante, seu quarto neto o conselheiro dr. Venâncio Deslandes, digníssimo administrador
geral da imprensa nacional de Lisboa, que quiz continuar
a honrosa tradição dos seus ascendentes, devotando-se também á historia da arte que elles tão brilhantemente souberam cultivar.
«E para nos não acoimarem de lisonjeiros limitâmo-nos
a agradecer a s. ex." mais este documento que obsequiosamente nos offereceu, e pelo qual os leitores verão cm que
grau o proprio D. João V, magestatico como era, se não dedignava de visitar as officinas d'aquelles que a professavam.
«Eis o soneto:
«N'este prélo, Senhor, cada figura
I Ie soccorro que a fama tem buscado:
Não cabendo o teu nome no seu brado
Houve mister valer-se da escriptura.
Com razão favorece quem procura
l)eixar-te o luzimento retractado
Obrando o impossível no traslado
De copiar explendor em tinta escura.
Hoje exalta este prélo os seus primores
Pois para te aplaudir lhe dás licença
Que aprendão de ti mesmo a ser maiores
E não só para credito da imprensa
Mas para fé do excesso dos louvores
Lhe autorisas a prova na presença.»
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D'onde é que o articulista do periodico A Imprensa houve
o «Soneto» alli dado por inédito? De algum exemplar das
provas estampadas em 1707 náo foi decerto,—nem tão
pouco do opusculo Musa Typographica,—porque, se de
qualquer das duas especies o fora, não erraria a transcripção.
O provável é que lhe servisse de original uma copia manuscripta, e que essa copia estivesse errada (se não foi o
proprio articulista quem na transcripção inadvertidamente
practicou os inganos).
E ainda uma reflexão minha. O articulista diz que o monarcha «visitou a officina de Valentim da Costa Deslandes»
(isto é: que foi pessoalmente á Rua da Figueira ver funccionar o prelo do Impressor-Regio). Eu, por mim, sinto-me
inclinado a suppôr que, em vez de ir El-Rei á Officina Deslandesiana, iria o prelo ao Palacio,—o que está mais em
harmonia com os costumes do tempo, sem por fórma nenhuma apoucar a distincção com que D. João V, satisfazendo a curiosidade própria de observador, se propunha
honrar o benemerito cultor da arte typographica.
Mais me firmo nesta conjectura perante o que leio (cm
pag. 269) no tom. vm da Historia Genealógica da Casa
Real Portuguesa (Lisboa—1741).
Diz ahi o Padre D. Antonio Caetano de Sousa, referindo-se ao interesse que sciencias e artes incontravam na pessoa d'El-Rei D. João V:
«A fua curioíidade não fe contentou nos limites da Mageítade: quiz obfervar, e ver o modo, com que fe fabrica
a moeda, alliilindo a lua Real pefloa à fabrica do enfayo,
e cunho, com a fua lingular viveza fez todas as reflexões,
que cabem nos mais peritos artifices. A nobre Arte da Impreífaõ, que também quiz ver, mandou ir ao Paço, onde
fez compor e imprimir na fua Real prefença.»
Esta deve ter sido, e não outra, a occasião de sahir a
lume o Soiieto extemporâneo,—pois que nem o monarcha
teria precisão de mandar ir ao Paço um prelo se já o tivesse visto funccionar na officina, ou ir á officina se já o
houvesse visto no Paço; e, quando mesmo acontecesse por
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qualquer motivo realizarem-se os dois factos (a intrada do
prelo no Paço, e a visita do Rei á ofticina), o minucioso auctor da Historia Genealógica, trazendo ao lume da publicidade um desses dois factos, não deixaria o outro nas trevas do olvido.
Com a asserção do Padre Sousa combina exactamente
um curioso artigo que, sob o titulo — «/li Avies, as Letlvas,
as Sciencias em tempo d'eivei D. João 5." (1'ragmento de
uma obra inédita do século passado)» —insere O Panovama
em o 2.° vol. da serie a (Lisboa—1843). Eis o que se lê a
pag. 267 do volume referido:
«Teve elrei a curiosidade de ver compôr os officiaes da
typographia, e os fez ir ao paço para observar o mechanismo1.»
1

Como testemunho do altíssimo interesse que El-Rei tomava por
tudo quanto se relacionasse com lettras, e ao mesmo tempo como nota
qualificativa do seu caracter, deparou-se-me no mesmo artigo (a pag.
262 do citado volume) o seguinte paragrapho, que, por muito curioso,
transcrevo:
«O rei com seu exemplo merecia a cooperação dos vassallos. Elie
mesmo ía á Torre do Tombo examinar documentos. Para memoria
de sua judiciosa condescendencia sobre a conservação de nossas Memorias, escrevo o que recebi da boca de Manuel da Maya; que indo
elrei á Torre, e quasi ao anoitecer, lhe perguntara aquelle guarda-mór
s
e dispensava na lei do archivo, para ir buscar luz de vela: respondeu
o rei que cra fácil elle voltar, com tanto que se conservasse illesa uma
tal cautella.»
. Ha hoje quem talvez se não compenetre bem do nobre exemplo em
que o excelso monarcha, affirmando o seu respeito â lei, aflirmou simultaneamente o seu elevado critério I Ha hoje quem não hesite cm
sujeitar institutos, onde existem archivadas preciosidades e raridades
de merecimento altissimo, ás contingências de uma explosão de gaz
'Iluminante,—e (como se isto ainda fora pouco!) aos inconvenientes
e
perigos do popular cigarrinho ou do aristocrático charuto habitualmente fumado em farfalheira camaradagem por chefes, por amanuenses,
Por contínuos, por serventes, por visitantes, nos corredores, nas salas,
n
os gabinetes!
Modernismos!... para lhe não chamar antes outro nome.
Bem haja o meu prezado mestre e amigo, José Manuel da Costa
Basto, que nunca no Archivo Nacional da Torre do Tombo (onde pro"
^cientemente exerce as funcçóes de Director) consentiu prácticas similhantes.

3o
Nem O Panorama, nem a Historia Genealógica, nos dizem os nomes dos olliciaes que concorreram ao Paço; mas
deverão ter sido os impressores da Officina Deslandesiana.
#
Pouco depois de apparecer tránscripto no supra-citado
volume da Lisboa antiga (Fevereiro de 1887) o Soneto do
Conde de Tarouca (segundo a licçao dM Imprensa), passou-me casualmente pelas mãos na Bibliotheca Nacional de
Lisboa um códice manuscripto, que na respectiva sala tem
a marcação bibliotheconomica L ~3 e por titulo Poesias varias de João Gomes da S." Conde de Tarouca com alguas
Cartas ao m.° e suas Respostas.
Esse códice, escripto por lettra do primeiro quartel do
século xviii, é um in-4.0 de 53 fls. numeradas na frente (não
comprehendendo a fl. do frontispício, em que o titulo se
acha por lettra de princípios do século xix).
Nelle, a fl. 33 verso, deparou-se-me o Soneto pela forma seguinte:
Sendo servido El Rey N. S.r ver o uso de
lula imprença, se estampou este
Sonetto
Neste prelo, Siir, cada figura
lie soccorro q a fama tem buscado,
não cabendo o teu nome nesse brado,
houve mister valer-se da escritura:
Com ra^ão favoreces quem procura
deixarte o Lujim." retratado,
obrando o impossível no treslado
de copiar esplendor em tinta escura.
Hoje exalta este prelo os seus primores,
pois pera te applaudir lhe dás Licença
q aprendão de ti mesmo o ser maiores:
E não só p." credito da imprença
mas p." fé do excesso dos Louvores
lhe authorijas a prova na presença.
l)o Ex.'"" Conde de Tarouca
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No Cod. Ms. U da Bibliotheca Nacional (vol. in-4.0 que
abrange duas partes: - Obras Métricas do Ex.'"° Snr. João
Gomes da Sylva Conde de Tarouca e Obras Métricas dó
Paulino Antonio Cabral Abbade de Jasente e de Theodoro
de Saa Coutinho Acevedo) incontro também (a fi. 32, da parte
respectiva) por este modo copiada a composição do Conde:
Querendo S. Mag.'ic ver o modo de imprimir
se llie estampou na Offiana este
Soneto
Nesle preito, Senhor, cada figura
Hé soccorro, que a Fama tem buscado;
Não cabendo o teu Nome no seu brado,
Houve mister valer-se da escritura.
Com rajão favoreces quem procura
Deixar-te o Lujimento retratado,
Obrando o impossível no traslado
De copiar esplendor com tinta escura.
Hoje exalta este prélio os seus.primores,
Pois para te apptaudir llie dás Licença,
Que aprendão de ti mesmo a ser maiores:
E não só para credito da imprensa,
Mas para fé do excesso dos Louvores
Lhe authorijas a proja na presença.
Nesta licção manuscripta o derradeiro verso (onde se le
Pi-o^a em vez de prova) está evidentemente viciado; mas
cm compensação o terceiro verso (onde se lê no seu em vez
de nesse) é o genuino.
toi logo em seguida que, pela mais feliz das coincidências, logrei eu, intercorrentemente com outras pesquizas,
descobrir na Bibliotheca Nacional os dois exemplares que
)á mencionei do Soneto extemporâneo.
l5ela reproducção fac-simile de um d'elles, vera o leitor a
contextura exacta daquella composição, contextura de que
também representa uma pequenina variante a licção que
damos photo-lithographicamente reproduzida do códice manuscripto (já citado) pertencente ao sr. Marquez de Penalva,—licção que (áparte umas insignificantíssimas differenças
de orthographia e pontuação) combina quasi exactamente
com a do códice manuscripto L da Bibliotheca Nacional.
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SONETO
EXTEMPORÂNEO.

EfleTrelo, Senhor, cada figura
He foccorroyciue a Fama tem bufcado;
J\(aÕ cabendo o teu «5\( ome no feu brado,
Houve mi(ler valerfe daefcritura.
Com rafao favoreces quem procura
Deixarte o Iwfynento retratado,
Obrando o impofjivel no treslado,
2)e copiar efplendor em tinta efcura.
Hoje exalta eJieTrelo os (eus primores,
Toispara te applaudir lhe dks licença,
Que aprendaÒ de ti me/mo a fer majores.
E naõ fó para credito da Imprenfa,
^Adas para fé do exceJJo dos louvores
Lhe authoritas a prova na pref mça.
GLOSA.

O «Soneto extemporâneo», sendo glosado pelo P. Francisco Leitão Ferreira (que na Egreja de Nossa Senhora do
Loreto em Lisboa foi Parocho, e Socio da Academia Real
da Historia, assim como poeta mui conceituado e escriptor
eruditíssimo'), deu ensejo a que da impressão deslandesiana
sahisse naquelle mesmo anno 1707 a Musa Typographica
numa folha in-4.0 de 8 pag. sem numeração mas todas com
reclamos2.
Dessas oito paginas a primeira é occupada pelo frontispício (veja-se a respectiva reproducção photo-lithographica
no
presente opusculo)-, a segunda acha-se completamente em
branco; na terceira vem o Soneto extemporâneo (d'ella apresentamos também reproducção fac-simile); a quarta dá princl
P'o á Glosa, cujo primeiro verso abre por uma inicial
ornamentada (de typo egual ao da inicial do «Soneto»).
Das quatorze estancias de oitava-rima, em que se desdobra a Glosa, estão as tres primeiras na pagina quarta do
folheto; na quinta as estancias 4.", 5." e 6.a; na sexta pagina as tres estancias seguintes, e as outras tres na septima;
finalmente a oitava pagina abrange a estancia i3.a e a 14."
1
Outrotanto é justiça dizer do actual Parocho, o Rev. Cav. PrósPero Luiz Peragallo que de Génova (sua patria) veio ser em Lisboa
Pastor espiritual da colonia italiana. Oxalá por largo tempo tenhamos
•l fortuna de nos alegrar com o instructivissimo trato d'este meu dilecto amigo!
3

15a Musa Typographica traz noticia o Dr. Venâncio Deslandes
(transcrevendo o «Soneto» que deu ensejo á «Glosa») em pag. 256 dos
'"-'"mentos para a Historia da Typographia Portuguesa nos séculos
A
" e xv,r (Lisboa—Imprensa Nacional—1888).
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Afim de que o leitor possa ajuizar bem do modo por que
o P. Leitão Ferreira glosou nas quatorze estancias o «Soneto
extemporâneo», aqui lhe transcrevo textualmente a
GLOSA
1
Para faufto immortal, & illuftre gloria
Daquelle, que te erige a Fama, templo,
Naõ he o bronze empenho da memoria,
Nem o diamante idéa para exemplo:
Porque das acções tuas a alta hifloria
Môr duraçaõ jà confagrar contemplo;
Pois lhe miniílra eftatua mais fegura
NeJIe Prelo, Senhor, cada figura.
2
Morrem os duros mármores, fenece
O rigido metal, que o tempo humilha,
E entre ruínas barbaras perece
Cadaver bronco, a que era Maravilha:
As letras lo naõ morrem, nem fe efquece
No mundo a gloria, que he das letras filha;
E eíla gloria por verte eternizado,
He foccorro, que a Fama tem bufcado.
3
A Achilles naõ inveja o Herôe de Péla
Os trofeos, que alcançou leu braço forte;
Só de lua dita lhe invejou a eftrella,
Na Ilíada, que izento o fez da morte:
Ailim julgo também, que a Fama anhéla
Maquinarte das letras feliz forte,
Para que fiques nellas invejado,
Não cabendo o teu Nome no feu brado.
4
Para feres no mundo conhecido,
Baila que fejas ramo florecente
Daquelle excelfo Tronco, taõ luzido,
Que he fombra fua o Sol em feu Oriente:
Mas para a Fama te eftampar timido
Na memoria immortal da humana gente,
Acreditando a tradiçaó futura,
Houve mi/ler valer/e da efcritura.

5
Daqui vem, Rey fublime, o penfamenio,
Que te moveo a authorizar co a villa
O Prelo, que hade ler digno inllrumento,
Com que do tempo alcances a conquiíta:
Deva-fe pois por premio o valimento,
A quem procura, que o Real lhe aílifta;
Pois nefta inclinaçaó já por ventura,
Com rafão favoreces quem procura.
6
Se defejar o lilho de Philippe
Ver ao famofo Apelles tratar cores,
Fez com que a fombra delias lhe anticipe
Na Fama hum íimulacro de efplendores:
Com mais vigor as tintas de Aganipe,
Que daó luz immortal a acções mayores,
Pódem na eftampa, pois a tens honrado,
Deixarle o lujimento retratado.
Quantas façanhas jazem confumidas
Nos fepulcros do antigo efquecimento,
Por naõ ferem no Prelo renafcidas,
Onde a vida da Fama he novo alento?
Mas fe nas copias hoje convertidas
Se videm, defte Deifico inftrumento,
A eftampa lhes daria eterno eftado,
Obrando o impojfivel no treslado.
8
Se aos Semideoles com applaufo ufano,
ImprefTo perpetua o nome altivo
No volume da Fama foberano
A traça defte Invento fucceflivo:
Naõ pareça impollivel mais que humano
Seu luzimento, em fombras fempre vivo;
Porque he milagre da arte, efta pintura
De copiar efplendor em tinta e/cura.
9
Se o firmamento eftampa em lume eterno
F.fle de Eftrellas immortal volume,
Onde le lè no molde fempiterno
A providencia do Trisagio Nume:
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Naó menor luflre em teu feliz governo
Promete í» eftampa efle fupremo lume,
Com que, jactando régios efplendores,
Hoje exalta ejle Prelo os /eus primores.
10
Elia índole de Numa em tenros annos,
Que aos progrellòs da Fé promete aufpicios,
E em proteger feus cultos foberanos,
Reprova feitas, acobarda vicios;
Jíi perfuade aos Cifnes Lufitanos,
Que fatiguem do Prelo os exercícios,
Sem recear na approvaçaõ detença,
Pois para te applaudir llie dàs licença:
11
Parece, excelfo Rey, que as acções tuas,
Tendo a Religião por fundamento,
Para Monarcas faÕ licçóes commuas
De fundar fó em Deos do Reyno o augmento;
Pois quando por piedofo te exceptuas,
Nellas lhes dàs fagrado documento,
Se elles de Deos faõ fombras inferiores,
Que aprendaõ de ti me/mo a fer mayores.
12
Elias acções, Senhor, & outras, que a Fama
Ma de pôr nos catalogos da hiítoria,
Defeja o Prelo perpetuar na rama
Em que a Poefia circunfcrcve a gloria;
Para que em letras de Apollinea chama,
Nos annaes incorruptos da memoria,
Sirvaõ para exemplar de gloria immenfa,
E não fó para credito da Imprenfa.
13
Rege piedofo pois, fabio modera
Delle Reyno de Chriflo mais amado,
O vallo Império, a que hua, & outra esfera
No Globo de dous mares tem cercado;
Farás que a Fama, que immortal te efpera,
Dè de ti pelo mundo eterno brado,
Naó para abono fó dos Efcritores,
Mas para fé do excefso dos louvores.

_Í7_
14
Allim verás, que o Prelo, que acreditas
Com olhos de Real benignidade,
Imitando os acertos, que exercitas,
Evita os erros, fegue a Mageflade;
Pois jà para approvar taõ nobres ditas,
Tem de mais efta illuftre qualidade,
Que, fem fazer à Mageftade offença,
Lhe aulhorijas a prova na prefença.
Depois da ultima estancia, lê-se em caracteres majusculos
a palavra Fim.
Remata a impressão por uma vinheta gravada em madeira, que representa um açafate cheio de fiôres e fructas.
Barbosa Machado (no citado tom. 11 da Bibliotheca Lusitana, pag. 171) não copiou fielmente1 do frontispício da
Musa Typographica os respectivos dizeres (ou lh os erraram na imprensa), porquanto os apresenta assim:
«Mu/a Typographica: feu argumento lie que Jendo fervido El Rey Noffo Senhor D. João V. de ver o ufq de huma
imprenfa fe lhe e/tampou ejle Soneto extemporâneo, o qual
plofou. Lisboa por Valentim da Colla Deslandes Impredor
de Sua Mageftade 1707. 4.»
Também não prima por irreprehensivelmente fiel a transcripção que do titulo da obra vem no Diccionario llibliographico Portugue% do nosso Innocencio (tom. 11, pag. 416),
que por esta fórma o indica:
" Musa Typographica: seu argumento é, que sendo servido elrei D. João V de ver o uso de uma imprensa, se lhe
1
«Se porém lhe advertimos os descuidos, inevitáveis em tão vasta
como difficultosa empreza, é para que hajam de ser emendados em
proveito commum pelos futuros reformadores e continuadores de uma
obra que será sempre benemerita da Litteratura Portugueza.»
Isto diz o doutíssimo Jorge Cesar de Figanière na Bibliographia
Histórica Portuguesa (em pag. vn) referindo-se a Diogo Barbosa Machado. Isto applico eu (e fique assim por uma vez intendido) no que
houver de rectificar com respeito á Bibliotheca Lusitana, ao Diccionario
Bibliographico Portugue7 do incansavel Innocencio, ou ás asserções de
qualquer outro bibliographo.
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estampou este .soneto extemporâneo, do qual offerece agora a
glosa. Lisboa, por Valentim da Costa Deslandes 1707. 4.0
de i3 pag.»
Como na «Glosa» as estancias se acham numeradas,—o
algarismo i3 no alto da pagina derradeira, observado com
menos attenção pelo bibliographo Innocencio, deu causa a
que este erudito investigador se inganasse, afirmando que
o folheto em questão era in-4.0 «de i3 pag.»—ingano que
mais tarde corrigiu, restabelecendo a verdade (vid. ob. cit.—
tom. ix, pag. 3iy—onde diz: «A Musa typographica
consta de 8 pag. e não de i3»).
Ricardo Pinto de Mattos—no seu Manual Bibliographico
Portugue\ de livros raros, clássicos e curiosos' —não cita entre os escriptos do P. Francisco Leitão Ferreira a Musa
Typographica.
Innocencio, mencionando-a (como fica dito), não lhe dá
a qualificação de «rara».
E é todavia uma especie «raríssima», da qual conheço em
Lisboa tão sómente dois exemplares: um d'elles, pertencente
ao meu prezado collega e amigo Dr. Venâncio Deslandes2;
o outro, adquirido pelo meu prezado amigo e bibliophilo
Dr. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro no leilão da
preciosa Livraria Figanière3.
' Manual Bibliographico Portuguej de livros raros, clássicos c curiosos coordenado por Ricardo Pinto de Mattos revisto e prefaciado
pelo snr. Camillo Castello-Branco (Porto—Imprensa Litterario-Commercial—1878—In-8.° de xm-582 pag. numeradas, seguidas por 1 sem
numeração).
2 Este exemplar, primorosamente incadernado em marroquim polido do Levante (castanho muito escuro), acha-se protegido por uma
pasta do mesmo cabedal, e arrecadado tudo num estojo. Foi na officina dos afamados Alfredo Mame & Filho (de Tours) que se produziu
tão luxuoso especimen de incadernação e resguardo.
3 O Conselheiro Jorge Cesar de Figanière,—por cujo fallecimento
(occorrido em Lisboa a 14 de Abril de 1888) se realizou o mencionado
leilão em Maio de 1889,—era, alem de consummndo bibliographo, um
bibliophilo distinctissimo. Residia (quando falleceu) na Rua dos Cardaes
de Jesus, n.° 96 a, 2° andar.

IV

Não se resumem porem nestas duas especies tão sómente,
que venho de apontar, as raridades bibliographicas da impressão deslandesiana.
Varias outras podem mencionar-se: e entre essas se me
offerece o Katecismo Indico da Língua Kartris pelo Padre
Fr. Bernardo de Nantes.
Fr. Bernardo de Nantes (como está denunciando o seu
nome) era francez; o appellido (evidentemente pátrio) dctermina-lhe a terra da naturalidade1. Frade capuchinho, foi
no Brazil dar largas á sua vocação de apostolico missionário,—-cm cujo desimpenho escreveu um cathecismo de doutrina christan, destinado á instrucção dos neophytos que
arrebanhava nas terras de Santa-Cruz.
O erudito auctor do Diccionario Bibliographico Portur
A »q (a pag. 382 do tom. i) accusa-se possuidor de um exemplar d'este livro. «Tenho (diz elle) um exemplar d'este cathecismo, que é raro».
E todavia, ao transcrever-lhe o respectivo titulo, deixa escapar (certamente por lapso typographico) umas pequeninas
inexactidões com respeito a orthographia e pontuação.
Ricardo Pinto de Mattos (vid. Manual Bibliographico
Portugue^, Pag- 4'8 a 419) também não é rigorosamente
exacto na transcripção.
O verdadeiro tituío da obra, tal qual se lhe le no frontispício, é aquelle que mostra a reproducção fac-swule de que
esta noticia vai acompanhada.

1
Bernardus Nanuetensis ó o nome por que vem designado em latim
nas approvações e licenças prepostas ao livro de que vou tratando.
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Conheço do livro seis exemplares: tres, que pertencem
d Bibliotheca Nacional de Lisboa; um, que existe na Real
Bibliotheca da Ajuda, e que lá me foi amavelmente mostrado
pelo sr. Rodrigo Vicente d'Almeida (zeloso official-bibliothecario d'aquelle opulento repositorio); outro, adquirido pelo
Dr. Venâncio Deslandes em Junho de 1889 no leilão que cm
Braga se fez da afamada livraria de Fernando Castiço'; e
outro, pertencente ao sr. Jeronymo Ferreira das Neves Sobrinho.
Na Bibliotheca Publica do Porto ha também esta obra
(segundo vejo pelo testemunho do auctor do Manual Bibliographico Portugue\).
Diz-nos Innocencio (loc. cit.) que o exemplar pertencente
á livraria do orientalista Langlès se vendeu em Paris no
anno 1825 por 40 francos. Pinto de Mattos (loc. cit.) accrescenta:—«e outro por i i#>25o réis, Gubian, em 1867».
Do exemplar do sr. Neves, por elle adquirido em Paris
no anno 1889, sei eu que veio a custar-lhe (depois de incadernado) 54.'»'000 réis. E o que sem favor pôde chamar-se
um exemplar appetitoso: admiravelmente nitido e admiravelmente conser-vado, acha-se incadernado em marroquim do
Levante (azul-escuro), doirado no córte das folhas, e com
guardas de seda ondeada (moivée) azulina e riquíssima.
0 Katecismo Indico da Língua Kariris é quasi todo impresso em caracteres redondos, formando um in-8.° de 363
pag. numeradas, precedidas de 24 sem numeração (d'estas
a i.a é formada pelo frontispício, com o verso em branco;
da 3." á 6." corre em caracteres itálicos a Dedicatória dirigida a El-Rei pelo auctor, e sobrepujada por uma cabeça ornamental gravada em madeira com o escudo das armas-reaes
portuguezas; da 7." á 9." incontra-se o Prologo Ao Leytor;
da io." á i3.a seguem as Approvaçoens dos Theologos da
1

Constitue o lote n.° 1099 no Catalogo da livraria que pertenceu
ao E.vc.'"" Snr. Fernando Castiço que tem de ser vendida em leilão nos
dias iS e seguintes do mej de Junho de iS8i), ás 10 horas da manhã
no Hospital de S. Marcos de Braga (Braga—Typographia Lusitana —
1889 —In-8.° de 178 pag.).
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K ATECISMO

INDICO
DA LÍNGUA KARIRIS.
Bnfmo de Deos Como Wròbwi mo nhinho
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Ordem e as respectivas Licenças, datadas em Nantes, Lisboa, c Roma, de 1707 a 1708; correm depois, da 14." á
ig.a, as Licenças do Santo Officio, do Ordinário, do Paço,
&c., todas datadas de 1708; finalmente depara-se, impresso
em caracteres itálicos como a Dedicatória, o Index, que vai
da pag. 20.® á pag. 23."; a pag. 24/ é em branco).
Na pag. 1 das numeradas começa o texto, coroado pela
mesma cabeça ornamental que se incontra a coroar a Dedicatória. D'essa pagina apresentamos, por especimen, a reproducção fac-simile.
O texto do Katecismo Indico é impresso em duas columnas separadas por um filete vertical: — de um lado fica o
portuguez; do outro, a traducção em lingua kanns.
Na pag. 151 termina o Katecismo propriamente dito. Da
pag. 152 em deante lêem-se vários Cânticos Espirituaes (em
quadras septisyllabas de toantes, com a traducção kariris
cm frente do texto portuguez), e em seguida (de pag. 168
em deante) as Instrucçoens moraes em fórma de praticas
sobre os principaes myjlerios de nofsa Santa l'è, accommodadas ao génio & capacidade dos índios Kariris (são oito
«Discursos», com o ultimo dos quaes termina o livro na
pag. 363 pela mui costumada expressão Laus Deo: a estas
duas palavras segue-se, como remate typographico, uma
vinheta gravada em madeira, representando uma elegante
jarra com flores1; o verso da pag. 363 é completamente
em branco).
Tanto nos Cânticos como nas Instrucçoens desapparece
o modelo adoptado para o texto do Katecismo propriamente
dito. Quero dizer: a composição typographica deixa de ser
em duas columnas por pagina, porquanto o portuguez e o
kariris passam a figurar em paginas separadas (este nas
impares, e aquelle nas pares).
Alem da cabeça ornamental que tem gravado o escudo
das armas-reaes (cabeça que duas vezes figura no livro, como
ficou dito), ha varias outras mais singelas e constituídas
1

É o mesmo llorão que figura no frontispício do Ramalhete Juvenil
(veja-se a reproducção fac-simile que no presente opusculo offerecemos d'esse frontispício).
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pela juncção de pequeninas vinhetas typographicas, assim
como diversos florões gravados em madeira, alguns dos
quaes são emblemáticos por terem a conhecida divisa da
Companhia de Jesus.
Inicial floreada ha uma só (na Dedicatória a El-Rei): e
essa pertence ao mesmo alphabeto que observamos na impressão do Soneto extemporâneo, e que figura em grandíssimo numero de impressões deslandesianas.
Os diversos cadernos, de que se compõe o livro, offerecem todos assignatura distinctiva por lettra alphabetica nas
fls. i.% 2.% 3." e 4." de cada um (ou só na i.° e 2." quando
o caderno, em vez de 8 fls., tem apenas 4, como acontece no segundo das innumeradas). Em todas as paginas
ha reclamos.

V

Mais rara talvez que a do Katecismo Indico se poderá
dizer a impressão deslandesiana do Catecismo Brasílico pelo
P. Antonio de Araujo, —um moço michaelense que nasceu
em 1366 (segundo aflirma o doutíssimo auctor da Bibliotheca Lusitana, a pag. 207 do tom. 1), filho de Joaquim de
Araujo e de D. Anna Pacheco (vid. Innocencio, a pag. 87
do tom. 1 do Diccionario Bibliographico Português).
No Collegio da Bahia, para onde na adolescência partiu,
vestiu elle a roupeta da Companhia de Jesus; e no sublime
compromisso de catechizar os gentios andou, durante nove
annos, com outros companheiros da sua apostolica missão,
peregrinando pelos sertões do Brazil.
No intuito de mais proveitoso tornar-se o impenho do
zeloso missionário, se elaborou um cathecismo de doutrina
christan, cuja primeira edição foi publicada com os seguintes
dizeres no frontispício:
CATECISMO | NA LINGOA | BRASÍLICA, NO
QVAL I SE CONTEM A SVMMA | DA DOCTRINA
CHRIS- | tã. Com tudo o que pertence aos | Myfterios
de no fia fanóta Fè | & bõs curtumes. | Composto a modo
de Diálogos por Padres \ Doãos, & bons lingoas da Compa- | nhia delESV. | Agora nouamente concertado, orde- |
nado, & acrefcentado pello Padre | Antonio d'Araujo Theologo, | & lingoa da mefma | Companhia. | Com as licenças
neceffarias. \
| Em Lisboa por Pedro Crasbeeck. ãno
'618. | A cujla dos Padres do Brafil. \
(In-8.° de 179 fis. numeradas na frente,—precedidas de
iG fls. scm numeração, e seguidas de 1 (1. também innumerada, cujo recto é occupado por uma gravura em ma-
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deira, emblematica da Companhia de Jesus, com o verso
em branco, similhantemente ao que se observa na ultima
fl. das innumeradas preliminares: tem florões ornamentaes
e vinhetas typographicas, assim como iniciaes floreadas; a
impressão é em redondo, com algum itálico; os cadernos
apresentam assignaturas; e cm todas as paginas ha reclamos).
«D'esta raríssima edição (dizia Innocencio em i858, no
tom. i do seu Diccionario a pag. 87) não sei que exista cm
Lisboa algum exemplar».
Mais tarde, em 1867 (vid. Diccionario Bibliographico Português, tom. viu, pag. 79 a 80) diz ter-se-lhe deparado na
Bibliotheca Nacional um exemplar «solfado».
Alem d'esse que o illustre bibliographo nos affirma ter
visto (e cujo titulo não copiou rigorosamente apezar de o dizer «fielmente transcripto»), ha, entre os livros d'aquellc
instituto, outro exemplar num estado mui razoavel de conservação.
Ricardo Pinto de Mattos (em pag. 3i do Manual Bibliographico Portugue^) denunciou-nos a existencia d'esta edição na Bibliotheca Publica do Porto; e, apezar de a ter presente (como funccionario que era no dito estabelecimento),
é certo que também lhe não copiou fielmente o titulo, e errou-lhe o formato dando-lhe indevidamente a classificação
de «in-12.0»
#
Com o titulo de Catecismo Brasílico. ■.. (veja-se a reproducçãofac-similc que apresentamos do respectivo frontispício) estampou-se novamente aquella obra, depois de emendada pelo P. Bartholomeu de Leão (da Companhia de Jesus); e foi seu impressor Miguel Deslandes, no anno 1686,
formando um volume in-8.° (como acertadamente indica o
auctor da Bibliotheca Lusitana em pag. 207 do tom. 1) e
não in-12.0 (como Innocencio inadvertidamente diz em pag.
87 do tom. 1 do Diccionario Bibliographico Portugue\,—
rectificando todavia o engano cm pag. 80 do tom. viii). O

CATECISMO
BRASÍLICO
T)a Doutrina Chrifiãa,
Com o Ceremonial dos Sacramentos,&"
mais aétos ParochiaesCOMPOSTO
Por Padres Doutos da Companhia de
JESUS,
Aperfeiçoado , CS dado a lux.
Pelo Padre ANTONIO DE AR-AUJO
da meíma Companhia.
Emendado nefla fegtnda imj>rcJfao
Pelo P.BERTHOLAMEU DE LEAM
da mefma Companhia.

NaOfficinade MIGUEL DESLANDES
M. DC. LXXXVI.
Com todas as licenças necejfarias
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volume abrange 371 pag. numeradas, precedidas de 32 sem
numeração, e seguidas de mais 9 também sem numeração
(estas ultimas são occupadas pela Taboada 11a qual se coutem os Livros, & Diálogos dejlc Catecifmo): com respeito
á paginação ingana-se portanto o bibliographo Innocencio
quando (op. cz/.—tom. viu, pag. 80) diz que a edição «tem
xiv-371 pag.»
A obra é impressa em caracteres redondos (com algum
itálico intercalado) e adornada com cabeças ornamentaes
(gravadas umas em madeira, e constituídas outras pelo agrupamento de pequeninas vinhetas typographicas). Para cada
um dos dez «livros» em que a obra se divide, e bem assim
para a «parte preliminar», ha uma inicial ornada (como a que
offerecemos no respectivo especimen photo-lithographico)A impressão termina por uma vinheta gravada em madeira, representativa de uma jarra com íiores: outros florões
ha dispersos pelo corpo da obra, sempre que o permitte
a composição.
Notam-se reclamos em todas as paginas,—e assignaturas
por lettra alphabetica nas fis. i.a, 2." 3." e 4.'' de cada
caderno.
As 3a paginas innumeradas, por que abre a publicação,
apresentam-se pela seguinte maneira dispostas:—ante-rosto;
verso em branco; frontispício (veja-se d'elle a reproducção
fac-simile que apresentamos); verso em branco; Poemas
Brasílicos Do Padre Chrijlovaó Valente, Theologo da Companhia de Jesus, Emendados para os mininos cantarem (da
pag. 5.aá 11."); /los Religiofos da Companhia de Jesus do
Ejlado do Braftl (c uma Dedicação, que vai da pag. i2.a á
i3.a); Advertencia Jobre a orthographia,
pronunciaçaô
dejle Catecifmo (pag. 14.» á ai.»); da pag. 22." á 25." as tres
«ApprovaçÕes», datadas todas do Rio de Janeiro em 1 de
Junho de 1685; da pag. 26.» á 29." as Licenças (a primeira
das quaes é datada de Lisboa em 18 de Septembro de i685,
e da mesma cidade a ultima em 26 de Outubro seguinte);
da pag. 3o.a á 3i.» as Erratas; na pag. 32." uma vinheta,
gravada em madeira, representando o Menino Deus Salvador do Mundo com o emblemático IHS da Companhia
de Jesus.
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Seguem-se 371 pag. numeradas, que todas são occupadas
pelo texto, e que terminam pelas palavras: Finis. Laus Deo,
iic Virgiiti Deipàrce.
Por ultimo ha nove paginas innumeradas, que são preenchidas pela Taboada na qval se contem os I.ivros, <£-• Diálogos de/h' Catecifmo.
O exemplar que serviu para photo-lithographicamente se
tirar a reproducção fac-simile que do rosto apresentámos e
da pag. 1 do Catecismo Brasílico, pertence á collecção do
sr. Ferreira das Neves: acha-se num estado bellissimo de
conservação, doirado por folhas, e primorosamente incadernado em marroquim (azul-escuro) do Levante.
Quando apoz ter manuseado este exemplar, e haver d elle
tomado as notas que deixo apontadas, passei a estudar
aquelle que da mesma obra possue a Bibliotheca Nacional de
Lisboa (incadernado em pergaminho molle, e também num
estado excellente de conservação), pude logo observar, nas
tres ultimas paginas das preliminares innumeradas, ditíerenças que me sobresaltaram:—no exemplar da Bibliotheca faltam as Erratas (que o do sr. Neves traz nas pag. 3o.a e 3 1.a) ;
a vinheta emblematica (em vez de estar na pag. 32.a) figura
na pag. 3o.a; as pag. 3i.a e 32." apresentam-se em branco.
Deu-me isto que scismar; e resolvi fazer o confronto simultâneo dos dois exemplares,—cuidando que seria apenas
uma variante (restricta áquellas tres paginas preliminares)
na mesma edição, pois que os dizeres do frontispício, e o
aspecto geral do livro na disposição do seu conjuncto, se
me offereciam apparentemente os mesmos do exemplar que
eu tinha primeiro consultado.
Mas, quando logrei proceder ao desejado confronto, convencido fiquei de estarem alli, com toda a evidencia, não simplesmente duas variantes, nem meramente duas tiragens da
mesma edição (simultaneas ou successivas), — mas duas edições distinctas, distinctissimas, na segunda das quaes (representada pelo exemplar da Bibliotheca Nacional) foram
emendados os lapsos typographicos que a lista das Erratas apontava na primeira (representada pelo exemplar
da collecção-Neves), como também se incontram corrigidos
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alguns que a referida lista não denunciava1, ao passo que
outros dos não apontados se conservam repetidos2, e outros
novos apparecem3.
O editor houve naturalmente em mira fazer passar estas
duas edições por uma só: com que fim, não trato agora de
conjecturar. Dar-se-hiam com este livro motivos analogos
aos que geralmente se adduzem com respeito ás edições
d1 Os Lusíadas que trazem por data o anno 1572?
Differenças de orthográphia nalgumas palavras, alterações na constituição das cabeças typographicas, substituições
de material (muito apreciaveis em algumas das grandes iniciaes floreadas e até nas que não são floreadas), e inclusivamente divergencia sensivel na justificação das paginas (o que
tudo minuciosamente pude verificar no vagaroso confronto
dos dois exemplares), auctorizam-me ao pleno convencimento de que, impressas na ofticina de Miguel Deslandes
com a data 1686, lia innegavelmente duas edições (distinguiveis até por differença de caracteres na composição typographica de vários vocábulos).
O typo de que se fez Uso na primeira destas duas edições, parece-me ser em grande parte aquelle que o impressor aproveitou na segunda; mas nesta acha-se evidentemente
cansado (o que salta bem aos olhos, quando se compara a
1
Sirva de exemplo o titulo da pag. 2i3 (onde na primeira edição
se lê Do Banti/mo—emtanto que na segunda se lê do Bauli/mo, com
a circumstancia aggravante de serem diversos os caracteres da impressão); sirva egualmente de exemplo a numeração da pag. i3y (que na
primeira edição está erradamente 237, c na segunda se acha perfeitamente correcta).
2
Tal é por exemplo o que se observa na pag. 14a (que na primeira
das edições, por inadvertência do compositor, vem numerada como
342, — e na segunda vem também assim numerada,— apezar de incon^
testavelmente serem diversos os caracteres, o que prova não ter sido
nesta aproveitada a composição d'aquella), e na pag. 212 (que em ambas
as edições vem numerada por 112, imbora diverso nas duas o typo dos
algarismos).
3

Para exemplo basta-me citar, na pag. 14.* das preliminares innumeradas, Adveatencia em vez de Advertencia.
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nitida impressão da primeira com a impressão muito menos
nitida na segunda).
Intendo portanto que possue uma especie rara o sr. Ferreira das Neves, e outra a Bibliotheca Nacional de Lisboa,—
especies raras ambas, e muito mais assim (claro está) do que
se os dois exemplares não pertencessem a edições diversas.
Da edição que a Bibliotheca Nacional possue, tive occasião de manusear outro exemplar (por signal, um exemplar
bellissimo, incadernado em pergaminho molle) na Real Bibliotheca da Ajuda.

VI

Já que estamos falando em cathecismos brazilicos de doutrina christan, aproveitarei o ensejo para mencionar uma
especie raríssima, — tão rara que diz d'ella o investigador
Innocencio (Dicc. Bibi. Port. — tom. v, pag. 334): «
não pude achar ainda algum exemplar».
Possue um a Bibliotheca Nacional de Lisboa1; e a Real
Bibliotheca da Ajuda possue outro que da Livraria das Necessidades lhe proveio (como indica o ex-libris manuscripto).
Por elles vou transcrever os dizeres do frontispício, preenchendo assim a lacuna que o bibliographo Innocencio nos
deixou:
CATECISMO | DA DOUTRINA | CHRISTÃA | Na
Língua Braiilica j DA NAÇÃO KlRIRI | COMPOSTO \
Pelo P. LUIS VINCENCIÒ | MAMIANI, j Da Companhia
de JESUS, Mifliona- | rio da Província do Brafil. | (Floraõ
gravado em madeira, emblemático da Companhia.) | LISBOA, | Na
officina de MIGUEL DESLANDES, j Impreílor de Sua
Mageftade. | Com todas as licenças necejfarias. Anno de
'698. |
Constitue este livro um vol. in-8° de 236 pag. numeradas,
precedidas por 32 sem niimeração.
Das innumeradas a i.a corresponde ao frontispício; é em
branco a 2.a; começa na 3.3 o Prologo Ao hytor, e vai até
a 8.a; da 9." á 19." decorrem as Cantigas tia Lingua Kiriri

1
Pelo ex-libris manuscripto que ainda conserva no rosto, vê-se que
este exemplar pertenceu á «Livraria publica de S. Roque».
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Para cantarem os Meninos da Doutrina com a ver/ao em
ver [os Cajlelhanos do me/mo metro; nas pag. 20.a e 21 .a lê-se
o Stabat Mater dolorofa (em latim) Vertido na Língua Kiriri; as quatro paginas seguintes offerecem, alternados com
versículos das Cantigas precedentes, espaços cm branco destinados a inserir-se nelles manuscripta a respectiva Sol/a;
da pag. 26." á 28." decorrem as Licenças da Ordem (datadas
110 Brazil em Maio e Junho de 1697),—e as do Santo-Officio,
do Ordinário, e do Paço (datadas em Lisboa, nos mezes
de Abril e Julho de 1698): as quatro derradeiras estão occupadas por Advertências fobre a pronunctaçaó da língua
Kiriri.
Principia na pag. 1 das numeradas o texto do Catecismo
(em duas columnas: de um lado o kiriri, do outro o portuguez), e vai até á pag. 228. Começa na pag. 229 o Index
e remata na pag. 236 pela palavra Finis.
A composição typographica é em caracteres redondos, de
involta com algum itálico; ha para cada caderno as competentes rubricas (por lettra alphabetica), e reclamos em quasi
todas as paginas.
Como elementos de ornamentação notarei uma cabeça
(que por duas vezes figura) gravada em chapa de madeira,
e algumas singelamente constituídas por aggregação de ornatos typographicos; remates de capitulo, gravados em madeira, mencionarei dois (uma jarra com flores, e uma taça
com fructas).

VII

Missionário nas aldeias da nação kiriri, o P. Mamiani
(de quem ora acabo de falar) compoz também (tendo sempre em vista os progressos da catechese) uma grammatica
da respectiva lingua.
Tido na conta de muito raro (vid. o que diz Innocencio
—no tom. v do Dicc. Bibi. Port., em pag. 334), este livro
ido qual existe um exemplar na Bibliotheca Nacional de
Lisboa,—e outro bellissimo na Real Bibliotheca da Ajuda,
que lhe proveio da «Livraria publica de S. Roque», segundo
se infere do respectivo ex-libris manuscripto) oflerece no
rosto os seguintes dizeres:
ARTE | DE | GRAMMATICA | DA LÍNGUA BRASÍLICA | DA NAÇAM | KIRIRI | COMPOSTA | Pelo P.
LUIS VINCENGIO MAMIANI, | Da Companhia de JESU,
Miflionario | nas Aldeãs da dita Nação. (Vinheta emblematica
da Companhia de Jesus, gravada em madeira.) LISBOA, | NA
Ofticina de MIGUEL DESLANDES, | Impreffor de Sua
Mag. Anno de 1699. |
1 Com todas as licenças neceffarias. |
Fórma um volume in-8.° de 124 pag. numeradas (occupadas pelo texto da obra) e precedidas por 16 pag. preliminares sem numeração.
Das pag. innumeradas a i." é destinada ao frontispício; é
em branco a 2.a; da 3." á 7." corre o Prologo Ao Leytor;
da 8.® á ii." correm as Licenças da Ordem (dadas 110 Brazil
em Maio e Junho de 1697); da pag. 12.a á i5.a (com a 16."
em branco), as outras Licenças (em 1698) do Santo-Officio,
do Ordinário, e do Paço.
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Impresso em redondo, intercalado com algum itálico,
apresenta rubricas nos cadernos, e reclamos em todas as
paginas, algumas iniciaes floreadas, cabeças ornamentaes
(gravadas umas em madeira, e constituídas outras pela aggregação de pequeninos ornatos typographicos), de quando
em quando vinhetas ou florões abertos em chapa de pau e
aproveitados como remates de capitulo.
O texto, que preenche todas as 124 pag. numeradas,
termina pelas palavras—Finis. Laus Deo, & Deiparcc femper Virgini.
A estas palavras constitue remate ornamental uma jarra
com flores (a mesma que figura no frontispício do Ramalhete
Juvenil, cuja reproducção fac-simile vai no presente opusculo).

VIII

Pois que de grammaticas venho tratando, apontarei mais
outra especie deslandesiana, mui digna de mencionar-se:
ARTE | DE | GRAMMATICA | DA LÍNGUA | BRASÍLICA, | Do P. Luis Figueira, Thcologo da \ Companhia de JESUS. | (Vinheta emblematica da Companhia, gravada
cm chapa de pau.) | LISBOA. | Na Officina de MIGUEL DESLANDES, | Na Rua da Figueira. Anno 1687. |
- | Com
todas as licenças neceffarias. |
Esta edição que representa da obra uma re-impressão
(como se vê das respectivas Licenças nclla exaradas), pôde
qualificar-se de «rara», — imbora Innocencio nos não diga tal
e só reserve a qualificação de «raríssima» para a edição de
1621 (vid. Dicc. Bibi. Port.—tom. v, pag. 286); parece entretanto que também não teve presente a edição deslandesiana, pois que lhe chama Arte da Grammatica da língua
brasileira, — ao passo que o auctor da Bibliotheca Lusitana
(tom. 111, pag. 94) nos transcreve com exactidão rigorosa o
respectivo titulo.
Impressa em redondo com algum itálico, rubricas por
lcttra alphabetica, e reclamos em todas as paginas, a edição
deslandesiana constitue um vol. in-8.° de 167 pag. numeradas (seguindo-se-lhes innumerada a pag. 168 com as Erratas), precedidas de 8 pag. sem numeração. D'estas paginas
preliminares innumeradas a i.'é destinada ao frontispício
(cujos dizeres ficam já transcriptos); a 2.a é em branco; a
3.a está occupada pela Aprovaçam do P. Manuel Cardoso
(transcripta da edição de 1621); na 4." vem a Dedicatória
/los Religiosos da Companhia de Jesus da Provinda do
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Bra/il; na 5.a, o Prologo ao leitor (também transcripto da
edição de 1621); na 6.:1, a Licença do P. Provincial (Alexandre de Gusmão) dada no Collegio do Rio de Janeiro a
16 de Junho de i685 («para que fe torne a imprimir a Arte
da Grammatica Brafilica do P. Luis Figueira, com as emendas, & additamentos, que de novo leva»); na 7.% a Aprovaçam do P. Lourenço Cardoso (dada no Collegio do Rio
de Janeiro, em Junho de 1686); finalmente, na pag. 8." as
outras Licenças (dadas em Lisboa durante os mezes de
Novembro e Dezembro de 1686).
O texto da obra preenche todas as paginas numeradas;
sobrepõe-se-lhe uma cabeça ornamental gravada em chapa
de madeira, e dá-lhe inicio um A floreado. No decurso do
texto ha mais duas cabeças ornamentaes (constituídas por
combinação de pequeninas vinhetas typographicas) e dois
fundos-de-lampada1 ou remates de capitulo.
Na pag. 167 (anterior immediatamente á das Erratas) finaliza o texto pelas palavras: Finis, Laus Deo, Virginique
Ma/ri.
Apezar de mui rara esta edição, pude ter d'ella presentes quatro exemplares: dois, que existem na Bibliotheca Nacional de Lisboa2; um, que pertenceu ao «Collegio do Para»
(cujo ex-libris conserva manuscripto), e que hoje se arrecada
na Real Bibliotheca da Ajuda; e outro, que pertence á collecção do sr. Ferreira das Neves. Primorosamente incadernado em marroquim vermelho do Levante, com guardas de

' Culs-de-lampe se costuma em França chamar a estes remates ornamentaes, mormente quando o respectivo debuxo affecta disposição
de triangulo isosceles invertido (com a base do triangulo voltada para
cima): por «fundos-de-lampada» traduziu algures —não me lembra de
prompto cm qual das suas obras primorosas— o primoroso Castilho.
A expressão é portanto vernacula,vernaculissima: basta que esses foros
lhe desse aquelle grande mestre da lingua portugueza, aquelle grandíssimo poeta, aquelle grandíssimo artista, que forma com Garrett e
com Herculano a esplendorosa trímurti da litteratura portugueza no
século xix.
2 Um d'estes dois pertenceu á Livraria do Convento da Graça (de
Lisboa), como se lhe lê escripto no frontispício.
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seda vermelha e ondeada (moirée), doirado no córte das
folhas, — o exemplar do sr. Neves olíerece uma particularidade : e vem a ser que no frontispício o nome do impressor
traz um s de menos (desi.ande).
»
Declara o bibliographo Innocencio não ter visto a edição
primeira d'este livro, e Barbosa nem siquer a menciona.
Mais rara é porcerto que a edição deslandesiana, e d'ella
existe um exemplar no «Gabinete dos reservados» da Bibliotheca Nacional de Lisboa.
Porque Innocencio não poude fazer d'ella a descripção,
aqui a intercalo cm beneficio dos curiosos:
ARTE | DA LINGVA | BRASÍLICA, | Composta pelo
Padre Luis Fi- \ gueira da Companhia de \ IESV, Theologo. | (Vinheta gravada em madeira, e emblematica da Companhia.) |
KM LISBOA. Com licença dos Superiores. | Por Manoel
da Silua. |
In-8.° de 91 lis. numeradas na frente, precedidas de 3
innumeradas, e seguidas por 1 que também não oflerece
numeração.
Das 3 preliminares innumeradas a H. i.a e na frente occupada pelo rosto (cujos dizeres ficam acima transcriptos)
c o verso é em branco; a fi. 2.a traz a Aprovacam (sic)
assignada pelo P. Manuel Cardoso em Olynda aos 9 de
Dezembro de 620 (e d'aqui, unicamente d^qui, podemos
conjecturar que em 1621 seria a impressão, —pois que explicita declaração a tal respeito não incontrfimos no livro);
na 3." fi. depara-se-nos o Prologo ao leitor.
Seguem-se destinadas ao texto da obra (que principia por
uma capital floreada) as qi fis. numeradas: servem-lhe de
remate a palavra Finis, e uma vinheta ornamental (gravada
em madeira).
A (1. terminal (innumerada) oilerecc 11a pagina da frente
a seguinte inscripção cm lettras capitaes: Lavs Deo. Vir-

giniqve Matri. Na do verso depara-sc-nos aberta cm madeira uma gravura que representa a Virgem da Conceição.
A impressão do livro é cm caracteres redondos, de involta
com algum itálico: ha reclamos nas paginas, e nos cadernos
rubricas por lettra alphabetica.
#
Possue também a Bibliotheca Nacional um exemplar da
edição de 1795. É um vol. in-40 de io3 pag. numeradas,
precedidas de 4 sem numeração. Impressa em caracteres
redondos com algum typo itálico, rubricas por lettra alphabetica, c reclamos em todas as paginas, offerece esta edição
no frontispício (constituído pela pag. i." das 4 innumeradas)
os seguintes dizeres:
ARTE | DA | GRAMMATIÇA | DA | LÍNGUA DO
BRASIL, | COMPOSTA | PELO | P. LUIZ FIGUEIRA, |
NATURAL DE ALMODOVAR. | QUAR TA IMPRESSÃO | (I.ogar occupado por uma vinheta typographica.) | LISBOA: | Na Ofi-icina Patriarchai.. |
| Anno m. dcc. xcv.
Com licença de Sua Magejlade. \
Com respeito a outras edições d'este livro, veja:se o que
diz Innocencio (loc. cit.J.
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OEFEREC1DA
A VIRGEM SENHORA N. DO
ROSARIO.
May , & Senhora dos mefmos
Pretos ,
Pelo P.PEDRO

DIAS

Da Companhia de JESU.

LISBOA,
NaOfficinade MIGUEL DESLANDES»
ImprcíTor de Sua Magcftadc.
Com tocLu tu licenças necejfariM. Anno 1097.
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ARTE DA LÍNGUA
DE
A

N
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A-

Advertências de como íe hade
ler, & efcrever efta Lingua.
Pronunciar, & efcrever he como na lingua Latina, com advertência que naõ tem R dobrado ,
nem no principio do nome» nem
no meyo , v. g. Riehno , hoje:
Rimi, lingua.
As letras feguintes , B. D. G. V. Z. fe lhe
poem antes a letra N v. g. Nburi , Carneiro.
Ndungue, Traças. Ngombe, Boy. Nvula,
Chuva. NzambijDeos.
As fy 11 abas ,qua, que,qui,quo, quu,proA
nunciaÓ-fc

IX

Está-me saltando aos olhos, ainda na secção das grammaticas, mais uma especie deslandesiana que me não furto
a mencionar, pois que em raridade rivaliza com a precedentemente descripta.
Refiro-me á obra do Padre jesuita Pedro Dias que no
Collegio de Olinda exerceu as funcções de Reitor, e deixou
do seu lavor litterario o testemunho seguinte:
ARTE | DA LIN GA'A DE | ANGOLA, | OE FE REGIDA (sic) | A VIRGEM SENHORA N. DO | ROSARIO, | Mãy, & Senhora dos mefmos Pretos, | Pelo P.
PEDRO DIAS | Da Companhia de .1ESU. | (Vinheta gravada
cm madeira, com o emblema da Companhia.) | LISBOA, | Na Oftícina de MIGUEL DESLANDES, flmpreflòr de Sua Mageflade. j Com Iodas as licenças neceffarias. Anno 1697.
Forma um vol. in-8.° de 48 pag. numeradas, antecedidas
por 8 sem numeração.
Das paginas innumeradas a 1é destinada ao frontispício
(cujos dizeres ficam acima transcriptos); a 2.a é em branco;
da 3.a á 7.11 decorrem as Licenças (datadas da Bahia as da
Ordem, em Junho de 1696; de Lisboa, as do Santo-Officio,
do Ordinário e do Paço, entre Novembro de 1696 e Agosto
de 1697); a pagina 8." está em branco.
Sobreposta á secção das Licenças ha uma cabeça constituída pela combinação symetrica de pequeninos ornatos
typographicos.
Na pag. 1 das numeradas principia, coroado por uma
cabeça ornamental gravada em madeira, o texto da obra,
que na pag. 48 remata por: Finis, Lavs Deo.
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A composição é em redondo com algum itálico; traz reclamos nas paginas, e assignaturas nos cadernos por lettras
alphabeticas.
Das capitaes a única floreada é aquella por que abre o
texto.
Innocencio, quando se occupa d'esta raridade (vid. Dicc.
Bibi. Por/.—tom. vi, pag. 402), menciona apenas como
seus conhecidos o exemplar pertencente á Bibliotheca do
Convento de Jesus, e o que então existia (em 1862) na Livraria dos herdeiros de Joaquim Pereira da Costa.
Em poder do sr. Ferreira das Neves vi eu, primorosamente incadernado em marroquim vermelho do Levante,
com doiradura no córte das folhas, um magnifico exemplar.
Outro tive também occasião de examinar no «Gabinete
dos reservados» da Bibliotheca Nacional de Lisboa: acha-se
incadernado em pergaminho molle, e num estado razoavel
de conservação.
E finalmente vi terceiro, na Real Bibliotheca da Ajuda,
também com incadernação de pergaminho molle, e admiravelmente conservado.

\

RAMALHETE
JUVENIL,
Pelo Licenciado
MANOEL TAVARES
CA VALJLEYRO

RAMALHETE
jV VENI L,
Pelo Licenciado
MANOEL

TA V A RES

CAV ALLEYRO.

LISBOA,
Na O/íicinadc MIGUEL DESLANDES
lmprefíor dc Sua Magellade.
Com iodas as licenças nrctfjariat. Anno 168 7.

X

Passemos agora ao Ramalhete Juvenil pelo Licenciado
Manuel Tavares Cavalleiro («Manoel 1 avares Cavalleyro»
se lhe escreve o nome no livro).
Diogo Barbosa Machado (Bibhotheca Lusitana tom. 111,
pag. 387) diz que -Manuel Tavares Cavalleiro, natural de
Portalegre, foi um eminente medico (formado na Universidade de Coimbra) e que simultaneamente com os créditos
de analisado clinico lograra os fóros de elegante poeta.
Innocencio nada mais adeanta relativamente a dados biographicos (vid. Dicc. Bibi. Port. — tom. vi, pag. 116),—e
outro tanto acontece com o sr. Francisco Augusto Martins
de Carvalho (vid. pag. 65 do Diccionario Bibliographico
Militar Portugiie%—Lisboa, 1891).
José Maria da Costa e Silva (no tom. x do Ensaio biographico-critico sobre os melhores poetas portugueses pag.
84) apenas accrescenta ás informações de Barbosa o presumir-lhe o nascimento cerca de 1645.
A obra de que estou tratando vem na Bibhotheca Lusitana (por inadvertência de Barbosa, ou por erro typographico dos compositores) intitulada Ramilhete Juvenil. O Jacsimile do frontispício e o do ante-rosto, que apresentamos
em photo-lithographia, mostram bem como é o verdadeiro
titulo (Ramalhete Juvenil).
O Ramalhete Juvenil constitue um vol. in-8.° de 35o pag.
numeradas, com 16 pag. preliminares sem numeração (incluídos nestas o ante-rosto e o rosto).
O ante-rosto (como se pode ver pela reproducção fac-similc) affecta disposições de frontispício, e acha-se ornamentado com um brazão d'armas gravado em cobre.
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D este brazão diz Innocencio (Diccionario Bibliographico
Portuguey — tom. vi, pag. 1 ifi) ser «o escudo das armas da
pessoa a quem o livro foi provavelmente dedicado». Asserção gratuita, para a qual o illustre bibliographo não encontrou decerto fundamentos mais que na sua imaginativa phan
tasista (mesmo porque nem motivos ha para presumir que
o auctor dedicasse a alguém sua obra e nella o não declarasse muito explicitamente)! asserção gratuita (repito) que
o eruditíssimo Innocencio teria evitado, se porventura houvesse querido interrogar a própria significação heraldica do
sobredito escudo, o qual não figura no Ramalhete Juvenil
senão porque realmente pertence ao auctor do livro, como
se está vendo pelo seguinte:
Escudo esquartelado. Ao primeiro, as armas dos Sousas
de Arronches, que são: — escudo esquartelado: ao primeiro,
as armas-reaes portuguezas; ao segundo, em campo de goles, uma quaderna de meias-luas de prata; e assim os contrários. Ao segundo, as armas dos Tavares, que são, em
campo dVmro, cinco estrellas vermelhas de seis pontas cm
aspa; e assim o contrario. Ao quarto, as armas dos Cavalleiros, que são:—em campo vermelho, leão dVairo; chefe
azul com tres flores-de-liz do mesmo metal. Elmo e paquife; e por timbre um castello d ouro.
*
Desejando eu ver, se na família Tavares de Sousa Cavalleiro (que em Portalegre e povoações circumvizinhas bracejou por numerosas vergonteas) poderia fixar-se o logar
que pertence ao nosso poeta, vali-me da obsequiosa investigação a que no assumpto se prestou um estimável cultor
d'estes estudos, nelles sobremaneira versado.
Refiro-me ao sr. general José Maria Grande, sobrinho
do illustre homonymo que brilhantemente honrou no magistério da Escola Polytechnica de Lisboa a cadeira de Botanica.
O sr. general José Maria Grande, que reside na sua
Quinta das Assomadas (a pouca distancia de Portalegre),
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não logrou, com todo o seu bom impenho e a sua inexcedivel amabilidade, liquidar plenamente a questão,—mas colheu, ainda assim, grande copia de subsídios que logicamente induzem a introncar naquella familia o auctor do
Ramalhete .Juvenil.
Três indivíduos soube o meu zeloso investigador desincantar-me, que «Manuel Tavares Cavalleiro» tiveram todos
por nome: serralheiro foi um d'elles (no Crato), alferes o
outro e clérigo o terceiro (em Portalegre estes dois).
Nenhum d'esses, claro está, é o medico-poeta; mas são
tão curiosas e tão interessantes as noticias colhidas ácêrca
d'elles pelo sr. general José Maria Grande, que não sei furtar-me ao desejo dé aqui as deixar archivadas em beneficio
de quem, mais feliz do que eu, possa vir no futuro a preencher lacunas e reatar os elos soltos d'esta cadeia genealógica, por modo que nella occupe seu verdadeiro logar o
poeta do Ramalhete Juvenil.
Comecemos pelo clérigo e pelo alferes.
() alferes Manuel Tavares Cavalleiro (ou Manuel. Tavares de Sousa Cavalleiro) teve, do seu consorcio com Josepha Vellez (ou Josepha Vellez Regadelha), dois filhos e uma
filha.
A. filha, que se chamava Guimar Vellez Tavares, contribuiu com a metade de uma vinha para o dote de seu irmão
Manuel.
Os dois filhos do alferes, que ambos seguiram a carreira
ecclesiastica, foram os padres Manuel Tavares Cavalleiro
(ou Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro) e João Vellez Tavares.
Com respeito ao P. João Vellez Tavares, o meu informador incontrou apenas a primeira folha do respectivo processo de ordenação, e uma escriptura do patrimonio que
seus paes lhe fizeram.
Conseguiu entretanto (simplesmente por essa primeira
folha) averiguar que em 19 de Maio de 1758 lhe conferira
ordens de prima tonsura no seu oratorio particular o Bispo
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L). Fr. João de Azevedo; e que cm 1771 assistia em Portalegre na Rua da Carreira, onde pelo mesmo tempo também
morava seu irmão Manuel.
Da ordenação d'este é que o sr. general José Maria Grande
poude ter presente o processo todo.
Junto a esse processo figura um requerimento do P. Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro em 2 de Junho de i/53,
—requerimento em que diz ser filho do alferes Manuel 1 eivares de Sousa e de Josepha Vellez (já então defuncta): o
requerente, que a esse tempo tinha ordens de sub-diacono,
pretendia passar a diácono e a presbytero.
Pelas testemunhas inquiridas no processo consta apenas
a filiação já citada, assim como o bom comportamento do
requerente e a sua limpeza de sangue.
Em Maio do anno antecedente (1732) fizera Manuel lavares de Sousa Cavalleiro (então clérigo in minovibus) outro
requerimento, em que dizia ser filho legitimo do alferes Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro (neste requerimento, note-se bem, junta ao nome do pae o appellido «Cavalleiro»)
e de Josepha Vellez (já defuncta).
Na carta de ordenação, que se segue, passada em nome
do Bispo D. João de Azevedo, declara-se que o referido
padre é filho de Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro e de
sua mulher Josepha Vellez Regadelha.
Neste processo o P. Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro
vem também ás vezes simplesmente nomeado «Manuel Tavares Cavalleiro» (sem o appellido «Sousa»).
Nos depoimentos das testemunhas para as primeiras ordens do referido clérigo (testemunhas que pertencem quasi
todas ás Ínfimas classes da sociedade) o nome do pae vem
sempre «ManuelTavares de Sousa Cavalleiro».
Mais consta do seguimento do processo, que Manuel 1 avares de Sousa Cavalleiro (filho legitimo do alferes Manuel
Tavares de Sousa Cavalleiro e de sua mulher Josepha "V ellez
Regadelha) era neto paterno de Antonio Gonçalves Carapuça
e de Maria Tavares Cavalleira, e neto materno de Bento
Mendes Penhones e de Isabel Vellez Regadelha.
No requerimento, que faz o clérigo Manuel 1 avares de
Sousa Cavalleiro para ser admittido a ordens sacras, diz-se
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estudante, natural de Portalegre, baptizado na Freguezia
de S. Lourenço, filho legitimo do alferes Manuel Tavares
de Sousa Cavalleiro (natural da mesma cidade, baptizado
na Freguezia de S.,a Maria Magdalena) e de sua mulher
Josepha Vellez Regadelha (natural da referida cidade, baptizada na Freguezia de S. Lourenço), neto paterno de Antonio Gonçalves Carapuça (natural da Aldeia d'Alagôa, onde
fora baptizado) e de sua mulher Maria 1 avares (natural de
Portalegre, baptizada na Freguezia da Santa Sé), neto materno de Bento Mendes Penhones e sua mulher Isabel Vellez
Regadelha (ambos nascidos e baptizados em Portalegre,
aquelle na Freguezia da Santa Sé, e esta na de S. Lourenço).
O Padre Antonio Antunes (Cura na Freguezia da Sé),
incumbido de proceder ás competentes devassas no tocante
a limpeza do sangue de Manuel Tavarès de Sousa Cavalleiro,
diz que achou por parte do pae (o alferes Manuel 1 avares
de Sousa Cavalleiro), por parte da avó paterna (Maria 1 avares), e ainda por parte do avô materno (Bento Mendes
Penhones), serem christãos-velhos, de puro e limpo sangue,
etc. etc.,—se bem que uma testemunha (Manuel Gonçalves
Bello) affirmára a existencia de «mulatice» em grau remotíssimo, defeito este que provinha por parte do pae e avó
paterna do habilitando.
Na família de Bento Mendes Penhones (avô materno do
clérigo) houve um parocho (chamado por alcunha «o Pelejão») e um religioso professo no Convento de S. Francisco
(em Portalegre).
Outrosim, do depoimento de uma das testemunhas no
processo, parece dever concluir-se que o Arcediago Manuel
Barradas Maldonado era parente de Josepha Vellez Regadelha (a mãe do ordinando) e Isabel Vellez Regadelha (avó
materna do mesmo ordinando), tidas ambas na conta de
christans-velhas, etc., etc.
Por parte dos Tavares (isto é, pela familia paterna) o
ordinando tinha parentesco também com um religioso franciscano e um clérigo de ordens menores (filhos ambos de
um João Vellez Tavares),—como parentesco tinha egualmente com um cura da Freguezia da Urra.

64
Fernando Caldeira (alferes reformado de cavallaria); depondo no processo de habilitação, mui favoravelmente o faz
emquanto á pureza e limpeza da geração do habilitando,
cujos progenitores diz que foram — «sempre reputados por
legítimos e inteiros christãos-velhos, sem fama nem rumor
em contrario, e supposto uma Fulana Tavares, tia, prima,
ou parenta da dita Maria Tavares, avó paterna do habilitando, e a tal parenta filha de Antonio Tavares Espiraleiro
d'esta cidade, casasse com Francisco Pretinho, lilho de Sebastian! Pretinho d'esta cidade, que tinha sua fama de mulatice, essa mácula se não communicou nem podia communicar á avó paterna do habilitando».
As testemunhas ouvidas na Aldeia d^lagôa dizem que
Antonio Gonçalves Carapuça (pae do alferes Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro) era christão-velho, etc., etc., e
exercia o olficio de alfaiate.
No mesmo processo figura também um requerimento em
que Manuel Tavares de Sousa (filho do alferes Manuel Tavares de Sousa e de Josepha Vellez Regadelha) pede certidão do casamento de seu avô paterno Antonio Gonçalves
Carapuça com sua avó Maria Tavares Cavalleira (é a primeira vez que lhe dá este ultimo appellido).
E do respectivo termo consta que em 10 de Agosto de
169Õ se matrimoniaram Antonio Gonçalves (alfaiate, solteiro,—filho do lavrador João Gonçalves e de sua mulher
Catherina Dias) e Maria Tavares Cavalleira (donzella,—
filha de Sebastião da Costa, sapateiro, e de Maria Tavares
Cavalleira).
Do processo de habilitação consta egualmente que aos 28
dias do mez de Fevereiro de 1701 recebeu as aguas lustraes
do baptismo em Portalegre na parochial Egreja de Santa
Maria Magdalena, filho dos sobreditos Antonio Gonçalves
e Maria Tavares, um neophyto a quem na pia baptismal
puzeram o nome de Manuel.
Esse neophyto veio a ser o alferes (Manuel Tavares de
Sousa, ou Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro, ou Manuel
Tavares Cavalleiro), de quem nos havemos occupado, e que
possuiu propriedades em Portalegre (entre essas, uma casa
junto á Cadtia).

65
Vejamos agora como na família do alferes e do clérigo
se intronca o homonymo que na villa do Crato exercia o
officio de serralheiro.
Irmão de Maria Tavares (bisavó do clérigo Manuel Tavares Cavalleiro), o serralheiro era filho de Manuel do Crato
dos Santos e de Joanna Tavares Cavalleira, neto paterno
de Manuel do Crato (lavrador) e de sua mulher Maria Fernandes, neto materno de Francisco Lopes Cavalleiro e Maria
Martins.
Estes esclarecimentos com respeito á família do serralheiro, que ampliam a arvore genealógica do clérigo e do alferes, incontrou-os o sr. general José Maria Grande num
instrumento appenso ao processo de habilitação do P. Manuel Tavares de Sousa Cavalleiro.
Esse instrumento é a justificação a que em 1G92 se procedeu com respeito á limpeza de sangue do serralheiro,—
justificação em que ha uma testemunha a declarar que tanto
o justificante como os seus ascendentes eram todos de limpo
sangue, com especialidade os Cavalleiros (dos quaes afiirma
ser mui nobre a familia), o que perfeitamente coincide com
os depoimentos das outras testemunhas, que todas sempre
especializam, no tocante a muita nobreza, as famílias Tavares e Cavalleiro.
Natural de Portalegre, o serralheiro (como ficou dito) assistia na villa do Crato,—onde tinha nascido sua mulher
Luiza Moreira de Torres (filha de Marcos Moreira de Torres, oriundo do Crato,—e de Anna Fernandes, natural de
Arronches).
Em seu consorcio houve o serralheiro, pelo menos, dois
filhos, — que ambos tomaram ordens e foram sacerdotes do
Habito de S. Pedro (Francisco Tavares de Sousa Cavalleiro, e Diogo Tavares de Sousa Cavalleiro).
Mas de tudo isto afinal... que é que se nos oilerece concluir para o nosso caso? Que na familia Tavares de Sousa
Cavalleiro ha oscillações pronunciadissimas no tocante ao
mais alto ou mais baixo nivel social que alternadamente
occupam seus diversos membros.
5

I
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Para melhor comprehensão d esta verdade, aqui vai graphicamente representada:

Manuel
Tavares
Cavallciro
(alferes).

Manuel
Tavares 1
Cavallciro \
(clérigo).

Joseplia
Vellez
Regadelha.

Antonio João Gonçalves
Gonçalves | (lavrador).
Carapuça | Cathcrina
(alfaiate).
Dias.
SebastiSo
da Costa
Maria
(sapateiro).
Tavares
Maria
Cavalleira.
Tavares
Cavalleira.

Bento
Mendes
Penhones.
Isabel
Vellez
Regadelha

Manuel do
Manuel
Crato
do Crato (lavrador).
dos Santos
Maria
(lavrador). Fernandes.
Francisco
Lopes
I Joanna
I Tavares Cavallciro.
I Cavalleira.
Maria
^ Martins.

Domingos
Gonçalves.
Maria
Mendes.
Antonio
Fernandes
Regadelha.
Maria
Vellez.
Manuel
Manuel
do Crato
do Crato (lavrador).
dos Santos
Maria
Manuel
(lavrador). Fernandes.
Tavares
Cavallciro
Francisco
(serralheiro).
Lopes
Joanna
Tavares Cavallciro.
Maria
\ Cavalleira.
Martins.

Não deve pois causar extranheza que em família nobre,
cujos foros de nobre/a não minguavam por haver quem
nella exercesse oficias" mechanicos (de serralheiro, alfaiate,
sapateiro, etc., etc.), um dos membros se dedicasse á profissão clinica (profissão ainda pouco acceitavcl nas famílias
aristocráticas do século xvu)—e afirmasse, em livro seu de
versos, o direito que lhe assistia de usar no escudo heráldico as armas dos Sousas, as dos Tavares, e as dos Cavalleiros.
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No archivo da Universidade de Coimbra, onde cursou
estudos o medico-poeta Manuel Tavares Cavalleiro, quiz eu
\ei se, descobrindo-lhe a filiação pelos termos da matricula,
lhe marcava o competente logar na arvore genealógica da
família.
Para isso recorri á obsequiosidade provadissima do meu
prezado amigo e consocio, o Dr. Augusto Mendes Simões
de Castro. E por elle pude saber que de 1Õ70 a 1678 frequentou a Universidade, onde cursou as aulas de Medicina,
Manuel I avares Cavalleiro, natural de Portalegre, filho de
Marcos Fernandes (como se lê nalguns dos termos de matricula) ou Marcos Fernandes Astrologo (como se incontra
em outros).
Marcos Fernandes Astrologo! No «Astrologo» está a gente
a ver perfeitamente uma alcunha popular. Marcos Fernandes está a denunciar-se-nos um mechanico de plebeia estirpe, com quem (á similhança do que vemos no consorcio do
alfaiate Antonio Gonçalves Carapuça1, no do sapateiro Sebastião da Costa, e no do lavrador Manuel do Crato dos
Santos) se matrimoniou qualquer fulana que em seus appel'dos contava o de Tavares e o de Cavalleiro,—pois que
ae sua mãe certamente o Licenciado os tomou.
Nisto se resume o que ácêrca do medico-poeta pude lograr; mas, pouco mesmo como é, representa já um subsidio
a sommar com o pouquíssimo que até hoje nos diziam biographos relativamente ao auctor do Ramalhete Juvenil. Este
subsidio, que poderá porventura vir a significar no labyrin110 das

.

pesquisas um verdadeiro fio de Ariadne, outros
felizes o aproveitarão talvez quando se lhes proporcione o ensejo de associar-lhe novos elementos de investigação.
Por minha parte o que se me afigura provado, provaissimo, é que o brazão gravado no ante-rosto do livro,
que todas estas considerações motivou, pertence (em conmais

tro'logoaraPUÇa,,! °Utra a'CUnha Provavelmente> á similhança do «As-
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trario do que suppunha o bibliographo Innocencio) ao auctor dos versos Manuel Tavares Cavalleiro.
*

i

Do Ramalhete Juvenil, — cuja impressão coustitue uma
especie rara («pouco vulgar» lhe chamava Innocencio em
1862—loc. cit ~), — presentes agora tenho os dois exemplares que possue a Bibliotheca Nacional de Lisboa (um
dos quaes truncado, porque lhe faltam as pag. 239 a 2421,
e pude também ver o que pertence ao sr. Neves Sobrinho,
um exemplar primorosamente incadernado em marroquim
do Levante (escarlate) e doirado no córte.
Impresso em caracteres romanos, com reclamos em quasi
todas as paginas, e rubricas por lettra alphabetica nos cadernos, adornado com varias cabeças ornamentaes (duas
das quaes são abertas em madeira, e constituídas as outras
por agrupamentos de vinhetas typographicas), adornado
também nalguns sitios com iniciaes floreadas (as mesmas
do alphabeto que serviu para o Soneto extemporâneo, para
o Catecismo Brasílico, e para a «Dedicatória» do Katecismo
Indico),—o Ramalhete Juvenil é um verdadeiro Horilegio
poético, formado por 3o lyras, 5o sonetos, 3 éclogas, 10 canções, 1 composição «sentina», varias redondilhas, decimas,
glosas, 1 villancico, 25 romances, 1 ode e 1 madrigal; nove
d'essas composições, escreveu-as o auctor em castelhano.
Em pag. 52 figura repetido o florão do frontispício.
A ultima pagina das numeradas (35o) é occupada pela
«Protestação de fé» e finaliza por um remate ornamental
gravado em madeira.
A pag. 98 traz num Soneto a glosa de dois versos de
Camões (o 5.° e o 6.° da est. 54." no Cant. v d 'Os Lusíadas). D'essa pagina vai no presente opusculo a reproducção em fac-simile.
Das paginas innumeradas as primeiras quatro são destinadas ao ante-rosto e ao rosto (com os respectivos reversos
em branco); seguem-se tres paginas occupadas pelo Pro-
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Ramalhete juvenil

Verfos glo fados.
Eu que cahir naó pude nefte engano,
Que he grande dos amantes a cegueira.
SONETO

XXII.

CLori a mais bclla flor, por quem o dia
Trajava luz, veftiarefplandores,
A noite definentia feus horrores,
Sahia o Sol, a Aurora amanhecia;
Que o bem de hum fó favor,q eu mais queria,
No mal trocado tens de mil rigores ?
Que o jufto galardám de meus amores,
Outrem o logra ? dura tirania!
Mil vezes tropecei nefte receio,
Nunca o mal conheci de tanto dano,
Sempre fé lhe guardei mui verdadeira.
Bem perdi, choro mal, & agora creio,
(Eu que cahir naó pude nefte engano,)
Que he grande dos amantes a cegueira!

Pafto-

logo Ao Leitor; nas cinco seguintes ha varias composições
poéticas em honra do auctor do livro (de Alvaro de Mello
Grade, quatro Decimas; de Manuel Vellez de Meyra, duas
Decimas; de Alvaro de Sousa Mexia, um Soneto; e do Licenciado Antonio de Sousa Giram, um Epigramma latino
In lattdem Áutlioris); as derradeiras quatro paginas, preenchem-nas as Licenças (datadas todas de Lisboa, a primeira
em 12 de Fevereiro de 1675 e a ultima aos 20 de Dezembro
de 1687).

■

XI

COMPENDIO | GENEALOGICO | DA REAL CASA
£)E SABOYA, | COM HVM APPENDIX, EM QVE SE |
Jíi luccinta noticia dos Eftados, Rendas, Forças, & | Títulos. que tem efta Auguftifíima Cafa. | Offerecido j A SERENÍSSIMA | INFANTA DE PORTVGAL. | Pelo Conde \
D- IERONIMO MARCELLO DE GVBERNATIS, | Prefidente no Supremo Senado de Nifa, Confelheiro de | Eftado,
& Enuiado Extraordinário de S. A. R. de | Saboya neíla
Corte, j Traduzido do Italiano em Portugiieq, | PELO SEV
SECRE I ARIO MATTHEVS BOSIO,! & porelle mefmo
dedicado | AO CONDE DA CASTANHEYRA, &c. | (Escudo da Casa de Saboya, gravado cm madeira.) | LISBOA. | Na
Officina de MIGVEL DESLANDES. |
1 Com todas as licenças necefsarias. 1682. |
D este folheto, a que Innocencio dá qualificação de «raro»
(vid. tom. vi do Dicc. Iiibl. Port., em pag. 164), possue um
exemplar a Bibliotheca Nacional de Lisboa, e outro possuia
também o referido bibliographo.
E no formato in-4.0; consta de 39 pag. numeradas, precedidas por 8 innumeradas, e seguidas de 1 sem numeração.
Impresso em redondo, com algum itálico, oflerece reclamos,
e rubricas por lettra alphabetica. Servem-lhe de infeite cabeças ornamentaes, remates decorativos, e varias iniciaes
floreadas.
Das paginas preliminares innumeradas é occupada a i.a
pelo frontispício; em branco, a 2."; da 3.a á 5." vem a Dedicatória da traducção—Ao Excellentissimo Senhor Simaõ
Correa da Sylva, Conde da Castanheira—(assignada pelo
tiaductor Mattheus Bosio, e não «Bossio» como erradamente
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escreveu Innocencio); entre a 6." e a 8.a decorre (assignada
pelo auctor) a Dedicatória da obra á Sereníssima Infanta
de Portugal D. Isabel (lilha d'El-Rei D. Pedro II e de sua
primeira mulher D. Maria Francisca Isabel de Saboya).
Em pag. i das numeradas começa o texto da obra propriamente dito, e finaliza em pag. 3ç).
Segue-se innumerada a pagina derradeira, destinada ás
Licenças, todas de Lisboa em Julho de i(582.
«Heroyna de grande efpirito» se chama neste livro (em
pag. 22) a nossa Infanta D. Beatriz (filha d'El-Rei D. Manuel,
e casada com o Duque de Saboya Carlos III).
Com esse juizo critico vem precisamente combinar um
interessante livro, ha vinte e nove annos publicado: — Noli-ic Storiche intorno alia vila ed ai tempi di Beatrice di
Portogallo Duchessa di Sai'o ia con documenti per d Barone
Gaudenzio Claret ta Membro delia R. Deputa\ione sovra gli
studi di Storia Patria (Torino — 1S63—Tipografia Eredi
Botta—In:8.° de 1 y5 pag. numeradas, e em H. áparte a mimosa reproducção (por gravura) de uma medalha ora existente no medalheiro d'El-Rei d'Italia, — medalha, cm cujo
anverso figura representado o elegantíssimo busto da gentil
Infanta com a legenda beatrix decvs portvgallie dvcissa
sabavdie).

XII

ORA.ÇAM | FVNEBRE | Nas Exéquias Reaes da Serenifi Rainha de portvgal, | d. maria, FRANCISCA, ISABEL ! DE SABOYA, | CELEBRADAS j Na
anta Cafa de Mifericordia de Lisboa, aos 27. | de Ianeiro
d
e 1684. j OROV\ O P. D. RAFAEL BLVTEAV, | Clérigo
Regular Featino da Divina Providencia, Doutor | na Sagrada
Theologia, Pregador da Rainha Mãy | d'Inglaterra, & Calificador do S. Officio | no Reyno de Portugal. | (Logar occup.ido por uma vinheta emblematica.) | LISBOA. | Na Officina de
MIGUEL DESLANDES. i — | M. DC. LXXXIV. \ Com
Iodas as licenças neceffarias. |
llnia

In-4.0 de 39 pag. numeradas, impresso em redondo com
muitíssimo itálico, reclamos, e assignaturas por lettra alphabetica.
E destinada ao frontispício a 1 .a pagina com o reverso em
branco.
Iniciada por um D floreado, e elegantemente coroada por
cabeça ornamental (gravura em madeira), decorre de pag. 3
a
Pag- 6 a Epistola Dedicatória a Real Alteia da Seretiif
,/*»ia Senhora D. Maria loanna Bavtista, Duquesa de Saboj-a, Rainha de Chypre, &c.
Na pag. 7 abre por um A floreado o texto da Oraçam
Eimebre, e finaliza na pag. 22.
A pag. 2 3 constitue uma especie de frontispício para a segunda parte do folheto (Prothevs Doloris in Obitu Sereniss

"'hv Regina; Portvgallice, D. Maria; Francisca; Elisabeta;
Sabaudia
Avthore P. D. R. Raphaele Blvteavio
\
E completamente cm branco a pag. 24.
a

Principiam na pag. 25, e finalizam na pag. 3y por uma
vinheta ornamental, as composições métricas latinas que
constituem o texto do Prothevs Doloris.
Este folheto, que representa uma especie rara, da qual não
teve conhecimento o bibliographo Innocencio, pude examinál-o nos dois exemplares que possue a Bibliotheca Nacional
de Lisboa.
Das producções nelle incluídas faz menção, tecendo-lhes
elogio, em pag. 740 do tom. vn, o venerando auctor da
Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa.
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A proposito de exéquias celebradas no fallecimento da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya, passarei a dar
conhecimento de outra espccie, cujo auctor (por extrangeiro)
não figura na Jiibliotheca Lusitana do insigne Barbosa Machado, nem tão pouco (talvez porque lnnocencio lhe desconhecesse a existencia) no Dicc. Bibi. Portugue\.
No riquíssimo repositorio da Bibliotheca Nacional de Lisboa se me offereceu ensejo de topar com o raro folheto,
que vou citar, in-4." de 24 pag. numeradas, impresso em redondo com algum itálico, reclamos, e assignaturas por lettra
alphabetica, duas iniciaes floreadas, tres cabeças ornamentes, e um remate decorativo.
Eis o que se lhe lê no frontispício:
ORAÇAM | FVNEBRE; | QVE PREGOV| O R. P. Fr.
CONSTANTINO DE NANTES, | Capuchinho Francez, |
lente habitual de THEOLOGIA, E QUALIFI-I
cador do Santo Ollicio: | EM AS EXEQUIAS, QUE SE
FIZERAM EM A MORTE | da Sereniflima Senhora, |
D. MARIA, FRANCISCA, ISABEL | de Saboya, | RAINHA. DE PORTVGAL. | POR ORDEM DO EXCELLENTISSIMO SENHOR | de S. Romão, Embayxador Extraordinário de El Rey | Chriltianifllmo, em 3. de Ianeyro de
1684.1 oyto dias depois de fua morte: | EM O REAL CONVENTO DO SANTO CRVCIEIXO DAS | Religiofas
Capuchinhas, em que ejlà depofitada. | ESTANDO PRESENTES COM SVA EXCELLENCIA O ILLVS-1 triílimo Senhor Arcebifpo Inquifidor Gèral, & outros Prela- |
dos, & Grandes da Corte, & os ConfefTores de | ambas as
Mageftades. j Dedica-a, Offerecea, & Confagra-a | A PRIN-
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CESA N. SENHORA, | JOAM AVPHANTE. (Logaroccupado por uma linha de infeites typographicos.) j EM LISBOA. |
Na Officina de MIGVEL DESLANDES. | Com Iodas as licenças necejfarias. Anno de 1684. |
É em branco o reverso do frontispício, correspondente
á pag. 2; na pag. 3 vem a Dedicatória do editor; na pag. 4
umas breves palavras ao «Amigo leytor»; da pag. 5 á pag. 24
decorre o texto da Oraçam Fvnebre que principia por palavras latinas de um versículo bíblico (Mortua c/l ergo Raclicl,
& fepulta ejl in via).
#
A frequente repetição d'aquellas palavras —Mortua cst
ergo Rachel'— na Oraçam Fvnebre, que Fr. Constantino
de Nantes pronunciou em o Real Convento do Santo Crucifixo, foi provavelmente o que deu causa a que alguma das
capuchinhas, alli professa, escrevesse com toda a ingenuidade piedosa do ascetismo freiratico, e ao mesmo tempo
com a galante incorrecção de quem pouco práctica estava
no conhecimento da língua portugueza, uma especie de nenia em prosa exclamativa (permitta-se-me a expressão) a
proposito do mesmo fúnebre assumpto.
Casualmente me passou pelos olhos essa relíquia monastica, na occasião de folhear um dos códices de miscellanea
manuscripta que, outrora pertencentes á rica Livraria dos
Marquezes de Pombal, foram em 1888 adquiridos pelo Governo para a Bibliotheca Nacional de Lisboa.
O códice, a que me refiro, tem hoje por marcação bibliotheconomica no respectivo gabinete o n.° 6S5. Em íls. 68
bis a 6g (Tesse códice, eis textualmente o que se lê:
«Mortua este Rachel
«Morreu Rachel dise os palavras do tema morreu, a flor
de Franse, morreu a Gram Rainhe de Portugal, mais fer1 Fazem parte do * 19 no cap. xxxv do Genesis.
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mosi, q Racheli, morreu a nossa rainhe Portuguesi, porq uos
le matestis, Portugueses; Ali esta, ali esta Rainhe, com m.10
fermosi tela cuberti; oh Racheli, Rainhe fermosi, gramde flor
de 1-ranci; morreu Racheli, fora de sua palasio, morreu o
nosso Rainhe fora de sua casi. oh. Bizari Rachel m.'° paiesido és a Racheli, morreu Rachel e sentio Iácob m.t0 o seu
morte, morreu o nosso Racheli, e o nosso Rey Pedri esta
m*"' chorosi, chora, chora Rey Pedri, pois morreu nosse
ynhe mortua est Rachel. Morreu Racheli e enterrarão seu
c
°rpo, em hum caminhe morreu nosso Raynhe, e esta enter'ado en caminhe de S. Bento, q uai p.a a estrela, como hião
os
Reys magos atras de húa estrela, mas m.'° mais bizaro uai o nosso Rachel porq uai como estrela de Franca
e uai p.a este caminhe com m.'° soldadi com m.10 Relegioso
com m.to fidalgia com m.10 tocha todo cuberti de tela como
m.'° Raynhe mortua est Rachel. Morreu Rachel m.tocriansi
morreu a nosso Rachel m.'°criansi, muito Raparige, mortua
e
$t Rachel. Rachel depois de morta lhe puzerão húa pedra
ensima de seu corpo, nosso Rachel mais bizarro lhe puzerão
m.ta fermosa pano de tela, que mandou por nella Rey Pedri.
mortua est Rachel, Rachel despois de morto tudo quanto
gente pasaua por aquelle caminhe lhe poem pes por sima,
o nosso Rachel como mais fermoso ninguém pode pisar seu
corpi q ali esta português não lhe ade pisar, uai poemlhe
° pe ensima, ueras q te manda faser nosso Rey Pedri o q
mandou faser elRey asuero a Aman se la quiseres por teus
pes Português ade o nosso Rey Pedri mandar enforcarte,
mortua est Rachel Morreu Rachel, e sua irmã Lia chorou
m.Us lagrimas morreu o nosso Rachel e seu irmã de Sabóia1
esta m.t0 triste e m.t0 choroso, mortua est Rachel. Morreu
Rachel tan fermoso como o sol, mas o nosso Rachel m.t0
mais fermoso, morreu Rachel sem deixar filhas, morreu o
1
Refere-se a freira á Duqueza de Nemours, Maria Joanna Baptista
de Saboya, com quem o Duque de Saboya (Carlos Manuel) casára em
segundas núpcias. D'esse casamento brotou Victor Amadeu, que veio
" ser o primeiro Rei da Sardenha. A Duque/a Maria Joanna (irman
primogénita da Rainha D. Maria Francisca) foi dedicada a Oraram Fv"ebre, de que tratei no capitulo precedente. '
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nosso Rachel, e deixou húa filha q he outro Rachel oh Rachel de Franse, mais bizarro q Rachel dos hebreos, mor tua
est Rachel. Oh Rachel' q ficaste no lugar de Rachel q morreu, não te morras menine uaite p.a Franci, olha q to digo
terás m.t0 bom uida ou uem aqui p.a estas flores de Fransi
onde esta o nosso Rachel uosso May q uos terão m.'° mimoso uem uem Rachel pequenini, uem uer o uosso Rachel
grande q ali esta, e ade tirar dali2 mor tua est Rachel, num
segd" f.ra uem
Fransi3, num segda f.ra uai p.a a esperanse',
num seg.da f.ra uai pa palhauá, num segda f.ra moreu5 oh mofine seg.da f.ra, oh mofine seg.da f.ra morreu este flor de
Franse, morreu esta flor de Portugal morreu esta flor por
minhas pecados chorai, chorai mor tua est Rachel.»
Em meio da apparente futilidade (quasi pueril, confessemol-o) por que se caracteriza esta composição, sobresái
todavia uma nota realmente significativa.
E vem a ser: —que até mesmo na serenidade do claustro
iam repercutir-se rumores de accentuada animadversão contra a preponderância do elemento francez na politica portugueza,— animadversão que deu inclusivamente origem a
ter de retirar-se para França o preclarissimo Bluteau,—
animadversão que chegou a traduzir-se em variadíssimos
' Dirige-se a freira á Infanta D. Isabel, que nasceu em 6 de Janeiro
de 1669, filha da Rainha D. Maria Francisca e d'El-Rei D. Pedro II.
2 Naturalmente a freira quereria dizer: — «e ninguém ade tirar dali»
(do Real Convento do Santo Crucifixo, onde os restos mortaes da
Rainha estavam depositados).
3 Em 2 de Agosto de 1666 introu no porto de Lisboa a armada franceza que trazia abordo a Rainha D. Maria Francisca, recentemente desposada (por procuração) com El-Rei de Portugal (D. Alfonso VI).
•1 Em 21 de Novembro de 1667 se recolheu a Rainha ao Mosteiro
da Esperança (de Religiosas de S. Francisco), para d'alli promover a
invalidação do seu matrimonio com El-Rei D. Atlbnso.
5 Aos 27 de Dezembro de i683 (contados á risca tres mezes e meio
depois de fallecer, incarcerado num estreitíssimo aposento do Paço de
Cintra, o seu primeiro marido) expirou a Rainha D. Maria Francisca
no Palacio do Conde de Sarzedas, em Palhavan.
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pasquins, entre os quaes merece especialmente mencionarse aquelle que mui repetidas vezes figura copiado nas miscellaneas manuscriptas do tempo:
«Infcrmo do mal francez
Ha annos está Portugal;
E não siira d'este mal,
Porque o curam ao revez.
Deus lhe acuda d'esta vez,
Porque este Reino (coitado!)
De sorte está g
Que é dificultosa a cura,
E assim está na sepultura
Vivo mas quasi interrado.
«De uma Rainha Franceza,
Que aqui veio a Portugal,
Se pegou tão grande mal
Nesta Nação Portugueza.
Penetrou mais na Nobreza
Este pestífero humor:
Ja não ha grande senhor,
Que este veneno escondido
Lhe não tenha corrompido
De seu peito o interior!»

Doze Decimas abrange esta Satyra, que modernamente
sahiu impressa (de pag. 243 a 246) na obra seguinte:—Les
Por t ugais en France les Fr anca is en Portugal par li. FranC

'sque-Michel Vice-Cônsul de Portugal Avec trois reproductions de sceaux et un fac-simile d'une lettre de Marie de
Savoie, Reine de Portugal (Logar occupado pelos escudos das
armas reaes de Portugal e imperiaes do Brazil com as iniciaes (A. G.)
do nome dos editores.) Paris Guillard, A illaud c& C."', éditeurs
Rue Saint André-des-Arts, 47—1882 (In-8.° de v-285 pag.
numeradas, antecedidas por 3 Hs. sem numeração. No verso
do ante rosto, lê-se:—«Imprimerie Pillet et Dumoulin rue
des Grands-Augustins, 5, Paris.»—).
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TVMVLO 1 APOLLINEO, | ERIGIDO | As faudofas
memorias do Senhor | D. FRANCISCO | MASCARENHAS, | CONDE DE CUCOLIM, | E DEDICADO \
Ao Senhor | D. FRANCISCO | XAVIER IOSEPH |
DE MENEZES, | Prodigiofo Primogénito dos Esclarecidos Condes da Ericeira. | Éfcreveo | JOSEPH CORREA
Dl', BRITTO. | (Logar de uma vinheta que representa um açafate
c
°m flores.) | EM LISBOA. | Na Officina de MIGUEL
DESLANDES. | — | M. DC. LXXXV. | Com todas as licenças necejfarias.
Este opusculo (cujo titulo nem Barbosa Machado, nem
bibliographo Innocencio, transcrevem com exactidão rigorosa) constitue um folheto in-4.0 de 35 pag. numeradas, seguidas de 3 sem numeração (que Innocencio não menciona
—vid. Dicc. Bibi. Port., tom. iv, pag. 296). Notam-se-lhe
reclamos em quasi todas as paginas, e em cada caderno rubricas por lettra alphabetica.
Ao frontispício é destinada a pag. 1. Apresenta-se em
branco a pag. 2. Da pag. 3 á pag. 4 corre uma Dedicatória em portuguez, antecedida por cabeça ornamental
aberta em madeira (cabeça ornamental1, em cujo centro ha
um escudete com as armas-reaes de França, ladeado por
duas figuras incostadas a cornucopias que intornam Hores
0

' A este cabeçalho decorativo terei occasião de mais circumstanciadamente me referir na «Segunda Parte» do presente estudo, quando
vier a terreno occupar-me da officina typographica de João da Costa:
•nclusivamente (para melhor intelligencia) incontrará o leitor photolithographica reproducção do cabeçalho.
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e fructos, cada uma das quaes defronta com uma serpente).
Na pag. 5, vem um Soneto em castelhano En aplaufo dei
Author, y dei Heroe aquien fe celebra, de Don Francisco
Xavier Joseph de Meneces. Na pag. 6, outro Soneto, em castelhano também, por Filippe Correia de Brito, En aplaufo
dei Autor. Segue-se na pag. 7, ainda em castelhano, terceiro
Soneto escripto por Francisco Soares da Silva En aplaufo
dei Autor. Na pag. 8 começa a obra do auctor (um poemeto em castelhano), c finaliza na pag. 35. As tres paginas
finaes (innumeradas) são occupadas pelas Informações e Licenças (todas de i685).
A impressão é alternadamente feita com caracteres de
typo itálico e de redondo: illustram-n-a varias iniciaes ornamentadas, cabeças decorativas, e remates de pagina.
A vinheta do frontispício é a mesma que figura no rosto
do Catecismo Brasílico, impresso em o anno seguinte por
Miguel Deslandes (veja-se do referido Catecismo o especimen photo-lithographico, appenso ao cap. v d'esta o Primeira Parte» que sobre impressões deslandesianas vou escrevendo).
Acha-se representado o Tvmvlo Apollineo por dois exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa.

XV

Mais outra espccie, não menos rara do que a antecedente:
RELA.ÇA.M | HISTÓRICA, | PERTENCENTE AO
I ADO, SUCCESSOS, | & ProgreíTos da Liga Sagrada contra Turcos: | Publicada neíta Corte de Lisboa
,l 2
4- de Outubro, | Anno de 1G87. | Algíías noticias das
Co
"Jas de Polotiia. \ AToras particularidades, & confequenC ls

'~ da I uoria de Darda. | Refoluçoes tomadas pelos Se" lores Duques. Perturbaçaô total j dos Turcos, & espe' anças de lograla brevemente. | Primeiras noticias de húa
grande Vitoria alcançada pelos Mofco- \ vitas contra os
artaros. | Tomada de Corinto, Caftel- Tornes, Mi/itra,
"c. pelos Vene-1 pianos, já Senhores abfolutos de todo o grane
fajnio da Moréa. | (Logar occupado por uma vinheta aberta em
madeira, que representa um açafate com flores.) | LISBOA. | Na
Olicina de MIGUEL DESLANDES | Na Rua da Figuey'a' I ('-om todas as licenças neceffarias. Anno 1687. |
E folheto de 14 pag. numeradas, em formato a que vulgarmente chamam in-4.0, e constituído por um caderno uniCo
, do qual na pagina 1 figura o frontispício; a pag. 2 é
em

branco; o texto, impresso todo em caracteres redondos,
e coroado por uma aggregaçao de vinhetas typographicas a
ormarem cabeça, começa na pag. 3 por uma inicial ornamentada; em todas as paginas ha reclamos; rubricas figuram só na pag. 5 (A iij) e na pag. 7 (A iiij).
A vinheta do frontispício é ainda a mesma que serviu no
do Catecismo Brasílico (veja-se o respectivo fac-simile).
Ao sr. Ferreira das Neves pertence o exemplar que para
a descripção d'este opusculo consultei.
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Dando-lhe a qualificação de «rara», menciona Innocencio
• no tom. v do Dicc. Bibi. Por/., em pag. 3o8) a seguinte espécie:
EXEMPLAR I DE I VIRTVDES MORALES | EN
VIDA DE I JORGE CASTRIOTO, | Llamado Scanderbeg, | PRÍNCIPE DE LOS EPIROTAS, Y ALBANESES, | OJfrecido a la Ilujlre | JUVENTUD PORTUGUESA, | COMPUESTO POR j D. LUIS DE MENESES, | CONDE DE LA ERICEYRA, DEL CONSEJO |
^e Eftado de S. Mageftad, Veedor de fu Hazienda, Ca- |
pitan General de la Artilleria dei exercito, y Pro- [ vincia
de Alentejo, y Governador de las Ar- | mas de la Província de Traslosmontes. | (Logar occupado por vinheta, gravada em
madeira, que representa uma taça repleta de fructos.) | LISBOA, |
En la Officina de MIGUEL DESLANDES, | Impreffor de
S. Mageftad. Ano 1688. | Con todas Ias licencias necejfai'ias. | A cofta de Antonio Levte Pereira, Mercader de Libres. i
LA

Em formato commummente designado por in-4.0, compoe-se este livro de 3i2 pag. numeradas, antecedidas por
4^ sem numeração.
Das innumeradas é destinada a i.a ao frontispício; em
branco a 2.a; da 3." á 6." corre a Dedicatória do auctor
(em castelhano); abrange as tres seguintes o Prologo Al Lec
tor; na pag. io.a, um Soneto (em castelhano) do Marquez
de Arronches A la Historia de Jorge Castrioto, que con
pluma Fenícia eferivió el Excelentijfimo Seíior Don Luis de
Menefes, Conde de la Ericeyra, e outro de D. Carlos de
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Noronha Al mi/mo ajfumpto; na pag. u.a vem do mesmo
D. Carlos de Noronha um Soneto cm portuguez, e outro
de André Rodrigues de Mattos; na pag. seguinte, uma Decima (em portuguez) do mesmo André Rodrigues, e um
Soneto (em castelhano) de Henrique de Moura Manuel; na
pag. i3.a, Soneto castelhano de Manuel de Sousa Moreira
('Castrioto redivivo eu las altas memorias dei ExcelentiJJimo
SeiiorD. Luis de Menefes, Conde de la Ericeyra, &c.) e outro
de Heytor de Brito (Al Seíior Conde de la Ericeyra, Anthor
de obra tau erudita); na pag. 14.% Soneto castelhano por
Troilo de Vasconcellos da Cunha, e Soneto portuguez por
João Pereira da Silva; na pag. i5.a, Soneto castelhano por
José da Cunha Brochado, e outro em portuguez pelo irmão
do Conde1; na pag. i6.a, um Epigramma latino do mesmo
(In Aiictoris laudem Eratris amantissimi), e um Soneto castelhano de D. Francisco Xavier José de Meneses (4.0 Conde
da Ericeira, e filho do auctor do livro); na pag. 17.", um Soneto anonymo e outro do Visconde de Fonte Arcada (ambos
em castelhano); na pag. 18.a, duas Decimas (em portuguez)
por Violante do Céo; na pag. 19.", um Soneto castelhano
pela mesma Violante, e outro cm castelhano também (que
d'est'arte se inscreve: Ao Senhor Conde da Ericeyra em
louvor do livro em que efereve a vida de Iorge Cajlrioto, De
Monjiur Frances Balyo de Acre); na pag. 20.% Soneto castelhano por João Pereira da Silva, e outro por José Correia de
Brito; da pag. ai.«á 22." decorre (assignado por Francisco
Mascarenhas Henriques) um Romance portuguez em quadras septisyllabas; da pag. 23.a á 33." (escripto em prosa
portugueza por Luiz de Couto Felix) Sentimento sobre a Historia que do Príncipe Iorge Cajlrioto efereve o Excelletitijjimo Senhor Conde da Ericeyra, cfc prevençam ao applaufo
univerfal; da 34." á 39/, as Licenças; na 40.a, as Erratas.
A secção das paginas numeradas abrange:—1.°, o texto
da obra, propriamente dito; 2.0, o Index de las Maximas,
1
Este irmão de D. Luiz de Meneses (3.° Conde da Ericeira) é D. Fernando de Meneses (2.0 Conde da Ericeira), com cuja filha D. Joanna
de Meneses (herdeira da casa c do condado) se achava casado o auctor do livro.
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Princípios, Dictamenes, y Sentencias Catliolicas, Politicas,
y Militares, que obferro el Famofo Maeftro, y exemplar de
Virtudes Morales, Iorge Cajlrioto, contenidas en ejle libro;
3.°, a Tabla general de todas las matérias que fe contienen en
ejle libro.
E termina a impressão pelas duas palavras I.avs Deo.
Impresso em caracteres redondos, com algum itálico de
involta, reclamos nas paginas, e rubricas por lettra alphabetica nos cadernos, apresenta este livro algumas iniciaes
floreadas, cabeças ornamentaes, e remates decorativos.
Apezar de rara, a especie acha-se representada por tres
exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa.

XVII

VERGEL i DE | PLANTAS, E FLORES | Da Provinda da | MADRE DE DEOS|dos Capuchos Reformados, |
COMPOSTO | Pelo P. M. Fr. IAC1NTO DE DEOS, |
Lente de Theologia, Primeiro Padre da mefma Província, |
Excommiffario Geral, & Deputado do Santo Oflicio da | Inluifiçaõ de Goa na índia Oriental: | Oferecido, & Dedicado \
AO EXCELLENTISSIMO SENHOR | D. Fr. DIOGO
HLRNANDES | DE ANGVLO Y SANDOVAL, | COMMlSSARIO GERAL QUE FOY DE TODA A FAMÍLIA | de noflo Padre S. Francifco, Arcebifpo de Sardenha,
C.overnador, & | Viz-Rei no efpiritual, & temporal naquelle
Reyno; & hoje do Con- | felho da Mageftade Catholica,
Bifpo de Avila, Embaixador | Extraordinário neftes Reynos
de Portugal: j Pelo P. Fr. AMARO DF SANTO ANTONIO, MINISTRO | Provincial, & Primeiro Padre da Província da Madre de Deos de Goa. | (Logar occupado por vinheta,
gravada em madeira, que representa uma taça cheia de flores.) ] LISBOA, | Na Oflicina de MIGVEL DESLANDES, ! Impreflor de Sua Mageftade. | Com todas as licenças nece(farias.
Anno 1690. |
Aqui está o que se incontra no frontispício de outra espécie também rara, que tenho presente em dois exemplares
pertencentes á Bibliotheca Nacional de Lisboa.
Citando esta obra na Bibliographia Histórica Portuguesa
(cm pag. 276), o doutíssimo Figaniere inadvertidamente lhe
altera o titulo (pois lhe accrescenta palavras, que no frontispício não figuram),—apezar de Barbosa Machado nol-o haver
transcripto com exactidão (na Bibi. Lusit. — em pag. 463
do tom. 11).
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Innocencio, ao mencionál-a (Dicc. Bibi. Port.—tom. m,
pag. 238 a 239), erra-lhe egualmentc a transcripção do titulo
(porque egualmentc lhe attribue palavras que lá não apparecem no frontispício), e não lhe dá foros de rara, nem de
pouco vulgar.
Mas o auctor do Manual Bibliographico Portugue7 (a
pag. 219) diz do Vergel o seguinte:
«Este livro, estimado c nada vulgar, é uma chronica da
referida Província (a da Madre de Deus, dos Capuchos Reformados), e por isso procurado para a Collecção das Chronicas das Ordens religiosas. Vendido por 950 réis, Castro;
4-yooo, Sousa Guimarães; 5.tfo5o réis, Gubian; e 4.^000 réis
recentemente, na livraria de Santa Catharina.»
O sr. Brito Aranha, indefesso continuador de Innocencio,
accrescentando (no tom. x do Dicc. Bibi. Port., em pag. io5)
as noticias referentes ao Vergel, transcreve do Manual Bibliographico os maiores preços que elle tem rendido, e accusa-nos em poder do sr. Conselheiro Henrique da Gama
Barros um exemplar da obra. De outro sei eu que é possuidor o sr. Neves Sobrinho.
Em formato a que geralmente chamam in-folio, constitue
um vol. de 479 pag. numeradas, precedidas de 12 pag. innumeradas (a i.a das quaes é o frontispício, com o verso
em branco; a 3.° e a 4." são occupadas pela Dedicatória
de Fr. Amaro a D. Fr. Diogo; 11a 5.a e na G.a vem o Prologo do auctor Ao Leitor; da 7." á 1 i.a, as Licenças; na 12.%
a relação dos Livros que o Autor dejle Vergel tem compojlo).
Cada um dos oito capítulos em que se divide o Vergel c
infeitado com uma cabeça ornamental (formada por agrupamento de vinhetas typographicas para os septe últimos, e
gravada em madeira para o primeiro): a cabeça ornamental que infeita o primeiro capitulo1 é a mesma com que se
infeita a Dedicatória; a lettra inicial d'esta, e as dos oito capítulos, são todas elegantemente floreadas. No fim do cap. 111
ha um enorme florão graciosamente delineado, e gravado

1

E a cabeça ornamental, que na pagina seguinte descrevo, da palmeira com a divisa Curvala resurgo.

9'
cm madeira. A secção das Licenças, o Prologo, o Index, a
Proteftaçam, e a Taboa Dos Capítulos Provinciaes da Província da Madre de Deos da índia Oriental, apresentam
cabeças ornamentaes, constituídas pela combinação de vinhetas typographicas.
•
A composição é em caracteres romanos, com algum itálico intercalado, reclamos nas paginas, e rubricas nos cadernos.
#
Relativamente á cabeça ornamental,gravada em madeira,
que Miguel Deslandes por duas vezes aproveitou na impressão do Vergel, coroando com ella nas paginas respectivas
a
Dedicatória da obra e o principio do texto, duas palavras se me offerece dizer, fazendo-lhe em resumo a descripçao, que a seu tempo (na «Segunda Parte» do presente
opúsculo) me dará ensejo para novas considerações.
Imagine-se um rectângulo de om,i42 X om,o23: ao centro
um escudete, no campo do qual se ergue alterosa uma palmeira; por detraz do caule da palmeira desdobra-se uma
•ita com as palavras cvrvata resvrgo como divisa; ladeando
0
escudete, symetricamente dispostos, irrompem dois opulentíssimos festões de flores e fructos; estes dois festões,
cada um dos quaes é seguro na extremidade peripherica
por um anjo, prendem-se inramalhetados pelo outro extremo ao rebordo do escudete (como as duas metades de um
Collar de pérolas, que ao centro rematassem num rosicler
de brilhantes); cada um dos dois anjos, emquantocom uma
das mãos segura o extremo que lhe compete do exuberante
festão, reserva a outra para impunhar um farto ramo também de fructos e folhedos; incaixilhando todo este conjuncto elegantíssimo, corre-lhe uma cercadura granulada.
Esta cabeça ornamental é precisamente a mesma de que
o impressor João da Costa usou nalguns de seus productos typographicos. Sirvam de exemplo a Allegaçam de Direito. ... Ordenada pello Ldo- Manoel Alvere\ Pegas (já citada em pag. 16) e a Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes do Patriarcha S. Agostinho.... Pello P. Dom Ni-
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colcio de S. Maria: em ambas estas obras, impressas cm
Lisboa por João da Costa (a primeira em 1667, e a segunda
no anno seguinte), incontramos empregada como elemento
ornamental a chapa de que trato,—o que não deve causar
espanto algum, antes parecer naturalíssimo, a quem souber
que de João da Costa passaram para Miguel Deslandes utensílios typographicos, como adeante direi quando na occasião
própria me occupar da respectiva officina.
*
E, já que de cabeças ornamentaes estou falando, mais
duas palavras accrescentarei, suscitadas por outra gravura
de que João da Costa frequentemente fez uso nas suas impressões.
Ambos os livros, que ultimamente citei, nol-a apresentam.
Em pag. 131 da Allegaçam de Direito (coroando a «Doaçam qve fez EIRey Dom Ioam o Primeiro ao Iffante D. Pedro
feu filho, de que fez mençam o Senhor Rey Dom Ioam o
Segundo no feu tellamento»), e na Segunda Parte (correspondente ao 2.0 tomo) da Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes (coroando a dedicatória que o auctor fez
d'aquella Segunda Parte «Ao Glorioso Padre S. Theotonio»1), incontra-se ornamentalmente disposta uma cabeça em
tudo similhante á que Valentim da Costa Deslandes veio depois a empregar nas «provas» do Soneto extemporâneo, com
a differença apenas de achar-se nesta chapa substituído pelo
escudo das armas-reaes portuguezas o escudo que naquella
apparece com as tres ílores-de-liz (representativo das armasreaes de França).
Á primeira vista poderia talvez mesmo parecer que a
chapa deslandesiana fosse a própria de João da Costa, depois de intromettido nella um taco (para substituição das

1 A Primeira Parte da Chronica c dedicada «Ao Grande Padre S. Agostinho».
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armas de França pelas de Portugal); a menor nitidez de contornos, que offerece a chapa deslandesiana, poderia inclusivamente explicar-se pelo cansaço da gravura e successivo
esmagamento de seus relevos (á similhança do que se vê ter
succedido na portada ornamental com que o impressor Antonio Gonçalves infeitou em 1672 o frontispício da edição
princeps d'Os Lusíadas, — portada gasta e deformada na
serie de impressões a que primeiro servira em outras obras
antes de immoldurar o monumental poema de Camões).
A verdade, porem, é que ha mais do que isso; a verdade
é que, se alguém se dér á tarefa de minuciosamente confrontar os pormenores de uma e outra impressão, reconhecerá
ditlerenças effectivas que a prolongada estampagem não explicaria só por si, mas que demonstram ser a chapa do impressor Deslandes innegavelmente uma copia ou imitação da
chapa anteriormente usada por João da Costa,—assumpto
de que volverei a occupar-me (conforme tive occasião de já
dizer) na «Segunda Parte» do presente estudo.
Duas obras citei (a Allegaçam de Direito e a Chronica
da Ordem dos Conegos Regrantes), em que se incontram
empregadas por João da Costa as duas cabeças ornamentaes a que me refiro (a do escudo com as armas-reaes de
França, e a do escudete com a palmeira); outras porém
(taes como a Satisfaçam, qve se da, citada já no presente
opusculo em pag. 16) poderia egualmente indicar,—o que
deixo de fazer para que não me acoimem de prolixo.
Em occasião opportuna tornarei a occupar-me do assumpto, quando na tela da discussão intrar a officina typographica de João da Costa.
E j agora, que falei na Chronica da Ordem dos Conegos
Regrantes, aproveitarei o ensejo para uma advertencia:
Diz Innocencio (Dicc. Bibi. Port. — tom. vi, pag. 288): —
«Os frontispícios são acompanhados de uma estampa, ou
portada com figuras, gravada em chapa de metal pelo artista portuguez João Haptista em i6(5o.»
E accrescento eu, rectificando: — Onde se lê 1660, leia-se
166q. Lá está bem claro, gravado na própria chapa: — Ioam
Baptista Faciebat. i66q.

XVIII

DIALOGO I FVNEBRE | ENTRE O REYNO DE
PORTUGAL, E O RIO TEJO, | glofando o famofo Soneto, | Fermofo Tejo meu, quam dijjerente, | Em fentimento
do golpe mais cruel, | Com que a Parca, & o Outono, |
Húa cortou a Vida mais íiorecente, | E o outro a Elor mais
animada | Na SeremJJbna Senhora | DONA ISABEL L VISA IOSEPHA, | Infante de Portugal: | Filha primogénita
do muito alto, & poderofo Rey | DOM PEDRO II. | NOSSO SENHOR, | A cuja Real Conítancia | D. V. C. | Eíta
Pequena Obra | ANDRE RODRIGVES DE MATOS, |
Hdalgo da Gafa de S. Mageltade, & Cavalleiro ProfeíTo
na | Ordem de Chrifto. | LISBOA, | NA Oflicina de MIGUEL DESLANDES, | Impreffor de S. Mageftade. Amio
'690. | Com Iodas as licenças necejfarias. |
D este raríssimo folheto viu Innocencio um exemplar em
poder do Conselheiro Figanière, e assim o declara no tom. 1
do seu Dicc. Bibi. Port. (a pag. 69). Esse mesmo exemplar
tenho eu agora presente, graças á gentil obsequiosidade com
que me permittiu manuseál-o o seu dono actual, e meu dilecto amigo, Dr. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro,
que em Maio de 1889 o adquiriu em leilão'.

1

O exemplar a que me reporto, fazia parte do lote n." 475 no Catalogo das importantes livrarias dos fallecidos srs. conselheiros José da
Silva Mendes Leal e Jorge Cesar de Figanière
(Lisboi—
Typographia Universal—1889—In-8.° de i5i pag. numeradas, precedidas de 4 innumeradas e seguidas de 1 sem numeração).
Como se vê, nesse leilão figuraram também os livros do Conselheiro
José da Silva Mendes Leal,—estadista notável e consummado litterato,
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1 raz o referido exemplar no frontispicio, escripto por lettra de fins do século xvn ou princípios do xvm, o nome de
Fr. Francisco de Brito. Com esse nome floresceu naquelle
tempo um illustre conterrâneo meu (filho de Antonio Amado
de Brito e de Anna Rebello),—Eremita que foi de Santo
Agostinho, cujo habito professou em Lisboa no Convento
de Nossa Senhora da Graça, famoso prégador a quem Barbosa Machado (vid. Bibi. Lusit. — tom. u, pag. r>5) tece
rasgados elogios: possivel é pois que ao insigne eborense
houvesse pertencido o exemplar adquirido pelo Dr. Carvalho
Monteiro.
Km formato que os bibliographos designam por in-j..",
'6 pag. numeradas conta o folheto, impressas em redondo
com muito itálico, reclamos em quasi todas as paginas, e
assignatura por lettra alphabetica (Aij, Aiij, Aiiij) da fl. 2.a
á 4.'' Como elementos de adorno, offerece cabeças decorativas, iniciaes floreadas, e remates ornamentaes.
Destina-se ao frontispício a pag. 1, e figura completamente
em branco a pag. 2.
Da pag. 3 d pag. 4 incontra-se datada em Lisboa aos 29
de Outubro de 1690, e subscripta por André Rodrigues de
Mattos, a Dedicatória a El-Rei. Está composta quasi toda
em typo itálico: precede-a uma cabeça ornamental, gravada
em madeira, com as armas-reaes portuguezas'; e serve-lhe
de inicial um D floreado.

que na Bibliotheca Nacional de Lisboa, exercendo o alto cargo de Bibliothecario-Mór, soube sempre corresponder á expectativa de quem
para tão delicadas funcçóes o escolhera, como digno de sentar-se na
cathedra anteriormente occupada pelo Dr. Antonio Ribeiro dos Santos,
pelo Dr. José Feliciano de Castilho, e por vários outros que de suas
especiaes aptidões em assumptos bibliotheconomicos deixaram alli brilhante demonstração.
1
Como supportes do escudo apresenta este cabeçalho ornamental
duas figuras femininas, ladeadas por cornucopias e serpentes.
li evidentemente uma tosca imitação d'aquelle que (a proposito do
lvmvlo Apollineo) já no cap. xiv descrevi. Do assumpto volverei a occupar-me, quando tratar da ofiicina typographica estabelecida em Lisboa
por João da Costa.
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Entre a pag. 5 e a pag. 6 depara-se-nos, sobrepujada por
uma cabeça decorativa (em cuja formação entram pequeninos infeites typographicos, symetricamente combinados), a
conceituosa "Informação» do Padre Bluteau.
Antecede-a (claro está) o competente despacho, assim concebido:
«O Padre Meftre Dom Raphael Bluteau Qualificador do
Sãto Officio veja o Dialogo de que efta petição faz menção,
« informe com feu parecer. Lisboa 24. de Novébro de 1690.
Pimenta. Noronha. Ca/Iro. Fojos. Acevedo.*
A Informação (cujo texto é composto em redondo, e iniciado por um N decorativo), acho-a tão delicada e galante
nos seus picturescos conceitos, que não sei resistir á tentação
de copiál-a integralmente.
Diz assim:
a EMINENTÍSSIMO SENHOR:
^ «Nefte Dialogo fúnebre não acho cousa algúa contra noífa
Pé, ou bons coflumes; contra a experiencia, fi; porque nelle
acho um Reyno, que eftà fallando cõ hum Rio. Mas fó com
hum Rio de lagrimas pôde hum Reyno magoado comunicar
as suas penas.. Tãbem fe na morte da Sereniííima Infante
fallafiem as eftrellas; na urna de Aquário depofitarião as fuas
queixas, para as verteré em pranto; & fe nefta mefma defgraça fallaílem as flores; nas folhas do jacinto efcreverião
os feus difcursos, para os exhalaré em fufpiros. Falle pois
Portugal com o Tejo, & imprimaõfe as fuas lagrimas, (fe lagrimas fe pòdem imprimir) porque as lagrimas apagão as
letras, & fó os olhos fabem formar eífes líquidos caracteres,
com que a dor fe explica. Verdade he, que a impreflaõ das
lagrimas he húa arte, que nas mais illuflres officinas da natureza fe exercita, porque a Aurora com orvalhos, o Ceo
com chuvas, a terra com fontes, a luz em tochas, as plantas
com balfamos, & com efiillados licores o fogo, claramente
moftraõ, que lagrimas, ou fluidas, ou congeladas, faõ letras,
de que fe compoem huma parte defle grande livro do mundo;
& razão he, que hoje as lagrimas de Portugal fe imprimaõ
em livros tam correntes, que logo fe encaminhem para o
7

mar das faudades, em que o naufragio dos noflos coraçoés,
lie o triumpho dos noflos affectos. Para eíte mefmo mar envia a dilcriçaõ do Autor as agoas do Tejo convertidas em
pranto, porque fô com huma tam grande luctuofa alfluencia, fe pôde dignamente chorar a perda da melhor joya da
Lufitania, & porque fô entre areas de ouro devem correr
lagrimas, que andão em ieguimento de hum thefouro fugitivo. Não duvido, que à imitação defte Rey dos Rios, fe
turbem de fentidos, em Tofcana o Arno, o Rhin em Alemanha, & na Metropoli de França o Senna, que já andava
túmido, & orgulholo com victoriofas efperanças. Só no Piemonte poderia o Pò com o delengano do feu nome naõ eftranhar eftas cinzas, triftes depofitos de huma fria lepultura,
mas muito mais gloriofas, que as que lhe ficariaõ do incêndio de Phaetonte, porque naquellas naõ houve incentivos
para a faudade, & neftas com faudofo refpeito venera a memoria as relíquias da fermofura. No meyo defte lamento univerfal fufpendo o difcurfo, & ainda que eu approve as lagrimas defte fúnebre Dialogo, fempre fentirei com toda a
Europa a caufa delias, porque não pôde acabar o fentimento
da morte de huma Pheniz, que fó renafce nas lembranças,
para penalizar as vidas. Lisboa, na Cafa de N. Senhora da
Divina Providencia, 27. de Novembro de 1690.
uD. Raphael Bluteau,
Clérigo Regular.»
Iniciado por um F elegantemente ornamental, e coroado
por cabeça decorativa (perfeitamente similhante á que antecede a «Informação» do Padre Bluteau), apresenta-se-nos em
pag. 7 do folheto um Soneto Niincnpatorio a EIRei N. Senhor.
Defrontando com este, na pag. 8, egualmente coroado por
cabeça de ornatos typographicos (em tudo similhante á que
precede o Soneto Nnncupatorio, e também portanto similhante á que antecede a picturesca «Informação» do Reverendo Qualificador) depara-se-nos um Soneto Ao Tejo.
De ambos os Sonetos vou, em obsequio dos leitores, fazer
textual transcripção.
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SONETO
Nuncupatorio
A ELREY N. SENHOR.
Fiou de vòs a Eterna Providencia,
Princepe Augufto, altiflima conftancia,
Pois no golpe mayor, na mayor ancia
F°y a afflicção defpojo da Prudência:
Quem, fe não vòs, na magoa derta aufencia
Medira defTes Orbes a diftancia?
Quem, fenaõ vós, facrificara a infancia
Da melhor llor nas áras da obediencia?
Atendei pois, Monarcha foberano,
A's lagrimas do Tejo peregrino,
Que pòdem fer alivio em tanto dano:
Elie he da Efphera efpelho criítalino,
Vede fe o feu criftal retrata humano
O Sol, que jà tem luzes de divino.
SONETO
Ao Tejo.
Fermoso Tejo meu, quam differente
Te vejo, & vi, me ves agora, & viftel
Turbo te vejo a ti, tu a mim triíle,
Claro te vi eu já, tu a mim contente:
A ti foi-te trocando a grofla enchente,
A quem teu largo campo naõ refifte,
A mim trocou-me a vida, em que confiíle
O meu viver contente, ou defcontente.
Já que fomos no mal participantes,
Sejamolo no bem, ah quem me dera,
Que foramos em tudo femelhantes!
Mis lá virá a frefca Primavera,
Tu tornarás a fer quem eras de antes,
Eu naõ fei fe ferei quem de antes era.
Este ultimo Soneto, que a diversos poetas anda attriuiuo (taes como Francisco Rodrigues Lobo, Estevam Rongues de Castro, Henrique Nunes, Francisco Mendes, e
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até Fernand Alvares do Oriente), mas cuja paternidade o
Visconde de Juromenha reivindicou para Luiz de Camões,
tem frequentemente sido apropriado em Glosas a variadíssimos assumptos.
André Rodrigues de Mattos, pranteando o infausto fallecimento da formosíssima Infante D. Isabel (filha de El-Rei
D. Pedro II, e de sua primeira esposa, a Rainha D. Maria
Francisca), escolheu também o referido Soneto para sobre
elle rendilhar as quatorze estancias de uma
GLOSA
I.
Portugal.

Que tens meu Tejo, q taó trifte, & abforto
Sufpendes a corrente fucceífiva?
Quem fez em ti naufragio o que era porto?
Quem lhe deu cor de morta à prata viva?
Montem plácido Rio, hoje Mar morto,
Como fe fora effa agua fenfuiva,
Te vejo, trifte ao mal, & ao bem contente
FermofoTejo meu quam differente.
II.

Tejo.

Que tens meu Portugal, que de fentido
Parece que me furtas o que choras?
Ambos a mefma caufa havemos tido,
Ou eu teu mal, ou tu meu dano ignoras;
Tu chorando furiofo, eu fufpendido
Alternamos o tempo em breves horas,
Pois hontem tam alegre, hoje tam trifte
Te vejo, & vi, me ves agora, & vide.
III.

Portugal.

Effe licor que arraftras peregrino
Vai tam fentidamente perturbado,
Que eftranhando o tributo criftalino,
Defconhece a agua doce o mar falgado:
A ambos hum grande mal, hum golpe indino
O prazer em pezar nos tem mudado,
Pois eclipfando a luz que nos affifte,
Turbo te vejo a ti, tu a mim trifte.
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IV.
Quando o meu Sol na Aurora renacia,
Quando junto do Sol brilhava a Aurora
De mais activo ardor formado o dia,
Dobrava ao Mundo a luz, a pompa a Flora;
Tudo era godo entaõ, tudo alegria,
Oh quanto o bem fe muda de hora em hora!
Por iflo fem cuidar no mal prefente
Claro te vi eu já, tu a mim contente.
V.
Hoje que a morte em cegos defvarios
Quiz transformar os godos em pezares,
SaíraÕ dos meus olhos tantos rios,
Que os eftranhou Neptuno nos feus mares:
Que igual a inundaçaó nos corta os brios
Delígualando effeitos fingulares!
Foi-me a mim fumergindo a alta corrente,
A ti foi-te trocando a grofla enchente.
VI.
Oh quanta dor, que pena tam diverfa
Em meu peito, & teu curfo fe finála 1
Iguálanos o mal da forte adverfa,
E o fentido ao fentir nos defiguála,
Lagrimas te miniftra eflà agua térfa,
Que te daõ vida em vez de perturbála;
Porém naó baila ao pranto o peito trifte,
A quem teu largo campo naó reíifte.
Tejo.

Portugal.

VII.
Duro mal nos motiva a aufencia forte,
Pois a faudade lhe acrecenta o dano,
Que o fentimento, que fe fegue à morte,
He verdugo da vida mais tyrano;
Tu firme eftás chorando a triíle forte,
Eu fugitivo accufo o fado infano,
A ti ferio-te a perda que fentifte,
A mim trocou-me a vifta, em que confiíle.
VIII.
A ambos nos martyriza igual tormento,
Mas defiguais choramos o motivo,
Eu facrifico a vida ao fentimento,
Tu morrendo no pranto eftás mais vivo;
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Mas inda fera igual o defalento,
Porque pendia do femblante altivo
O teu correr ociofo, ou diligente,
O meu viver contente, ou defcontente.
IX.
e

T j°-

Portugal.

Porém fufpende a queixa, ó gram Lisboa,
Da morte que deu palio íi heróica vida,
Que ir por hua Coroa a outra Coroa,
Queda naõ pôde fer, fenaõ fubida;
Se pois a alta Ifabel á Efphera voa
Nas azas da virtude efclarecida,
Celebremoslhe o bem firmes amantes
Já que fomos no mal participantes.
X.
Defte mal padecefte alguma parte
Dandote o fentimento os meus fentidos,
Porém comtigo o bem naõ fe reparte
Deftes altos myílerios efcondidos:
Ah quem me dera ó Tejo confolarte,
Porque o alivio também nos tenha unidos!
Somos iguais no mal da morte fera,
Sejamolo no bem; ah quem me dera!
XI.

Tejo.

Que inutilmente agora confolado
Tratas de te fingir, Reyno querido!
Faltoulhe ao mundo o Sol, a Rofa ao prado,
E vales-te do alivio prefumido!
A gloria he de Ifabel, & o alegre eilado,
A mágoa he nolla, & fora igual partido,
Pois da fua vifta eftamos tam diftantes,
Que' foramos em tudo femelhantes.
\

Portugal.

XII.
Eu me valho também da alta efperança
Da tenra flor, que a Portugal lhe fica,
Porque efta bem nacida fegurança
He da Coroa a pérola mais rica:
Hoje he grande o pezar, grande a mudança,
Mas a eíte.mal, aquelle bem fe aplica,
Levou o Outono a flor que o Inverno déra,
Mas lá virá a frefca Primavéra.
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XIII.
Tejo.

Oh venha tarde, & viva a flor ditofa
Junto ao Sol paternal que a géra, & cria,
Adorne o fruto a planta mais fermofa
No Augufto, & fértil grémio de Maria,
Que em quanto o grande Pedro a maó famofa
A's redeas aplicar da Monarchia,
Por mais que os males queiraõ fer confiantes,
Tu tornarás a fer quem eras de antes.
XIV.
Eu fó de tantos Mares invejado
Porque a Deofa criei da fermofura,
Naõ fey fe de outra Vénus animado
Quererá darme alívios a ventura:
Tu pòdes appellar para outro eftado,
Porque já tens a pode mais fegura,
Tu efperas novo fer na Primavera,
Eu naó fei fe ferei quem de antes era.

Finaliza esta Glosa em pag. i3 do folheto,- e serve-lhe
de remate ornamental uma vinheta gravada em chapa de
madeira, que representa um vaso com flores.
Segue-se da pag. 14 á pag. 16, impresso em typo itálico,
um Epitaphio panegyrico.
E assim termina o opusculo pelas palavras Laus Deo, das
quaes constitue remate decorativo uma elegante jarra com
flores (a mesma que figura no frontispício do Ramalhete
Juvenil,—frontispício, cuja reproducçao photo-lithographica
vai por especimen acompanhando o cap. x na «Primeira
Parte» do presente estudo).
Por ultimo, devo advertir que não incontro apontada esta
especie nos repositorios da Bibliographia Camoniana.

XIX

Era formosa e loira, meiga e virtuosa, adoravel e adorada,
a Infanta D. Isabel, único fructo que vingára do inlace conjugal entre El-Rei D. Pedro II e sua primeira esposa1.
Não admira pois que o bom povo portuguez, sempre naturalmente inclinado a internecer-se quando o golpe inclementíssimo da Morte lhe corta em primavera mimosas e mallogradas flores no Paço de seus Reis, traduzisse em muitas
e variadas composições poéticas as pungentes saudades que
no intimo d'alma sentia, vendo incerrar-se-lhe num atahude
gentilissima rosinha.
Succedeu isto, quasi em fins do século xvn, por occasião
de morrer, aos 21 de Outubro de 1690, aquella incantadora
Infanta. Succedeu outrotanto, no século xvm, quando aos
iõ de Julho de 1736 falleceu, também muito formosa, muito
querida e muito pranteada3, a Infanta D. Francisca, — fructo
do segundo consorcio d'El-Rei D. Pedro.

' «Era a Infanta de corpo alta, alguma coufa delgada, mas muito bem
feita, proporcionada, e ayrofa, muy fermofa, branca, os cabellos louros,
e bellos, olhos azues, e fermofiflimos, o nariz alguma coufa mayor, do
que pedia a proporção do roflo, mas naõ lhe fervia de dezar, a boca
muito bem feita com admiraveis dentes, chea de Mageftade, de forte,
que no todo foy huma das mais bellas producçóes, que creou a natureza, a que ajuntava huma benignidade natural em coraçaó pio, e generofo, com que fe fez univerfalmente amada da Nobreza, e do Povo.»
Assim diz o auctor da Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa (em pag. 405 do tom. vm).
2

Da Infanta D. Francisca diz o auctor da Historia Genealógica da
Casa Real Portuguesa (em pag. 456 do tom. viu):
«Foy a Infanta de eflatura alta, grofTa, muy fermofa, com grande
bizarria, e excellentemente airofa, rofto redondo os olhos grandes,
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E, se no século xix procurarmos d'esta affirmativa frizantissimo exemplo, incontral-o-hemos em nossos dias na
prematura morte da Princeza D. Amélia (aos 4 de Fevereiro de 1853), na da Rainha D. Maria II (aos i5 de Novembro do mesmo anno), na da Rainha D. Estephania (aos
16 de Julho de 1859), finalmente (aos 11 de Novembro de
1861) na do inolvidável Rei D. Pedro V (o saudoso «amigo
dos que trabalhavam»).
#
Inspirada pela occorrencia luctuosa de finar-se, com vinte
e um annos de edade, a Infanta D. Isabel, outra especie
deslandesiana aqui tenho presente, que vou denunciar ao
leitor:
LYSIA SAVDOSA | CONSOI.ANDOSE COM O SEU
TEJO AURÍFERO REY | dos Rios, na dor fobre todo o
encarecimento grande do intempeftivo | Occafo da fua mais
foberanaThetis \ A SERENÍSSIMA SENHORA | D. ISAe pardos, muito branca, e corada, nariz e boca pequenos, e proporcionados, dentes perfeitiflimos, com fisionomia alegre, e lummamente
agradavel.»
Mais diz o Padre D. Antonio Caetano (loc. cit.—pag. 455):
«Em nada cedeo a Infanta D. Francifca a fua primeira irmãa a Infanta Dona Ifabel, porque a natureza logrou na fua Real pefloa huma
das mais (ingulares producções; ajuntou à bellcza prodigiofa, agradavel
magedade na prefença, ornandofe de excellentes virtudes, porque era
benigna para todos, com coraçaó pio, e devoto, goílava da liçaõ dos livros, que lia na lingua própria, Hefpanhola, Franceza, e Italiana, fendo
efte o feu mais eílima.vel divertimento, e da mefma forte na dança, inftrumentos, e intelligencia da Mufica
O feu quarto era frequentado das Senhoras, a quem era permittida efta honra, que ella tratava
com agrado, e eftimaçaõ, de forte, que naó podendo fer neftas mayor
o refpeito, que lhe rendiaó, ficava fendo grande a obrigaçaõ, em que
a todas punha a affabilidade, e génio da Infanta; de tal maneira, que
ella foy geralmente applaudida naó fó da Nobreza, mas do povo, que
concorria a vella todas as vezes, que fahia fora, com tanta fatisfaçaó,
que pareceo a Infanta venerada Deidade do mais fyncero, e fiel culto,
que profellàó os Vallallos Portuguezes à Real família; e alíim fe vio na
fua morte.»
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BEL LVISA IOSEPHA | que logra melhor Império, | Primogénita do melhor Rey dos Mares, | O muito alto, & muito
poderofo Monarcha, & S. Nollb | D. PEDRO II. | Na expolição métrica dos mais elevados rafgos, que à vifta de
feus | criltaes, fouberaõ fazer taõ acordes as faudades com
as correntes: | O EFE REGIDA AO EXCELLENTISSIMO
SENHOR | DOM PEDRO LVIS DE MENESES | Marquez de Marialva, Conde de Cantanhede, Gentil-homem da
Camera | de S. Mageftade, Marichal do Reyno, Medre de
Campo do Terço pago | da Praça de Cafcaes; Senhor do
Morgado de Medeio, & das ditas Villas | de Marialva, Cantanhede, & das de Avelans de Caminho, Melres, | Mondim,
Cerva, Athey, Hermelo, Alvaro, Leomil, Penela, Povoa, |
& Vallongo; Comendador da Comenda de S. Maria de Almé- | da da Ordem de Chriíto, & da de S. Maria de Serpa,
da | de Avis, &c. | Por JOAM PEREYRA DA SILVA,
CAVALLEYRO | profeflo da Ordem de Chrifto, & da Cafa
Real. | LISBOA, | Na Oificina de MIGUEL DESLANDES, | Impreífor de Sua Mageítade. |
| Com todas as
licenças necefsarias. |
E um caderno de r6 pag. numeradas, em formato a que
chamam vulgarmente 111-4.°, impresso em redondo, com algum itálico, sem rubrica em folha alguma, com reclamos
em quasi todas as paginas, cabeças decorativas formadas
pelo agrupamento de ornatos typographicos, tres iniciaes
floreadas, e um remate ornamental gravado em madeira (representando um vaso com flores).
Destina-se a pag. 1 ao frontispício, com a pag. 2 em branco. Da pag. 3 á pag. 4 corre a Informação escripta pelo Padre Mestre D. Raphael Bluteau, Qualificador do S. Officio.
Diz assim a Informação:
«eminentíssimo, e reverendíssimo senhor:
«Sem achar coufa alguma contra a noJJa Fé, & bons coftumes, li ejla obra, em que a penna do Autor (co/n difcreta
emulação de outra que tem glofado o mefmo Soneto) lança
o voo para acompanhar ao AJlro da Lujitania no/eu Occafo.
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Nafua vida foi a Serenijffima Infante a flor das Princefas,
& hoje a fia fepultura lie o iman das flores, pois para ella
fe mchnaó os mais florentes engenhos, como Gyrafoes da
dor, & Heliotropios da faudade. Mas Je quando na terra
a noite amortalha os prdaos, saltem as e/lrel las a celebrar
110 Ceo as exequias das flores; que muito lie, que cortando
a Parca em huma Princefa todas as flores, fe acendam no
Parnafo as lu\es de huma fúnebre eloquencia? Porém que
Retórica poderá explicar o infelice deflino das flores? Em
hum jardim foi dada a primeira fentença da morte, para
que da fua duraçam defconfiajfem as flores, que também fe
naó podem prometer alegres dias na vida, pois fe criaó, <&
fe fujlentaõ com lagrimas da Aurora. Até nas fabulas fe conhece, que fempre com infortúnios brotarão as flores; porque
as purpuras da Rofa fe tingirão no J'angu e de huma ferida,
& no cândido da Açucena Jé defperdiçou o alimento da Infanda: No pallido do Narcifo ainda expira a fermofura,
& nos ays do Iacinto ainda fufpira a innocencia; os mefmos
nomes das flores fe equivocam com os inflrumentos da dor,
porque humasfaó crai>os, & outras Martj-rios, <£■ no Iafmim
a primeira ff 11 aba, lie o principio da infcripção de hum Epitapliio. Que importa, que a coroa da Sereniffima Infanta
foffe toda compofla de flores, fe para a flor da gentileza ha
dejmayos, para a flor da idade falecimentos, & para a flor
da difcripçaô fmeflos filencios? Os primeiros troplieos da
morte fam as flores, porque fempre triunfa a tj-rania aonde
lie menor a refiflencia; & quando os Antigos coroavaó os fepulcros com flores, parece, que davaõ a entender, que a morte
fe coroa com o que mais facilmente pifa. Mas naó chegará
a morte a pifar as flores, com que os engenhos Portugueses
coroaó a fepultura da fua Princefa, porque pelo Afjumplo
faó Angélicas, & pela elegancia Maravilhas, & faliindo à
luz, a imprejfaó as fará Perpetuas. Perdoe V. Eminência
Je efla approvação naó tem a gravidade própria do officio
de Cenfor, porque a magoa no delirio não fe fabe fogeitar
a feveridades de eflilo. Lisboa 8. de Ianeiro de 1691. Na
cafa de N. S. da Divina Providencia.
a D. Rafael Bluteau,
Clérigo Regular.»
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Pela data em que o doutíssimo theatino subscreveu, sentimentalmente repassada de lyrismo, a conceituosa Informação que ora acabo de transcrever,—vê-se que o livro (imbora não traga explicito o anno da impressão) foi publicado
em 1691.
Diogo Barbosa Machado que no tom. 11 da Biblioíheca
Lusitana (em pag. 720) transcreve, quasi com exactidão rigorosa, o titulo da obra, marca-lhe indevidamente em 1690
a impressão.
Innocencio, que certamente não teve em suas mãos exemplar algum do livro, e que provavelmente se louvou 110
testemunho do Abbade de Santo Adrião de Sever (a quem,
aliás, tantas vezes censura, e tanto reprehende, — a ponto
de quasi parecer preoccupação constante essa inexplicável acrimonia do illustre bibliographo contra o seu benemerito antecessor!), Innocencio inscreveu-lhe o anno 1690; e,
com a idéa de resumir o titulo, arbitrariamente lhe introduziu alterações profundas (vid. Dicc. Bibi. Port.—tom. ív,
pag. 20).
Incontestavelmente o opusculo da Lysia Savdosa, estampado na officina typographica de Miguel Deslandes, sahiu
impresso no anno 1691.
A Informação do padre Bluteau segue-se na pag. 5 do
opusculo um Soneto de João Pereira da Silva (Ao Excellentissimo Senhor D. Pedro Lvis de Meneces Marque\ de
Marialva, Primogénito do Heroy dos nojfos feculos, Cuja
rida ejlá o Autor efcrevendo).
Na pag. 6, coroado por uma cabeça decorativa, e iniciado
por um F ornamental, depara-se-nos, sem nome de auctor,
e sob o titulo Soneto ao Tejo, o celebre Soneto de Camões
Fermoso Tejo meu, quatn differente &c.
—soneto que já em pag. 99 tive occasião de transcrever,
mas que supponho conveniente repetir aqui, visto apresentar elle na I.ysia Sardosa uma pequenina variante da liccão
adoptada pelo auctor do Dialogo Fvnebre. A variante é no
3.° verso do i.° terceto, conforme o leitor vai observar na
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fiel transcripção que lhe faço, com a própria pontuação c
orthographia:
SONETO
Ao Tejo.
FermosoTejo meu, quam differente
Te vejo, & vi, me ves agora, & vifte!
Turbo te vejo a ti, tu a mim trille,
Claro te vi eu já, tu a mim contente :
A
A
A
O

ti foi-te trocando a grolla enchente,
quem teu largo campo não refille,
mim trocoume a villa em que conlifte
meu viver contente, ou dilcontente.

Já que fomos no mal participantes,
Sejamolo no bem; ah quem me dera,
Que foliemos em tudo femelhantes!
Mas lá vira a frefca Primavera,
Tu tornarás a fer quem eras de antes,
Eu naó fei fe ferei quem d'antes era.
Foi sobre este Soneto que o poeta da Lfsia Saudosa,
pranteando a inesperada morte da loira Infanta, architectou
a seguinte
GLOSA.
Iunto do Tejo ao murmurar fombrio
Lyfia aumentando ló, da dor na fragoa,
Com thefouros de lagrimas o Rio,
E com rios de pérolas a magoa,
Mal defatando a voz do peito frio
Dizia, (a maó na face, os olhos n'agua)
Quam diirerente envolves a corrente,
Fermo/o Tejo meu, quam differente!
Da bellefa mayor outro Narcifo
Fomos, tu quando em lamina villofa
Da Rofa era de Amor, ao doce rifo,
Rifo a corrente tua, a maré Rofa:
Eu quando em teu crillal plácido, & lifo,
Via a grandefa em mim mais fumptuofa
Nas duas fortes affim contente, & triíle,
Te vejo, <C- vi, me ves agora, <£• vijie.
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Reverente em ti mefmo recolhido,
Ufano efle teu liquido thefouro,
Era das Nimphas por Abril florido
Liílaó de prata a feus cothurnos de ouro:
De ti melmo hoje já defconhecido,
Eu já defanimada em meu defdouro,
Comunicando a dor que nos aflifte,
Turbo te vejo a ti, tu a mim trifle.
Brando o fom das correntes lifongeiras
Acorde era à das Aves armonia,
Quando BELISA, Sol deltas Ribeiras
De novas luzes matifava o dia:
Criftaes vagantes, tremulas bandeiras,
Eu por obfequio, tu por íimpatia,
Parar, render a feu candor fulgente,
Claro te vi eu já, tu a mim contente.
Hum mefmo effeito em nòs caufa diverça
Fez, o delíquio em mim, em ti o exceço,
Turbando o efpelho em ti da prata terça,
Roubando a Joya a mim de mayor preço:
Alternando o rigor da forte adverça,
Tu no que abundas, eu no que padeço,
Trocoume a mim da laftima o repente,
A ti foite trocando a grojja enchente.
Senaó he, que aumentado com meu pranto,
Tendo a tua margem por limite eílreito,
Queres em fé de fentimento tanto
Novo Nilo inundar quanto eu fubjeito:
Por ido envolto aflim com trifle efpanto,
Agora tu de ti, como eu do peito
Com effa força de impeto faille,
A quem teu largo campo não re/jle.
Deixou-nos fós a Phenix Portuguefa,
Cuja vifta exemplar de alta beldade,
Era entre as minhas a mayor grandefa,
Era entre as tuas a mayor Deidade:
Perfifle em ti, na magoa da triftefa,
Em mim confifte, vendoa na faudade,
A ti turboute a magoa em que perfifte,
A mim trocoume a vijia em que confiste.

I 12
Tanto anda cila agua tua conformada
Do meu viver com a alegria, & pena,
Que efpelho he de meu mal quando turbada,
Retrato he de meu bem quando ferena:
Aflim co-a dos meus olhos acordada
Vay, que aos filencios delia praya amena
Moílra, no brando, ou flebil da corrente,
O meu viver contente, ou difcontente.
Mas cedo, do rigor do Fado inico
Se verá cada qual de nós ifento,
Tu nos alentos de hum Favonio rico,
Eu nas riquezas de hum Infante alento:
No bem que efpero, o mal que comunico
Fim terá para nós, o goílo aumento;
Naõ feremos no bem delTemelhantes,
Já que fomos no mal participantes.
Sobre os que o Mundo admira prodigiofos,
Milagres fomos nós mais relevantes,
Na fama da grandeza os mais famofos,
Na inconílancia do tempo os mais confiantes:
Mas pois no fer, na Fama, & nos gloriofos
Timbres, o Ceo nos fez taó femelhantes,
Que o foliemos no mal, fó não quifera;
Sejamolo no bem; ah quem me dera!
N'aufencia affim daquella luz, daquella
Alma, ornamento delTes Orbes claros,
Sol, que de outro efplendor de luz mais bella,
Pobres nos fez a nós, aos Ceos avaros;
Com Eftrella infeliz quiz nofia Ellrella,
Que no Amor, que na dor, que nos fez raros
Em nada defdillellemos; mas antes
Que foffemos em tudo femelhantes.
Debaixo até d'e!Ta agua o peixe mudo
Parece eftâ. fentindo o que em nós fente;
Tudo em fim triíle eflá, nós mais que tudo,
Hua corrente o diga, & outra corrente:
Pode com maó agreíle, o Outono rudo,
Defpojarnos do Abril mais llorecente,
Que gloria a Amor, que gloria aos olhos era;
Mas lá virá a frefca Primavera.
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Là virá a Primavéra, que em verdores
Auguflos, de melhor Vergel Rainha,
Coroando Mayos, produzindo Amores,
A dor defterrarà, que eu n'alma tinha :
Com eftes do môr bem charos penhores,
Já no mal naó ferey da perda minha
Quem d'antes era; & em teus criftaes brilhantes
Tu tornarás a fer quem eras de antes.
Affim no fummo bem defta melhora,
Que a dor remove, o allivio me aflegura,
Se d'antes trifle fuy, já defde agora,
Do mayor mal efpero a mor ventura:
Rompa a nova Eltação na nova Aurora,
Torne já claro dia a noite eícura;
Serás quem d'antes forte; & em dor taó fera
Eu naó fei fe ferey quem d'antes era.
Em pag. 7 do folheto começa esta Glosa, abrindo por
um I floreado; e em pag. 11 termina, servindo-lhe de remate
ornamental um vaso com flores, gravado em chapa de madeira.
A pag. 12 é occupada por um Soneto (A Morte da me/ma
Serettijffima Senhora Infante) escripto por João Pereira da
Silva (auctor das restantes composições métricas, neste opusculo incluídas).
Na pag. i3vem outro Soneto—Ao me/mo («Ao mesmo
assumpto», quereria o auctor provavelmente dizer) Porpafiar a melhor vida em dia das on\e mil Virgens'.
De pag. 14 a pag. 16 incontra-se escripta em castelhano
(sob o titulo Endechas) uma serie de quadras de seis syllabas em toantes.
Finalmente como remate da derradeira pagina, e sob o
titulo Epitáfio, lê-se uma Decima em versos castelhanos
septisyllabos.
D'esta rara especie, que não vejo citada nas resenhas da
Bibliographia Camoniana, forneceu-me ensejo para a descri1

Conforme tive já occasião de dizer (em pag. io5), falleceu a Infanta em 21 de Outubro: nesse dia faz a Egreja commemoração de
Santa Úrsula e suas companheiras (virgens e martyres).
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peão respectiva o exemplar existente na opulenta collecção
da Bibliotheca Nacional de Lisboa.
#
Aquelle formosíssimo Soneto de Luiz de Camões
Fermoso Tejo meu, quam differente &c.
que j;i Barbosa Bacellar tinha em tempos glosado1, foi um
dos que mais aproveitados andaram pelos glosadores neste
género de composições epicedicas.
E aqui tenho eu agora exemplo presente em Glosa por
Pedro de Azevedo Tojal, num folheto não vulgar, que a Bibliotheca Nacional de Lisboa possue entre os da sua bellissima collecção.
Porque não é especie fácil de incontrar, e porque também
não anda mencionada nas resenhas da Bibliographia Camoniana, aproveito o ensejo que se me proporciona de a fazer
lembrada, posto que não seja publicação impressa na officina typographica dos Deslandes.
Em formato vulgarmente designado por in-4.0, constitue
esse folheto um caderno de 10 pag. numeradas, seguidas
por 1 sem numeração (com o reverso em branco).
Impresso em redondo com algum itálico, tres iniciaes floreadas, e tres cabeças ornamentaes (formadas pelo agrupamento symetrico de vinhetinhas typographicas), offerece elle
reclamos nas paginas, e por assignatura do caderno uma
cruz na pag. 3 (f ij) e na pag. 5 (f iij).

' No tomo 1 d'A Fenis Renascida (Lisboa, Na Officina de Antonio
Pedrozo Galraó.—Anno m.dccxvi. In-8.° de 3;6 pag. numeradas, precedidas por 16 sem numeração) vem a pag. 143 o Soneto (attribuindose-lhe por auctor Francisco Rodrigues Lobo); de pag. 144 a 148,8 respectiva Glosa pelo Dr. Antonio Barbosa Bacellar (em quatorze estancias de oitava-rima); de pag. 149 a 153, outra Glosa pelo mesmo auctor;
finalmente, de pag. 154 a 158, Glosa ao mesmo Soneto (sem declarar
o nome do glosador).
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Na pag. i vem o frontispício (com o reverso em branco):
PORTUGAL | LUCTUOSO | CHORANDO SOLITÁRIO NAS | mudas prayas de feu amado Tejo a incompara- | vel faudade na deplorável morte | DO | AUGUSTISSIMO SENHOR | D. PEDRO II. | SEU MELHOR MONARCA, E SENHOR NOSSO NA \ rai\ métrica | DO
MAIS ENTERNECIDO, E ADMIRADO | eílylo, que
foube afinar a Cithara pelo laudoio rumor | de fua fonorofa
corrente, | DEDICADO | AO EXCELLENTISSIMO | SENHOR DOM FRANCISCO DE PORTUGAL, | Conde
de Vimioso, do Confelho de Sua Magejlade, Commendador
das Cõ-1 mendas de Santo lldefonfo, da Villa de Abnodovar,
de Santa Ma- \ ria de Gravaô, ambas da Ordem de Sanl
"*go, <£ das Comendas de | Clirijlo de S. Martinho de Sande,
de S. Miguel de Clio- \ rente, de Santiago de Andraes, de
S. Nicolao de Sal- | fas, & de S. Miguel de Souto, & Senhor da Ca- | pitania de Machico da Ilha | da Madeyra,
&c. | POR PEDRO DE AZEVEDO TOJAL FORMADO j
na faculdade dos Sagrados Cânones. | LISBOA. |
| Na
Officina de MIGUEL MANESCAL, Impreffor | do Santo
Officio. Anno de 1707. |
Assignada por Pedro de Azevedo Tojal vem de pag. 3
a 4 uma Dedicatória.
Na pag. 5 vem o Soneto, sem se lhe declarar nome de
auctor.
E na pag. 6, abrindo por um F graciosamente ornamental, começa a producção métrica do glosador:
PORTUGAL
Confolando-Je com o feu Tejo.
GLOSA
I.
FermozoTejo meu, quaó parecidos
Somos no mal, ou bem, que a forte alterna,
Montem rifonho tu, era aos ouvidos
Teu fonoro rumor lifonja terna;
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Hoje tratando em lugubres gemidos
Te envolves turvo a dor da mágoa interna:
Ah quaó te vejo nefía groffa enchente,
FermozoTejo meu, quaó differente.
2.
Eu, que algum dia íis leis do Fado izento
Nos teus cryftaes alegre me revia,
Vendo brilhar o meu contentamento
No tremulo efplendor deffa agoa fria;
Trifte já agora nefle turvo argento
Vejo quanto nos une a fympathia,
Pois no bem, & no mal contente, & trifte,
Te vejo, & vi, me ves agora, & vifte.
3.
O mal, que hoje em nós ambos fe reparte,
Tanto nos tem mudado os accidentes,
Que eu a ti, tu a mi affemelharte
Me vejo, & vòs na cor delias correntes:
Ah quaó do que jà fomos nella parte
Vendo aqui nos eftamos differentes,
Pois na caufa fatal, que nos affifte,
Turvo te vejo a ti, tu a mi trifte.
4Mas fe hoje turvos teus cryftaes brilhantes
Confufo, & grofio envolves nefta fragoa,
Repara em mi, verás quaó femelhantes
Nos fas a dor nas laminas deffa agoa!
Ou tu naõ es o mefmo, que eras d'antes,
Ou eu me naõ conheço em tanta mágoa,
Que no bem, que lográmos juntamente,
Claro te vi eu já, tu a mi contente.
5.
Claro te vi eu já, quando o lafcivo
Abril as tuas margens matizava
De flores, que o teu (luxo fuccellivo
Nos feus cryftaes rifonho retratava;
Vifte-me alegre tu, quando em feftivo
Recreyo em ti meu faufto divifava :
A mi trocou-me o golpe mais vehemente,
A ti foy-te trocando a grolla enchente.
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Mas ay que no que engroflas, no que abundas
Neítas lagrymas tens teu incremento,
Com que, em ti não cabendo, o campo inundas,
Sendo de ti horror teu proprio argento:
Elias ondas, que moves furibundas,
Ah como effeytos faõ de meu lamento,
O qual nos olhos meus hoje perfifte,
A que teu largo campo naó refifte.
7Eíla mudança pois tão repentina,
Em que a ambos nos pos a forte avara,
Te trocou a corrente cryílallina
Nefla enchente, que envolves turva, & amara:
Ah como nefte mal que nos fulmina,
Naó he a que eu jíi vi ferena, & clara;
Em fim trocoute a dor, que em mi perfifte,
A mi trocou-me a viíla, em que confifte.
8.
A vifta, em que confifte a pena dura
De tão morta te ver a prata viva,
Que como efpelho meu em fombra efcura
Me reprefenta a dor, que pafTo activa:
Ah como até na cor deffa agoa impura
Vejo quaó nos conforma a forte efquiva,
Pois no vario fe vé delia corrente
O meu viver contente, ou defcontente.
9Se em tudo fomos pois tão parecidos,
Se tão iguaes nos fes o Fado infano,
Acabemos em fim jà fubmergidos,
Tu nos meus olhos, eu nefle Oceano,
Em dous mares de pranto convertidos
O golpe eternizemos mais tyranno;
Sejamos pois no effeyto femelhantes,
Já que fomos no mal participantes.
10.
Mas tu nefta afllicçaõ certa efperança
Lá algum dia terás de melhorarte
Em ver teu fluxo em profpera bonança,
Ay quem me dera, ó Tejo, aflemelharte!
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Mas ay, que para mi não ha mudança
Nelle mal, que em nós ambos fe reparte;
Pois fomos tão iguaes na perda fera,
Seja-molo no bem, ay quem me dera!
] I.
Là na frefca eilaçaó, em que Amalthea
Refufcita a republica olorofa,
O Zefyro fubtil, que te recrea,
Te volverá em lamina viftofa:
Eu nas defertas margens deíla area
A vida paflarey mais rigorofa,
Oh praza a Deos, prouvera aos Ceos radiantes
Que foliemos em tudo femelhantes!
12.
Se hoje em ti mefmo envolto, & recolhido,
Se hoje em teu mefmo horror amortalhado,
Là te verás ás leis de Abril florido
Clarim da Aurora, cithara do prado;
Hoje te eclipla o relplendor lufido
De teu terfo cryllal o tempo irado,
Hoje o Inverno te engroflà, turba, & altera,
Mas lá virá a frefca Primavera.
13.
Vendo tu de Joaó na tenra idade
As eílranhas acções, as altas glorias,
Credito á Fama, alfombro à eternidade,
Voz dos annaes, aflumpto das hiílorias;
Vendo tu de Ulyffea a graõ Cidade
Retumbar vivas, acclamar vittorias,
Neftes, que aufpico, júbilos triunfantes,
Tu tornarás a fer quem eras d'antes.
14.
Sentindo eu de Pedro a intempeftiva
Aufencia, em que mo pos a Parca dura,
Como jà pôde fer que alegre viva,
Sem que viva em trillefa, & noyte efcura:
No mal que da efperança atè me priva
Neila anlia, nefta dor, nefta amargura,
Tu mudança terás na forte fera,
Eu naõ fey fe ferey quem d'antes era.
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E assim termina a Glosa em pag. 10 do folheto.
A pag. seguinte (innumerada) é a derradeira do opusculo,
pois que cm branco é o reverso da fl. (segundo já ficou declarado), e nella se lê um Soneto que se intitula — Epitáfio
á Sepultura da Magestade do Augustijfmto Senhor Dom Pedro II. Rey de Portugal, <£• Senhor Nojfo.
#
Uma vez que intrei na secção das Glosas ao celebre Soneto
Fermoso Tejo meu, &c.
não sei forrar-me a intercalar neste ponto, como elemento
associavel que por si proprio se está intromettendo, a citação bibliographica do opusculo seguinte:
LAMENTO | REPETIDO | DA SENTIDA CORTE DE
LISBOA, | Figurada na faudofa Lysia, chorando a morte |
DA SERENÍSSIMA SENHORA | D. FRANCISCA | INFANTA DE PORTUGAL. | RECORDADO DAS VISTAS DE HUM SEU RETRATO, \ e extrahido das elegantes i'Oyes de hum Soneto o mais \ enternecido; acomodado
ao prefente ajfumpto; o qual \ facilmente fe\ parar a volúvel
corrente do Tejo à | fuavidade da fuaJluida armonia. \ DEDICADO | A' MESMA CORTE | POR | PEDRO DE
AZEVEDO TOJAL, | Formado na Faculdade dos Sagrados Cânones, Author da | Ofrenda Lacrimola, que corre impreífa ao mefmo | AflumptO. | (Logar occupado pelo agrupamento
symetrico de duas vinhetinhas typographicas.) | LISBOA OCCIDENTAL: | Na nova Offic. de MAURICIO VICENTE
DE ALMEIDA, | morador nos Sete Cotovellos, junto a
S. Mamede. |
| M.DCC.XXXVI. | Com todas as licenças necejfarias. \
Constitue folheto in-4.0 de 8 pag. numeradas, impresso
cm redondo com algum itálico, reclamos, e a competente
rubrica na pag. 3.
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No reverso da pag. i (occupada pelo fronstipicio, cujos
dizeres Innocencio não transcreveu com escrupulosa fidelidade em pag. 3q5 do tom. vi do seu Dicc. Bibi. Port.)
vem a Dedicatória á inconsolável Corte de Lisboa,—trecho
de prosa, em que o auctor põe patentes os motivos por que
traz a lume o seu opusculo.
Segue-se na pag. 3 ... como hei de eu chamar-lhe? ...
uma «parodia»?
Este injustificável costume em que estamos de exclusivamente chamar «parodias» a composições burlescas .... por
minha fé que não posso cm consciência admittil-o.
Em que é que realmente consiste a essencia da «parodia»? em que está o mester do parodista? em pegar de uns
versos originariamente consagrados a determinado assumpto, e aproprial-os a outro mui diverso por modificações
levíssimas que na composição primitiva se introduzam,—
modificações levíssimas, repito, pois que a parodia ficará
tanto mais estimável quanto mais se assimilhar, á composição parodiada, na estructura do verso, na construcção da
phrase, e até (se possível fôr) na conservação dos mesmos
consoantes (quando se trate de composições rimadas),—
por fórma tal que baste a sua leitura, para que no espirito
de quem lê, ou de quem ouve ler a parodia, espontaneamente brote a lembrança da composição que a inspirou.
Ora, se nisto consiste a essencia da «parodia», não vejo
que motivo haja para exclusivamente apropriar a assumptos
de ridícula facécia o texto serio e grave de uma composição
poética.
«Parodia» lhe chamamos, quando a apropriação dos versos parodiados reveste feição burlesca, tal qual nos exemplifica auctor anonymo em um Soneto 1 parodiando, pela
fórma que vou mostrar, aquelle de que me tenho occupado.
1

Vem esta Parodia em pag. 90 e 91 da obra seguinte:
Oraçoens Académicas Do muyto Reverendo Padre Mejlre Fr. Sintaõ
Antonio de Santa Catharina, Monge de S. Jeronymo, e actual Lente
de Theologia Moral no Real Mojleyro de Betem, Académico das Academias Anónima, Portuguesa, e E/colaJlica. Dedicadas Ao Retrato do
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Figura-se indereçado o Soneto por Luiz de Camões a
Fr. Simão Antonio de Santa Catharina, que os académicos
do seu tempo se compraziam lisonjeiramente em comparar
com o Poeta d'Os Lusíadas pela circumstancia de padecerem ambos defeito nos olhos.
Reverendo Simão, quão eloquente
te vejo a ti, e a mim me vez abforto!
Torto me vez também, eu a ti torto,
a minha cara o diz, e a tua o fente i:
Fefte Apollo das Mufas Prefidente,
por feres no Parnafo irra do Porto;
aveffo fuy já teu antes de morto,
e agora o teu aveffo me defmente:
Já que fomos no mal participantes,
fejamolo no bem, ah quem me dera
que fofTemos em tudo femelhantes!
Mas tú do olho do mudo na alta esfera
direito ficarás qual eras de antes,
e eu torto ficarey qual d'antes era.
«Parodia» intendo eu todavia que lhe podemos também
plausivelmente chamar, quando apropriados os versos não
Seren{/Jimo Infante D. Antonio, Que o Autlior tem na fua cella. (Logar
occupado por uma vinheta d'infcitc.) Lisboa Occidental,—Na Officina da Musica. m.dcc.xxiii. Com todas as licenças neceffarias, e Privilegio Real.—
In-8." de 460 pag. numeradas, precedidas por 32 innumeradas, e seguidas por 2 que também não apresentam numeração.
1

Este 4.0 verso da i.» quadra traz-me á lembrança, por idéa associada, o que em tempos ouvi contar ao Conselheiro Francisco Augusto
de Oliveira Feijão, meu prezado collega e amigo.
Disse-me elle que na villa de Arouca, por onde (ha cerca de quinze
annos) passava de viagem um de seus irmãos (o sr. Ludgero de Oliveira
Feijão), incontrára este, na parede exterior de um antigo prédio, gravadas por inscripção (em lapide), as seguintes palavras—«Elie o sabe
e ella o sente.» Debalde na localidade procurou o sr. Oliveira Feijão
quem tão extranho enigma lhe decifrasse: nenhuma das pessoas, que
sobre aquelle caso alli consultou, soube offerecer-lhe explicações ou
mesmo conjecturas relativamente á mysteriosa inscripção.
Modernamente, quando eu menos o esperava, fui num códice manuscripto da Real Bibliotheca da Ajuda incontrar uma nota, que talvez
se possa relacionar com o prédio observado em Arouca pelo sr. Oliveira
Feijão.
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a assumptos burlescos e sob a fórma zombeteira ou satyrica, mas a assumptos sérios e graves.
Neste caso está precisamente uma composição que, sem
nome de auctor, incontro (por lettra da primeira metade do
século xviu) a 11. 59 do códice manuscripto que na Bibliotheca Nacional de Lisboa tem por marcação bibliotheconomica E
E um Soneto allusivo a divisão que de Lisboa"
se fez (no tempo d'El-Rei D. João V) em Lisboa Oriental
(com a antiga Sé por núcleo ecclesiastico) e Lisboa Occidental (tendo por núcleo a Real Capella erigida em Cathedral Metropolitana).

O códice, a que me refiro, tem provisoriamente o n." 456 por marcação bibliotheconomica.
É um volume de miscellanea, por lettra do século xvii, que traz no
frontispício os seguintes dizeres:
Liuro de Diogo mouro desousa, o qual elle escreueo por sua corioside (sic); dem"" diuersas Poesias, de defferentes sogeitos; <(■ de alguns ephitaphios (sic) de differentes sepulturas dignos deseno tare; <C
de outros m.'" applaudidos que todos uaS mesturados, importa a quem
quer que passar onaõ comonique, porque uaõ nelle cousas que importao
reputaçaõ alhea. feito no anno 1638.
D'este códice já o elegantíssimo auctor das Memorias de Castilho fez
minuciosa descripção, quando no cap. xm do Livro 111 (vid. vol. xxxix
d 'O Instituto — Coimbra — Imprensa da Universidade —1891 a 1892)
provou brilhantemente o acerto com que andara na busca das relíquias
de Luiz de Camões (conseguindo descobril-as) a Commissão para tal
effeito nomeada em i836 (Commissão, de que fazia parte essencial,
constituindo-lhe alma e vida, quem na «Sociedade dos Amigos das
Lettras» se apresentara de similhante proposta enthusiastico auctor e
caloroso propugnador—Antonio Feliciano de Castilho).
Eis textualmente o que Diogo Mouro de Sousa escreve em fis. 455
v.° a 456 do seu códice:
«Fazendo hum homem hua quinta mui sumptuoso (sic), pôs aporta
delia hum Letreiro que dejia, Deos osabe, & eu osinto, & indo diuersos
corttejaõs, entepetrarem (sic) o ditto Letreiro Joy o nosso famoso Camões, <fc derepente disse.
•Este uethaco, he cornudo,
se me aopiniaõ nau mente
D's osabe, elle osente.►
De Camões será realmente este epigramma?
Se o é, não me consta que lhe ande em obras impressas attribuido.

1 -2 3
Por me parecer inédito, aqui o transcrevo textualmente,
corrigindo-lhe apenas as irregularidades orthographicas e as
de virgulação:
Pelos consoantes de outro
Soneto
Fermosa nova Sé, quão differente
da Sé velha te vês agora e viste!
tu mui alegre estás, ella mui triste;
ella, amuada mal; tu, bem contente.
A ti fertilijou-te a grossa enchente
d'aquelle braço, a quem nenhum resiste;
a ella deu-lhe a breca em que consiste
ficar de pé quebrado e descontente.
Teus Conegos já são participantes'
dos bens; mas, quem lh'os deu, também os dera
aos outros se os achara similhantes.
Mas estes formam lá tal primavera,
Que vemos a Capella, que era d'antes,
Florecer mais que a Sé que d'antes era.
No mesmo caso me parece deverem ser egualmente consideradas as duas composições que, na pagina seguinte, passo
a transcrever.
Referem-se ambas melancholicamente a reformas introduzidas na disciplina interna da Casa de Nossa Senhora
da Divina Providencia,—reformas que (no intender do parodista) contribuiriam para deprimir, em vez de mais o levantar, o nivel scientifico d'aquelle acreditado hospício.
1

El-Rei D. João V, para mostrar o seu muito apreço pela graça que
lhe fizera o Pontífice á Real Capella erigindo-a cm Cathedral Metropolitana e Patriarchal, foi servido resolver que houvesse tres dias em Lisboa
(de 24 a 26 de Dezembro de 1716) festivos repiques de sinos e publicas
luminarias durante as tres noites respectivas.
E por Alvará de 24 de Dezembro (do mesmo anno 1716; determinou
que as Dignidades e Conegos da nova Cathedral gosassem de todas as
honras, preeminencias, prerogativas, auctoridades, privilégios, graças,
liberdades, mercês e franquezas, que aos Bispos do Reino pertenciam
por direito, uso, e costume.
A esta concessão alludem os dois tercetos do Soneto.
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Diz uma d'ellas:
Thieneo Domici(\i)o: e quaõ diffcrente
te ves agora do que ja te viste!
do que foste, só ha memoria triste:
e do que es, mal podes ser contente.
De desordens aqui a groffa enchente,
a que summa prudência naõ resiste;
foi a cauja fatal, em que consiste
a re^aõ, por que vivo descontente.
Se da ruina ha participantes,
para alivio naó servem: oh quem me dera
na magoa, e no pejar ter semelhantes t
Eu naõ sei se outra nova primavera
lograrás: acabou o que era d'antes;
e a Fama só ficou do que antes era.
Diz a outra das duas:
Theatina morada, e quaõ differente
Te vejo do q vi! de immortal gloria
Eras ornada; hoje nem memoria
Do que foste a desgraça te consente.
Politica, e Sciencia juntamente
Em distincta nobreza sem vangloria
Teos Claustros habitou: hoje a historia
Só dará a noticia estranha gente.
Mas se tudo no mundo he vacillante,
o(s) invernos se trocaõ em primaveras;
a desgraça naõ seja em ti constante.
Oh permitia o motor de altas esferas
que se agora naõ es, quem eras de ante
eu te torne a ver quem de antes eras.
Estes dois Sonetos acham-se, por lettra do Padre Mestre D. Thomaz Caetano de Bem, com emendas nas entrelinhas pela mesma lettra (o que mostra ser elle o auctor
das composições), num códice de miscellanea manuscripta,
códice que na respectiva secção da Bibliotheca Nacional
de Lisboa pôde ser procurado sob a marcação bibliotheconomica L
Por serem autographos, e não simples copia,
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lhes conservei na transcripção a própria orthographia e a
própria virgulação do manuscripto: a única liberdade, que
julguei licita, foi intercalar-lhe tres lettras, que por si próprias se estavam inculcando, e que, na precipitação do rascunho, involuntariamente escaparam ao parodista; mettidas
entre parenthesis as incontra aqui o leitor, e assim fica
restituída a boa ficção do texto.
«Parodia» me parece dever incontestavelmente chamar-se
a qualquer dos dois referidos Sonetos: e foi todavia assumpto
serio, e foi todavia assumpto grave, que sob a fórma grave
e seria tratou em ambos o serio e grave theatino D. Thomaz Caetano de Bem.
«Parodia» cuido inclusivamente que poderemos com propriedade chamar a uma composição poética em toda a exuberante e sentimental expressão do mais puro lyrismo, quando
nessa composição aconteça verificarem-se os requisitos que
já especifiquei.
A própria natureza do termo grego (TTapa&a) o está claramente evidenciando.
É certo que geralmente os lexicographos interpretam este
vocábulo por «imitação burlesca ou irrisória de qualquer
canção».
Aqui tenho eu defronte a resposta que me deram alguns
dos que ora acabei de consultar:
«ITap'.>3ía,
vi, PARODIA, carminis alterius imitatio, five
potius jocofa immutatio, id gentis Jolutce oratioms, vi quâ
parte carminis affumptâ, reliquum per profam completur.*
(Cornelii Sclirevelii Lexicon manuale Grxco-Latinum
(Parisiis — Apud J. Barbou — mdcci.xxix — In-8.°) — pag.
824).
«IIap;>fta, a;, (ri), parodie, imitaiion boujfonne d'un cliant
lyrique, d'un poeme, quelquefois d'1111 seul vers: citation détournée de son véritable sens, en t. de rhét.» (Dictionnaire
Grec-Français
par C. Alexandre
Onzième édition (Paris—De rimprimerie de Crapelet—i852—In-8.°) —
pag. 1078).

12b
«TOXfwáía,
(-ri), imitation d'un chant fait par dcrision, parodie. *|f Citation détournée dc son sens.» (Nouvèau Dictionnaire Grec-Français
par A. Chassang (Paris Iypographie, Galvanoplastia et Imprimerie Edouard Blot
1872—In-8.0)—pag. 734).
«PARODIA. Composição Poética, em que para fazer
zombaria de alguém, fe- dá hum fentido ridiculo aos mais
graves verfos de algum celebre Poeta.» (Supplemento ao Vocabulário Português e Latim, que acabou de saliir a hq,
anuo de m.dcc.xxi. dividido em ou/o volumes dedicados ao
Magnifico Rey de Portugal, D. João I . Parte 11. pelo P.
D. Raphael Bluteau
(Lisboa Occidental—Na Patriarcal Ofiicina da Musica—Anno de m.dcc.xxviii.)—pag. 114).
«# PARÓDIA, s. f. Imitação ridícula de uma composição
séria, em que se desordena o seu verdadeiro sentido.» (Diccionario da Lingua Portuguesa composto por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Quarta edição, reformada, emendada, e muito accrescentada pelo mesmo autor:
posta em ordem, correcta, e enriquecida de grande numero
de artigos novos e dos sfnonymos por Theotonio José de
Oliveira Velho. —Tomo 11 (Lisboa—Na Impressão Regia—
Anno i83i) — pag. 418).
O encyclopedico Littré no seu Dictionnaire de la Langue
Française—em pag. 960 do tom. 11 (Paris — Impr. Générale de Ch. Lahure—1869)—efferece-nos do vocábulo accepções diversas, entre ellas (e em primeiro logar) a que geralmente os lexicographos costumam attribuir-lhe.
Assim diz elle:
«PARODIE (pa-ro-die), s.f || i° Ouvrage, en prose ou
en vers, ou Ton tourne en raillerie dautres ouvrages, en
se servant de leurs expressions et de leurs idées dans un
sens ridicule ou malin.»
Mas entre as cinco interpretações, que do vocábulo nos
apresenta, é muito para notar a 4." (que vem sob certo
ponto-de-vista harmonizar-se com a minha maneira de intender).
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Diz o sábio Littré:
« || 4o Couplet, strophe lyrique composée tout exprès pour
être chantée sur un air, sur une mélodie faite á 1'avance. >
Aqui já se não trata de irrisão, nem de facécia, mas de
simples adaptação.
Vejamos por ultimo o que nos diz um diccionarista não
menos notável:
«I*arõ<li;i, íe, f. =7rapw'Jía (replique de cliant), réponse
oii Ion conserve les mêmes mots ou le même tour, replique,
parodie.» (Grand Dictionnaire de la Langue Latine sur un
nouveauplanpar le D'' Guill. Freund Iraduit en/rançais revu
sur les textes, et con$idérablement auginenté, d'après les travaux lexicographiques et épigraphiques les plus récents,/rançais et étrangers par N. Theil Pro/esseur au Lycée Imperial Saint Louis (Paris—Librairie de Firmin Didot Fréres
Imprimeurs-libraires de Plnstitut de France1—mdccci.vmdccclxv)—tom. ii, pag.
Ora escudado pela opinião não só do illustre Littré, mas
inclusive do insigne diccionarista ultimamente citado, julgo
provadissimo que a palavra cqtarodia» tanto pode etvmolo;
gicamente indicar idéa de opposição como de similhança,
de divergencia como de parallelismo.
De r.ccçx e òyyr, se formou o vocábulo rapwíx. Mas -acá,
se implica algumas vezes noção de antagonismo (como em
raçavcp.ía), muitissimas outras imprime feição de conformidade (como em ~t*fxoir/ux); e em qualquer dos casos o que
me não parece é que similhante preposição deva fatalmente
imprimir na composição das palavras a physionomia ridícula da intenção burlesca e zombeteira.
Pode inclusivamente a «parodia» ser (conforme expuz)
uma composição de suavíssimo lyrismo.

1

No verso do ante-rosto diz: «Typographie de H. Firmin Didot—
Mesnil (Eure)».
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o Imitação» querem que se lhe chame neste ultimo caso?
Querem que se lhe chame «apropriação»? Querem que se
lhe chame «paraphrase»? Chamemos-lhe «parodia».
E, neste sentido, parodia ao Soneto de Camões
Fermoso Tejo meu, &c.
considero o que se incontra em pag. 3 do folheto a que me
estou referindo.
Eis o que se lê no alto da pagina:
LAMENTO REPETIDO.
TEXTO.
Bello Retrato meu, quam differente
Te vejo e vi, me vôs agora, e vifte,
Turvo te vejo a ti, tu a mim trille,
Claro te vi eu jà, tu a mim contente:
A ti foy-te trocando hum accidente,
A quem a humana força naõ refifte,
A mim trocoume a vida, em que confifte
O meu viver contente, ou defeontente.
Jà que fomos no mal participantes,
Sejamo-lo no bem: ay quem me dera
Que foflemos em tudo femelhantes;
Mas là nefle efplendor da Empyrea esfera
Tu feràs mais gentil do que eras d'antes,
Eu jà nunca feliz, qual d'antes era.
Logo em seguida, e na mesma pag. 3 do folheto, começa,
finalizando em pag. 8, a respectiva
GLOSA
I.
Muda na dor, na perda penfativa,
Sufpenla em hum Retrato Lytia eftava,
Onde do niveo roftro a gran nativa
Com dous perlis de pérolas regava:
Depois de e(tar hum pouco emmudecida
Naquelle rico Objecto, que adorava,
Ah quanto elíàs (rompeo em voz doente)
Bello Retraio meu, quam dillerente!
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II.
Quam differente eitos! tu que algum dia
Foíte a E(lampa melhor da natureza,
Onde melhor Narcifo eu me revia
No purpureo candor delia belleza;
Mas hoje em morte cor, em luz fombria,
Alternada a alegria co a trifleza,
Tu tritte, e alegre, e eu alegre, e trifte,
Te vejo, e vi, me vès agora, e vifte.
III.
Que tenebrofo eclypfe, que accidente
Hoje te ha perturbado efla luz pura,
Que entre as nocturnas fombras do Occidente
Em nuvens te efcurece a formofura?
Que mudança a nòs ambos juntamente
Nos tem nefta do aflòmbro noute efcura?
Pois na anguília interior, que nos afíifte,
Turbo te vejo a ti, tu a mim triíle.
IV.
Se da melhor Beldade forte o Extrato,
Compendio de illuílrados refplandores,
Hoje ès das minhas fombras o Retrato,
E o vivo Original das minhas dores:
Algum tempo no efplendido apparato
Defla animada esfera de candores,
(Eu Clicie, e tu meu Sol refplandecente)
Claro te vi eu jà, tu a mim contente.
V.
Aos dous em hum feliz contentamento
A doce vifta gloria entaó nos era,
Eu adorando efTe gentil Portento,
Tu dos meos olhos fendo a amada Esféra:
Agora nede alterno fentimento,
Em que a ambos nos poz a Morte fera,
A mim trocoume a dor do mal prefente,
A ti foy-te trocando hum accidente.
VI.
Mas ay Copia gentil, bello Tranílumpto,
Emprefa da mais alta fantafia,
Tu fenfitivo! tu na cor defunto!
Onde eftâ quem o alento te infundia?

13o
Quem hoje por me dar taó féro afTumpto,
Defcompoz delias cores a armonia?
Foy decreto, em que o noflo ler prefilte,
A quem a humana força naóYelille.
VII.
Oh decreto fatal, ah dura Morte,
Do meu mayor prazer fera homicida,
Que troncas duas vidas de hum fó córte!
Partes mil coraçoens de huma ferida!
Mas, ô Lamina bella, adonde a Sorte
Aos meus olhos te expõem efcurecida,
A ti trocoute a fombra, que em ti exifte,
A mim trocoume a viíla, em que confiíle,
VIII.
A viíta, em que confiíle o jíi paliado
gofto aos meus olhos, quando colorido
Folie o atrativo Iman do meu cuidado,
O extafis gentil do meu fentido;
Mas em te ver agora demudado,
Palida a cor, o roílro amortecido,
Procede delia villa differente,
O meu viver contente, ou delcontente.
IX.
Mas ay! que inda em mudança taó notoria
Muy differentes fomos na ventura,
Tu lít cantando a tua alta vitoria,
Eu cá chorando a minha pena dura;
Tu lii vivendo nellà immenfa gloria,
Eu cá morrendo neíla treva efeura;
Oh lejamos na Sorte femelhantes,
Jà que fomos no mal participantes.
X.
O' Bella Imagem, bem que emmudecida
Aqui te vejo ao meu clamor profundo,
Roga a Deos neíla Esfera elclarecida,
Me leve delle cárcere do Mundo;
Onde eu comtigo em tudo parecida
Me veja nefle Reyno alto, e jocundo:
Jà que fomos iguaes na Sorte fera,
Sejamo-lo no bem, ay quem me dera.
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XI.
Ay! oh quanto que eu fora venturofa,
Se aos dous nos fora dado hum ío jazigo,
Que em tudo então feria alias ditofa,
A eílar em qualquer parte hoje comtigo:
A fepultura a mim nunca horrorola
Me leria a te ver nella comigo.
Oh praza a Deos, oh praza aos Ceos amantes,
Que foliemos em tudo lemelhantes.
XII.
Porém fe eflàs ít minha vifta expofto,
Como te choro, ò rico Objecto, aufente?
Mas ay, que taó dillante para o godo,
Quanto para o martyrio eílàs prefente:
Mas, bem que á curta alias do meu defgofto,
Vive embora com Sorte difterente,
Naó cà no Mundo, do viver quimera,
Mas lá neile elplendor da Empyrea Esfera.
XIII.
Tu lá nefle alto Império de efplendores,
De outra melhor ornada formofura,
Regiílra entre os Angélicos Fulgores
Delle fupremo Sol a luz mais pura;
Onde em gala de luzes, e candores,
Hoje unindo a belleza co a ventura,
Toda cingida de átomos brilhantes,
Tu feras mais gentil do que eras" dantes.
XIV.
Vive, e vò neflà Gloria fempiterna
Aquelle, em que vivias, régio engano,
A breve pompa, que fe julga eterna,
O faufto, que fe tem por foberano:
Vive immortal nella Regiaó fuperna,
Que eu cá neíle degredo fico humano,
Tu là ditofa nella lacra Esfera;
Eu jà nunca feliz, qual dantes era.
1

«Tu feràs mais gentil do que era dantes»—é como se lê no texto
impresso. Evidentemente uma incorrecção typographica.
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E termina o folheto pela seguinte composição poética:
A' ejlranhe\a defer ejla Serenijjima Senhora taó
fentida na fia morte, nafeendo jà com os attrtbuíos de pouco durável.
SONETO.
Nafeendo a nofla INFANTA fublimada
De bella co as penfoens, quem naõ diria
Que na pompa mayor da louçania
Por Efimera havia fer chorada?
Qual a Flor, que da túnica encarnada
Mortalha de carmin lhe corta o dia,
Sendo o aljôfar, que a Aurora lhe rocia,
Pranto, com que a lamenta a madrugada.
Se a Flor mais Mageítofa, a Flor mais pura
Em huma fô manhãa refume a idade,
Servindolhe de berço a fepultura,
Deita Flor naó fe eftranhe a brevidade,
Porque a Ellrella, em que nafee a formofura,
He a mefma, que inflúe na Mageftade.
#
Não quero finalizar as digressões em que me tenho imbrenhado neste capitulo, sem primeiro dar aos leitores conta
de uma composição que se me figura inédita, e que eventualmente se me deparou em minhas rebuscas por códices
manuscriptos.
É ainda uma Glosa do celebre Soneto
Formoso Tejo meu, &c.
Soneto e Glosa incontram-se de pag. 649 a 654 no co^*
ms. T da Bibliotheca Nacional de Lisboa,—volume de
miscellanea, cujo colleccionador lhe poz por titulo Parnaso
Lusitano. Soneto e Glosa, que lá figuram anonymos, escriptos por lettra do século xvm, de lá os transcrevo, corrigindo-lhes os evidentes lapsos do copista, e regularizando-lhes
tanto a orthographia como a virgulação.
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Trasladando o Soneto, farei notar que a sua licção representa variantes ainda não archivadas.
A' Inconstância
Soneto
Fermoso Tejo meu, quão differente
Te vejo e vi, me vês agora e viste!
Turbo te vi eu já, tu a mim triste;
Claro te vi eu já, tu a mim contente '.
A ti foi-te trocando a grossa enchente,
A quem teu largo campo não resiste;
A mim faltou-me o bem, em que consiste*
O meu viver contente ou descontente.
Já que fomos no mal participantes 3,
Sejamol-o no bem: oh! quem me dera
Que foramos em tudo similhantes I
Mas lá virá a fresca Primavera:
Tu tornarás a ser quem eras d'antes;
Eu não sei se serei quem d'antes era.

L

Glosa
Agora que em dilúvios se desata
A inconstancias do tempo o céo turbado,
Agora que em teus campos se dilata
Tua corrente em curso arrebatado,
E agora finalmente que o Amor trata
Apurar seu valor em meu estado,
Corres ao largo mar em tua enchente,
Fermoso Tejo meu, quão differente I
1

Tanto aqui no Soneto, como depois na Glosa, a licção manuscripta diz—Alegre te vi eu já, tu a mim contente. A variante, porem, representa evidentemente um ingano de copista, a quem provavelmente
eram desconhecidas as regras da metrificação.
1
Note o leitor a variante d'este verso, pondo-lhe em confronto as
duas licçóes que do Soneto apresento em pag. 99 e pag. 110

3 A licção geralmente adoptada neste verso é—Já que somos no mal
participantes. A troca de somos por fomos, pode talvez representar
meramente lapso de copista, que tomasse na leitura um f por um f.

i34
Aquelle és tu que lá na primavera
Tuas aguas logravas com socego:
Eu sou aquelle que algum tempo era
As delicias de Amor em doce emprego.
Mas ai! que incauto a sorte firme espera ?
AiI quem sabe da sorte o ingano cego f
Pois como claro e turbo, alegre e triste
Te vejo e vi, me vês agora e viste!
Naquelles dias em que rijamente
Os ventos profanavam tuas aguas,
Naquellas horas em que o Amor somente
Motivos inspirava ás minhas maguas
(Que, aonde é firme o Amor, um peito ardente
Só pejares fomenta em suas fragoas),
Naquelle tempo pois que amor persiste,
Turbo te vi cu já, tu a mim triste.
Emquanto, em tuas aguas crystallinas
Caminhando com passo saudoso
Sobre as areias de ouro, entre as boninas
Corrias tributário ao mar undoso,
(E emquanto em tuas prendas peregrinas
Vivia, ó Chlori, um peito affectuoso),
Então, ditosos ambos egualmente,
Claro te vi eu já, tu a mim contente.
Mas (como, ó Sorte vária, é mal seguro
O bem que em teus arbítrios se sustenta)
Turbou-se brevemente o crystal puro
De tua agua a impulsos da tormenta,
E em minha triste ausência (ai! caso duro!)
Incontrou-me a desgraça mais violenta :
Faltou-me a mim em Clilori o bem presente,
A tifoi-te trocando a grossa enchente.
Liq foi que apenas vive e já fenece,
O Chlori, aos olhos teus minha ventura;
Foi flor que
emquanto nasce
apenas crece
De teu crystal, ó Tejo, a fermosura I
A Sorte que em meu damno se infurece
Aos olhos me escondeu a luj mais pura;
Turbou tua alegria o tempo triste,
A quem teu largo campo não resiste.
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Ai! doce Tejo meu, que facilmente
Pela noite se troca a luj do dial
Do bem passado para o mal presente
Correram nossas sortes á porfia.
As causas se acabaram juntamente
De tua gloria e de minha alegria:
A ti deixou-te o tempo em que persiste,
A mim faltou-me o bem em que consiste.
No tempo, a cujas forças sua mudança
Sente o maior impenho em seu estado,
A tormenta consiste ou a bonança,
Ú Tejo, de teu curso dilatado.
No bem, que apenas via a minha esp'rança
Quando me tornou logo o meu cuidado,
Se cifra por vivinho ou por ausente
O meu viver contente ou descontente.
Quando, da nuvem negra o ar cingido,
Corrias inquieto aos largos mares,
Ail Tejo meu, de maguas offendido,
Também te acompanhava tios pecares,
Porque, ausente de Chlori, a meu sentido
As prendas se occultavam singulares:
Seremos pois nas ditas similliantes,
Já que fomos tio mal participantes.
Justamente se abona companheiro,
Para o dia melhor da breve dita,
Aquelle que egualmente aventureiro
No tempo da desgraça se acredita:
Sejamos pois, ó Tejo lisonjeiro,
Eguaes na boa-sorte ou na desdita;
Já que o fomos no mal que de ambos era,
Sejamol-o no bemI oh! quem me dera!
Oh! quem me dera que em eguaes balanças
Sempre as sortes nossas se pecassem,
Para dar fim a minhas esperanças
Quando as tuas desgraças se acabassem!
Porém, ó Tejo meu, se só mudanças
Da Fortuna (que pe\a as sortes) nacem,
Mal fariam seus pejos inconstantes
Que foramos em tudo similliantes.
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Posto aqui comtigo, sem demora,
Padeço, ó Tejo, em magua tão crescida,
É-me incerto o lograr em algum' hora
Os bens da Primavera florescida.
Assim como comtigo digo agora
—«Vingue-se imbora a Sorte desabrida!»
Egualmente comtigo.... oliI quem dissera
— «Mas lá virá a fresca Primavera/»
Virá a Primavera alcatifando
Teu campo de boninas lisonjeiras;
Nos raminhos as aves resonando
Serão de tuas ditas mensageiras;
E finalmente co'o teu curso brando
Passeando em socego tuas ribeiras,
Apejar dos contrários circumstantes,
Tu tornarás a ser quem eras d'antes.
Mas ai! impérios de Amor! como se empregue
Tanto minha fortuna em meu tormento,
Duvido, ó Tejo meu, que também chegue
Co'a tua sorte o meu contentamento:
Temo que o Amor tyranno então me negue
O bem, que em mim retrata o pensamento;
Emfim.... posto que chegue a Primavera,
Eu não sei se serei quem d'antes era.

Dos poetas que matizaram Glosas por sobre os quatorze
versos do Soneto
Fermoso Tejo meu, &c.
Antonio Barbosa Bacellar foi talvez, a final de contas, quem
mais se distinguiu e mais evidenciou possuir o intimo sentimento do lyrismo.
Subscriptas pelo seu nome, disse eu (em pag. 114) que
duas Glosas existem, seguidas de outra Glosa anonyma1,
no tom. 1 $A Fenis Renascida.
' Apezar de não trazer nome de auctor, presumível é que Antonio
Barbosa Bacellar a escrevesse também.
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Occupam ellas tres o espaço que decorre de pag. 144 a 158,
tanto na i.a edição (cujas indicações bibliographicas deixei
(loco citato) apontadas) como na 2." impressão (accrescentada) do referido tom. 1 (Lisboa. Na Oítíc. dos Herd. de
Antonio Pedrozo Galram.—m.dcc.xlvi. In-8.° de 43o pag.
numeradas, antecedidas por i5 que não trazem numeração).
E finalmente se incontram ainda as tres Glosas (de pag. 224
a 238) no tom. 1 («Ecco I») dos—Eccos, que o clarim da
Fama dá: Postilhão de Apollo
Por Joseph Maregelo
de Osan' (Lisboa: Na Offic. de Francifco Borges de Souza.
Anno de mdcclxi.—In-8.° de 407 pag. numeradas, 23^ preliminares innumeradas, 1 final também sem numeração,
e em fl. addicional (junto ao frontispício) uma gravura de
Miguel Le Bouteux, aberta em lamina de cobre, na qual se
representa «O Grande Luis de Camoens, laureado no Parnazo por Principe dos Poetas»).
Da 1." edição dM Feiiis Renascida as transcreverei todas
tres (conservando-lhes escrupulosamente os lapsos typographicos e as incurias de revisão,—incurias e lapsos de que
também a 2.a edição não ficou isenta, mas que o bom critério do leitor saberá facilmente rectificar):
Glojfa.
1.
Em fim mereci verte, oh Tejo amado!
Em fim pude lograr do» meu defejo!
E por prova fiel do meu cuydado
Em meus olhos moftrarte hum novo Tejo,
Que differente corres, que mudado!
Naô fey jà como creyo que te vejo,
Quam turbadas as agoas; & a corrente!
Fermofo Tejo meu, quam differente!
1

Cryptonymo anagrammatico de D. Joseph Angelo de Moraes.
Acêrca do auctor e da obra,veja-se o que diz Innocencio no tom. 11
do Dicc. Bibi. Port. (pag. 219) e no tom. iv (pag. 234 a 235).
2

Na 2.' edição à'A Fenis Renascida, e nos Eccos que o clarim da
Fama dá, lê-se: — «lograr o meu defejo».
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2.
Quando entre glorias me adulava a forte,
Era terfo cryltal teu movimento;
Hoje, que trifte naõ receyo a morte,
Medonho em ondas te recea o vento,
Oh da minha fortuna fiel conforte,
Companheyro leal de meu tormento,
Pois alegre huma ves, outra ves triíle
Te vejo, & vi, me vès agora, & vifte!
3.
Ay caduco prazer, doce mentira,
Ay tyranna penfaõ da mòr ventura!
Jafmim, que a penas abre, quando efpira,
Rofa, que em quanto nafce apenas dura!
Voltou-fe a forte, que a meu dano afpira,
Variou-fe o tempo, que em teu mal fe apura,
E em ves daquella gloria, em que nos vifte,
Turvo te vejo a ti, tu a mim trifte.
4Naõ chore a pena quem naõ teve a gloria,
Que fó quem vio o bem fente o tormento,
Quem fe vio nos applaufos da vittoria,
Sò fabe quanto cufta hum rendimento,
O mal, que he bem paliado na memoria,
Sò parece que apura o fofrimento;
E affim, porq a dor nolla mais fe augmente,
Claro te vi eu jà, tu a mim contente.
5.
Em quanto puro, fuave, & prateado,
Eras luzido efpelho das eftrellas,
Então em hum mar de glorias remontado
Gozava a Lifis doce inveja delias;
Variou fe o tempo, variafte o eftado,
Canfou-fe Lifis, & canfaraõ-fe ellas;
A mim trocoume o mal de hu peyto aufente,
A ti foyte trocando a grolla enchente.
6.
Tanto comigo podem meus pefares,
Que efie campo, que em ondas caudalofo,
Igualmente a meus olhos, que a teus mares
Deve o rio adoptivo o curfo undofo:
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Se neíla tofca gruta repoufares,
Verás como fe abranda ao fom queyxofo,
Que fó Lifis refifte ao peyto trifte;
A quem teu largo campo naõ refille.
7Não ha pena, que doa, ou mal, que efpante,
Se prefente ao que ama hum peyto chora,
Que fó confiíle o bem de um peyto amante
Na vida do que eltima, & do que adora;
Julga pois fe he meu mal mais penetrante,
Pois fugindo cruel Lifis traydora,
Por negar efte bem ao peyto trifte,
A mim trocou-me a vifta, em que confiíle.
8.
Mas fe do mal, que paffo, he procedido
O bem de conhecer, amado Tejo.
Que inda ha quem não fe efqueça de hú cahido,
Ufano já meu proprio mal te invejo:
Oh verdadeyro amigo, & não fingido!
Pois ou te vejo alegre, ou trifte vejo,
Parece que varia a tua corrente
O meu viver contente, ou defcontente.
9Ambos igual fortuna padecemos.
Mas tu já tens o alivio de queyxarte,
Ay de quem palia tão cruéis extremos,
Que do tormento feu não fabe parte!
Ambos pois noflas queyxas alternemos
Pois comigo teu mal foube igualarte,
E fejamos no alivio femelhantes,
Jà que fomos1 no mal participantes.
• Nesta Glosa e na seguinte, assim como no Soneto que as precede,
lê-se «fomos» (em vez de «somos», que é a licção geralmente adoptada para o verso que nos occupa); «fomos», porem, se lê no texto da
terceira Glosa (anonyma). Reappliquem-se ao caso as considerações
feitas em a 3." das notas de pag. i33.
E as difTerenças, que indico, incontram-se tanto na t.* como na 2.'
edição d' A Fenis Renascida.
Na impressão dos Eccos que o clarim da Fama dá—-Tomos» é à
licção do Soneto e da primeira das Glosas; «fomos» é a licção da segunda Glosa e da terceira.
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10.
Naõ fcja muda a voz em tania guerra,
Nem ande ociofa a lingua em tal tormento,
Ouça o mar, fayba o Ceo, & veja a terra,
Que fe dou agoa ao mar, dou vento ao veto;
E fe ainda em tanta pena hu bem fe encerra,
Que he poder declarar o fentimento,
Jií que fomos iguaes na pena fera,
Sejamo-lo no bem; oh"quem me dera!
11.
Ay quem me dera que pudera o pranto
Defabafar o peyto eni tanta pena,
Mas a caufa da pena pôde tanto;
Que a perpetuo filencio me condena:
Soe por ambos' o teu trilte canto,
Jà que a gloria da caufa, que me ordena,
Naó quizeraõ os fados inconflantes
Que foffemos em tudo femelhantes.
12.
Mas oh I naó chores, não teu mal prefente,
Pois te aguarda a ventura de outro fado,
Que ociolo fente quem feus males fente,
Quando efpera a feus males outro eílado.
Hoje efcurece o campo tua corrente,
Mas là viril Abril mais focegado,
Hoje íis cftrcllas o teu curlo altèra,
Mas lá virá a frefca Primavera.
13.
Teraõ no campo as flores varias cores,
E adornando-fe o Ceo de luzes bellas,
Competirão com luzes, & verdores
Eas cheyrofas, lúcidas aquellas:
Entaõ mimo de edrellas, & de flores
Serás efpelho às flores, & às eftrellas,
Enthefourando pérolas brilhantes,
Tu tornarás a fer quem eras de antes.
1

«Seja por ambos» é o que se lê na 2." edição dVl Fenis Renascida, e nos Eccos que o clarim da Fama dá.
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'4Mas eu, que morro íis mãos de hú falfo trato,
Como polTo dar tregoa ao fofrimento?
Pois me dà a fortuna de barato.
Por curar de hum tormento, outro tormêto,
Mas, pois que o tempo a hu peyto ingrato
Naõ quis efperar alivio ao fentimento,
E entre as mudanças de húa ingrata fera,
Eu naõ fey fe ferey quem de antes era.
AO MESMO SONETO OUTRA,
glofla do mefmo Author.
1.
Espelho de cryftal das Nynfas eras,
Quando eu Cupido fuy deitas Serranas,
Luzes a mayor luz preftar puderas,
Como eu favores dar às mais ufanas;
Mas fe do tempo a forte confideras,
Qualquer de nòs verás, fenaõ te enganas,
Eftar daquillo que era antigamente,
FermofoTejo meu, quam differente!
2.
Jà vi teu refplandor em meu cajado
Argentar campos, & enlaçar penhores,
Como as areas, que douralte ao prado,
Como as do prado, que brotavaó flores:
Agora feyo tu, & eu defprefado,
Se exemplos de favor faõ disfavores,
Sentir o mal do bem, que naõ fentille,
Te vejo, & vi, me ves agora, & viíle.
3.
Em quanto com brandura, & com piedade
Regafte os campos, que eu amey prudente
Tivemos fempre igual profperidade,
Tu com fer claro, eu com fer contente;
Mas depois que o poder te deu vaidade,
E o favor me fez impertinente,
Com que eu fuy claro, & tu da mãy faiíle,
Turvo te vejo a ti, tu a mim trifte.
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4Hum refrigerio fó, huma efperança
Podemos ter nos lances da ventura,
Que inda q mude o mal, (não por bonança,
Mas por nos dar fegunda defventura)
ImpolTive! não faça cita mudança
Verme eu fem gofto, tu fem fermofura,
Pois neile mefmo campo alegremente
Claro te vi eu já, tu a mim contente.
5.
De rio a fonte eftavas redufido,
Olha o rigor do tempo; & eu mudado
Das ufanias de favorecido,
Com ler teu femelhante confolado:
De fonte em mar te vejo convertido,
Tu nunca a mim me ville melhorado;
Nada a mim me trocou de delcontente,
A ti fovte trocando a grolTa enchente.
6.
Das nuvens de meus olhos fomentado
Entras no mar com tanto poderio,
Que tornas doce a quem te faz falgado,
E a quem'te pintou mar, debuxas rio:
Repara em mim, naõ corras tão inchado,
Olha que em vindo a fequidão do Eftio
Ella fúria te quebra hum feyxo triíle,
A quem teu largo campo naõ refifle.
7Pouco tens que lentir, fe alternamente
Teu mal, & bem num anno o confidero,
Mas eu pafley de alegre a defcontente,
E nelle mefmo eftado perfevero,
Melhor eítás, pois que hua fó enchente
He igual ao que fofro, & ao que quero,
Se por mais me naõ ves, qual tu me vifte,
A mim trocou-me a vida, em que confifte.
8.
De modo fe accrefcentaõ laílimofos
A' villa de teus goftos meus pefares,
Que turvaõ eftes olhos de invejofos
Os cryftaes de teus rios com feus mares:
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Sejamos ambos trirtes, ou ditofos,
Porque eu não choro' quando tu cantares,
E naó te impedirá correr florente
O meu viver contente, ou defcontente.
9Mas naó repares, naõ, corre avarento,
Que confiado eltou que inda algum dia,
Como naceu teu bem do teu tormento,
Nafcerà de meu mal minha alegria.
Turvo eflivefle jà, ou defcontente,
Quando choravas tu, eu naõ me ria:
Hemos de fer nos bens communicantes,
Jà que fomos no mal participantes.
10.
Em quanto fomos triftes, confervafte
Comigo fempre eflreyta fociedade,
Tanto que folie alegre me deyxaíte,
Pode mais o in te refle, que a amilade:
Se agora me mudar, qual te mudaíte,
Jà que naõ fomos na infelicidade
Companheyros no mal, como devera,
Sejamolo no bem; oh quem me dera!
11.
Sejamolo no bem, fem te offenderes
De fer meu companheyro em tal deftino,
Porque eu poflò fubir, & tu defceres,
A fer ditofo eu, tu a mofino:
Reparte com meu mal de teus praferes,
Para depois pagarte, que imagino
Tem decretado os fados inconftantes,
Que foflemos em tudo femelhantes.
12.
Mas ay de mim, que nefciamente iguallo
O bem dos dous num mefmo paralello
Se para naõ viver bafta efperallo,
Melhorando-te tu fempre em perdello,
1
Na 2.» edição à'A Fenis Renascida, e nos Eccos, lê-se «chore»
(em vez de «choro»),—licção que parece dever ser a genuina.

144
Defefperado ellou de reftaurallo,
Tu nunca o perderás, pois para tello,
Ca nunca mais tornou aquella fera,
Mas lá virá a frefca Primavera.
13.
Virá a Primavera, & matizando
De boninas o campo em vários cofres,
Infante de jafmim, folemnizando
Com linguas de cryílal livres aljofres,
Entre eftrellas de flores coroando
Das Nynfas, que em cothurnos de ouro fofres
Efperdiçando pérolas; & diamantes,
Tu tornarás a fer quem eras de antes.
14.
Eu eflou de fer felis taó duvidofo,
Que inda em tanta abundancia de alegria,
Que tudo fas alegre, & faz ditofo,
Eu lò hey de ficar, como fohia,
Neila mudança deíle Abril fermofo,
Segundo minha eftrella me anuncia;
Tu bem fey que has de fer o que fe efpera,
Eu naó fey fe ferey quem de antes era.
AO MESMO SONETO,
outra gloffa.
1.
Fermofo Tejo meu, trifles fufpiros,
Que do mar, & do peyto derivados
Tudo lagrymas fois, que em vários gyros
Huns correm manfos, & outros magoados;
Vós alegre bufcais verdes retiros,
Em chorando' contemplo os meus cuydados,
Quaõ differente fois neffa corrente,
Fermofo Tejo meu, quaó differente!
1 «Eu chorando» é como está na 2.' edição d'A Fenis Renascida,
e assim também na impressão dos Eccos: e essa me parece dever ser
a genuina licção.
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2.
Em rifo alegre, em ondas carregado
Nos vimos, tu furiofo, eu florecente,
Tu agora fereno, antes inchado.
Eu agora chorando, antes contente:
A ti mudou-te a forte, a mim o fado,
A mim trocou-me a mágoa, a ti a corrente,
Com eda differença alegre, & triite,
Te vejo, & vi, me ves agora, e vide.
3.
Mudou-fe o fer, mudaraõ-fe as correntes,
Com differente emprego as agoas vejo,
Fontes os olhos choraõ às enchentes,
Corre fuave em lagrymas o Tejo:
Trides fim maravilhas, mas decentes,
Pois quando o rio, oh mifero defejo!
Tumba te folicita, efpelho aflide,
Turvo te vejo a mim' , tu a mim triite.

Naõ bada, ò Tejo meu, q em campos de ouro
Brindes ao Sol a prata em ondas frias,
Nem que de efcarcha o liquido thefouro
Corra por dillatadas galarias;
Entaõ fe enluta o campo, humilha o Touro,
Quando tu manfo as pérolas enfias,
A pena naõ fe muda, o godo mente,
Alegre te vi eu jà, tu a mim contente.
5.
O' fortuna infelis, tride mudança,
Que do bem para o mal padas correndo,
Diga-o mentida efla corrente mança,
Que embravecida foy diluvio horrendo;
Muda-fe em defengano o que he efperança,
Outro és já,Tejo meu, outro edou fendo:
A mim trocou-me em cinza hu Sol aufente,
A ti foy-te trocando a grofia enchente.
' «Turvo te vejo a mim» se lê egualmente na 2.' edição d'A Fenis.
Mas «Turvo te vejo a ti» devera ler-se; e assim se lê effectivamente
nos Eccos.
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6.
Mas ay minha faudade, ay meu tormento,
Se aílim dentro do peyto manfa, & brando
Correrás i, como o Tejo doce, & lento,
Naõ matàras, paliaras magoando;
O Tejo em li fe alenta, eu defalento;
Elie pára efquecendo, & eu lembrando:
Elta he a differença amante, & trille,
A quem teu largo campo naõ refifte.
7Ditofo tu, que ves ao Sol brilhante,
Quando eu cego hua fombra adoro, & figo;
Em li cada reparo he hum diamante,
Em mim cada memoria he hum calligo:
Tu ves, ao Sol em ti, eu cego amante
Naõ vejo o Sol, que fempre anda comigo:
E pois confifte a vida em ver hum trille,
A mim trocou-me a vifta, em que confifte.
8.
Mas que digo, que palmo, & que admiro
Entre penas, alivios, agoas, flores,
O que he recreaçaó, he já retiro,
Naufrágio as ngoas laó, veneno as cores,
Morte o defeanço foy, vida o fufpiro,
Naõ quero fufpenfaó, quero os rigores:
Pois confifte em penar, & ellar prefente
O meu viver contente, ou delcontente.
9Naõ te enganes, ò Tejo, brando, & manfo,
Quando mais descuydado em teu emprego,
Que aflim fereno.fuy no meu remanfo,
Aílim feras tu agora ledo, & cego:
Hum rayo confumio o meu delcanço,
Hum trovaó moverá o teu locego;
Choremos pois do bem breves inftantes,
Ja que fomos no mal participantes.
i ..Correras» se lè (rectificando o tempo do verbo) na 2." edição d'A
Fenis e nos Eccos.
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10.
Conformes j;\ nas lagrimas fuaves,
Que he lifonja da dor fentir as penas,
Gemendo trifles, & fentindo graves,
Em fotos de cryftal, urnas amenas,
Nos feraó canto as mais fonoras aves,
Nos feraõ pranto as fontes mais ferenas:
Unidos neíle mal; que a forte altèra,
Sejamolo no bem; oh quem me dera!
I I.
Mas naõ, ò Tejo meu, q he mais confiante
A pena em mim, do q em teu curfo a forte,
Tu muyta enchente tens, muyta vazante,
Eu tive huma fó vida, húa fó morte:
Hum dia corres turvo, outro brilhante,
Eu fempre tenho hum fer, & figo hu norte:
Quem pudera alcançar, quanto diílantes1,
Que foliemos em tudo femelhantes.
12.
Bem vejo que do Eftio o fogo ardente
Te prende humilde em cárceres fombrios,
E que o fingido Outono altèra, & mente
De tanto impulfo os alentados brios,
Mas eu do Inverno o luto infauílamente
Vifto, ou corra o mar, ou sequem os rios,
Agora arrebatado o ar fe altera,
Mas là virá a frefca Primavera.
13.
Se alTim como has de fer, eu foffe agora,
Ou algum dia a fer tornafle o que era,
Menos a morte padecida fora,
Dobrada a pena agora padecera;
Mas quem tanto impoffivel cego implora;
Primeyro o bronze fe tornará em cera,
Eu já mais largarey laços amantes,
Tu tornaras a fer quem eras de antes.
1

Em vez de «diílantes» (como deveria ser) lê-se na i." edição d 'A
Fenis «diílantse» (por lapso typographico).
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14Com efta impaciência, eíte tormento,
O que perdeu hum bem a forte apura,
Tu correndo no mar bufcas aflento,
Eu parado me chego à fepultura:
Tu tornarás com novo nacimento,
Eu ficarey depolto ii perda dura;
Como de antes feràs, gloria da esfera,
Eu naõ íey fe Terey quem de antes era.

XX

Filiado no mesmo tristíssimo acontecimento que deu origem ao Dialogo Fvnebre e á Lysia Saudosa, depara-se-me
na Bibliotheca Nacional de Lisboa um raro folheto, de cujo
auctor nem mesmo Innocencio menciona o nome, se bem
que Barbosa Machado lhe consagra artigo especial (vid. Bibi.
Lusit.—tom iii, pag. 731 a 732).
Em formato a que chamam in-4.0, 16 pag. conta numeradas, que um simples caderno formam com reclamos e a respectiva assignatura por lettra alphabetica (em pag. 3, 5 e 7).
Impresso em caracteres de redondo com algum itálico,
ofíerece na pag. 1 (com a pag. 2 em branco) os seguintes
dizeres de frontispício:
AO TRANSITO SAVDOSO | Da Sereniffima Senhora
Infante | D. ISABEL LVIZA | IOSEPHA, | ÚNICO EXEMPLAR DA FERMOSURA; | Em cujo tumulo grava a faudade na infcripçaõ da | dor hum aífectado alivio, imaginado
antídoto pa-1 ra o veneno da magoa, ou difcreto eíludo para |
a eternidade da pena, | Na Expofiçaõ métrica da Glofla, que
fe offerece ao | celebre Soneto, | Venceo a tnorte (oh Fabio) a Fermo/ura, | DIRIGIDA | AO EMINENTÍSSIMO,
E REVERENDÍSSIMO SENHOR | O SENHOR | CARDEAL DE LANCASTRE, | ARCEBISPO, E INQVISIDOR GERAL | deftes Reynos de Portugal, & do Confelho de
Eftado de | Sua Mageltade que Deos guarde, | PorTHEODOSIO DE CONTREYRAS | DA SYLVA. | (Logar de uma
linha-de-infeite constituída pela combinação symetrica de pequeninos
ornatos typographicos.) | LISBOA, | Na Ollícina de MIGVEL
DESLANDES, | Impreflor de Sua MaJjeftade. | Com iodas
a
$ licenças necejfarias. Anno de 1691. | .
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Sob um cabeçalho decorativo (gravado em chapa de madeira), e iniciada por um M floreado, começa na pag. 3 e finaliza na seguinte a Dedicatória do auctor ao Cardeal. Entre
pag. 5 e pag. 8 lêem-se as Licenças, precedidas por duas
Informações ou Censuras, a primeira das quaes vem assignada pelo famoso theatino D. Raphael Bluteau, e a segunda pelo jesuita Padre Mestre Sebastião de Magalhães).
A Censura do P. Bluteau diz assim':
«Eminentíssimo, e Reverendíssimo
Senhor.
«Li efta Expofiçam métrica do celebre Soneto,
Venceo a morte (oli Fabio) a Fermo/ura,
em que o Author reprefenta a morte victoriofa no occafo
da Sereniífima Princeza; & digo, que a morte naõ merece
eíte titulo, porque nem os delitos faõ victorias, nem para tyrannias pôde haver verdadeiros triumphos. Nefte cafo ficou
a morte por todos os titulos criminofa; Ambiciofa, tomou
por alvo das fuas fettas huma incomparável Alteza; Sediciofa, concitou a inclemencia dos achaques contra a Primavera dos annos; Temeraria, acometeo o prefidio de todas as
prendas, munido com as veneraçoens do Universo; Incendiaria, reduzio a cinzas o templo da difcriçaõ, & da virtude;
Sacrílega, derribou do altar da admiraçaõ o íimulacro da
gentileza; & publicamente convicta de lefa Mageftade, ferio
o coraçaõ de hum Rey, em que as ternuras do amor paterno continuamente alfinaõ as penas da iaudade. Quem perdoara à morte eíles crimes, fe ella naõ fôra miniftra da vontade divina ? Só pela obediencia com que a morte executou

" Por minha parte, confesso que me não canso de admirar inlevado
o fino sabor litterario por que se caracterizam as -Informações» e «Censuras» quando subscriptas pelo Padre D. Raphael Bluteau: o que noutros do seu tempo é requintado exaggêro ou banalidade chocha de cultismo seiscentista, em Bluteau adquire fóros de brilhante eloquencia
e revela verdadeiras condições de poeta, chegando algumas vezes mesmo
a fazer lembrar os raptos felizes do Padre Antonio Vieira, seu illustre
contemporâneo.
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o foberano decreto, fe podèra a morte chamar vencedora,
porque parece, que foi precifo, que a morte fe vencefle a fi
mefma, para fe refolver a obrar hum excedo, com que fe
havia de fazer mais aborrecida. Em outras occafioens foube
a morte acreditar-fe de poderosa; mas na morte da Serenifiima Princeza, que poder moítrou a morte? Que valor
houve mifter, para a Parca desfazer neves, difiolver pérolas,
desfolhar rofas, empanar criítaes, desbotar purpuras, apagar luzes, & oílentar eítragos, aonde a delicadeza facilitava
a ruina, & a conformidade embargava a repugnancia? Mas
ficasse a morte, ou victoriofa, ou vencida; he certo, que deu
occafiaõ ao triumpho das Mufas Portuguezas, que com fúnebres metamorphofes fucceflivamente vaõ trocando os loureiros do Parnafo em cypreftes, as fombras em lutos, as fontes em lagrimas, os Zephyros em fufpiros, os cantos em
epicedios, & os eccos em gemidos. Neíte laftimofo alfumpto
expõem o Author os feus lamentos, com taõ agradavel elegância, que fe fora poflivel, mitigára o rigor da nofla magoa
com a fuavidade da lua lyra; & com taõ dilcreto primor folicTta as glorias deite Poético tumulo, que para o fublimar
à maior altura, lhe tem dado no titulo da fua Dedicatória
a maior Eminência. Lisboa 4. de Março de 1691. Na Casa
de N. S. da Divina Providencia.
«D. Raphael Bluteau, Clérigo Regular.®
Segue-se, em pag. 9, um Soneto que se intitula Argumento da Obra.
Em pag. ro vem o Soneto de que se faz menção no frontispício. Não traz nome de auctor; mas é escripto pelo
Dr. Antonio Barbosa Bacellar,—e em nome d'elle figura
entre os que inclue A Fenis Renascida em pag. 283 do
tom. iv (Lisboa Occidental, Na Officina de Mathias Pereyra
da Sylva, & JoaÕ Antunes Pedrozo—m.dcc.xxi.)'.

1
Na segunda edição (accrescentada) do tom. iv (Lisboa, Na Officina
de Miguel Rodrigues, Impreffor do Emin. Senh. Card. Patr.—m.dcc.xlvi.)
vem o Soneto a pag. 307.
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Para conhecimento de quem não possa ter á mão exemplar algum do raro opusculo Ao transito savdoso da Serenijjima Senhora Infante D. Isabel Lvi\a Iosepha, nem mesmo
o tom. iv d'A Fenis Renascida, transcreverei o citado
SONETO.
Venceo a morte (oh Fabio) a Fermofura,
Amariles a bella he cinza fria,
Procura Amor moílrar, que o naõ fabia,
E efconde o cafo nelta pedra dura;
Occultar nefte mármore proci-ra,
Eda da morte, ou gloria, ou tyrannia,
Se quer a Fermofura idolatria,
Naõ fe faiba o que efconde a fepultura:
Senaõ for efte tumulo ás idades
Myderio occulto, & venerado medo,
Acabou-fe o refpeito ás Divindades:
Mas que importa, que o calle e(te penedo,
Se ha de fer fempre altar de faudades,
E haõ de ellragar os votos o fegredo.
Escripto por Barbosa Bacellar no passamento de alguma
dama formosa, por elle extremosamente amada e prantea—foi este o Soneto queTheodosio de Contreiras da Silva
escolheu como talagarça para sobre ella bordar (como saudoso preito na morte da Infanta D. Isabel) uma Glossa em
quatorze estancias de oitava-rima.
Começando cm pag. 11 do folheto, acaba a Glossa em
pag. 15, — ornamentalmente rematada por gravurinha em
madeira, que representa uma graciosa taça com flores e fructas, (gravurinha que mui frequentemente figura, como remate decorativo, nas impressões deslandesianas).
Porfim na pag. 16 ha um Epitaphio (Soneto por Theodosio de Contreiras da Silva).
E pelas sacramentaes palavras Lavs Deo se despede este
raro folheto.

XXI

Citarei agora um opusculo do Padre Bluteau, que Innocencio deixou de incluir na resenha das obras do eruditíssimo e fecundíssimo theatino. Lacunas que no artigo
respectivo deixou o benemerito delineador do Dicciotiarto
Bibliographico Portugueé bem para desejar, e não menos
para esperar, que satisfactoriamente as preencha o illustre
continuador do bibliographo Innocencio.
O folheto a que me reporto, diz assim no frontispício:
ORAÇOENS | GRATVLATORIAS | NA FELIZ VINDA | DA MVITO ALTA, E MVITO \ PODEROSA RAINHA DA | GRAM BRETANHA, | COMPOSTAS, E RECITADAS NA | Igreja da Divina Providencia à Nobreza |
de Portugal j NAS TRES ULTIMAS TARDLS DO MEZ|
de Janeiro de 1693. | Pelo P. D. RAPHAEL BL^ 1 EAV, |
Clérigo Regular Theatino da Divina Providencia, Dou-1 tor
na Sagrada Theologia, & Prègador da Rainha | Mãy de Inglaterra, & Qualificador do Santo j Officio no Reyno de Portugal. | (Vinheta gravada em madeira, que representa um açafate com
flores. É a mesma que figura no frontispício do Catecismo Brasílico
impresso por Miguel Deslandes em 1686.) | LISBOA, j Na Ofhcina
de MIGUEL DESLANDES, | Impreflor de Sua Mageftade. |
Com todas as licenças necejjarias. Anno de 1693. |
Em formato a que chamam in-4.°, e composto em redondo com algum itálico, reclamos, e rubricas por lettra
alphabetica, este opusculo compõe-se de 44 pag. numeradas,
precedidas de 8 sem numeração. Constituem-lhe elementos
de infeite quatro cabeças ornamentaes, tres iniciaes floreadas, e dois remates decorativos.
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O frontispício, para que foi destinada a pag. i." das innumeradas, tem o reverso em branco (pag. 2.a). Na pag. 3.n,
coroadas por uma cabeça decorativa (em cuja formação entram vinhetinhas typographicas symetricamente agrupadas),
começam as Licenças,—e finalizam na pag. 8."
A secção das paginas numeradas é exclusivamente destinada ao texto dos tres Discursos.
Na pag. i (servindo-lhe de infeite a mesma cabeça decorativa que no folheto da Musa Typographica sobrepuja o
«Soneto extemporâneo») começa a Oraçam I. (que traz por
epigraphe:— «Celebra o Coro das Virtudes a felice vinda da
Sereníssima Rainha da Gram Bretanha a Senhora D. Catharina»), e remata em pag. 16 por uma vinheta gravada
em chapa de pau.
Na pag. 17 (coroada por uma cabeça ornamental de vinhetinhas typographicas) é o principio da Oraçam II. (que
tem por epigraphe:—«Celebra o Coro das Graças a felice
vinda da Serenifiima Rainha da Gram Bretanha»),—e termina o Discurso em pag. 3o.
Finalmente na pag. 3i começa (também adornada com
cabeça de infeites typographicos) a Oraçam III. (em que se
lê por epigraphe:—«Celebra o Coro das Musas a feliz vinda
da Rainha da Gram Bretanha»), e acaba em pag. 44 por
Lavs Deo (palavras a que serve de remate decorativo uma
jarra com flores gravada em chapa de madeira).
Pertence á Bibliotheca Nacional de Lisboa o exemplar
que me serviu de guia na descripção d'este folheto.

XXII

Muito curioso, muitíssimo interessante, e não menos raro
do que interessante e curioso, é o folheto de que vou dar
noticia,—composto em latim pelo celebre D. Raphael Bluteau e impresso por Miguel Deslandes.
Pertence á Bibliotheca Nacional de Lisboa o exemplar
que tenho neste momento defronte dos olhos:
PORTICUS | TRIVMPHALIS, | A REGALI PALATIO, | Quà Meridiem fpeftat, | InTagum exporreóta, | Ad
publicam receptionem | AUGUS TISSIM^E MARINE, SOPH1íE,|ELISABETHJE,|PORTUGALLIJE REGINÍE,|
Ulyfliponem ingredientis, Anno Domini M.DG.LXXXVII.
Die 11. Augufli,) PIGTIS, INSCRIPTISQUETABULIS,|
JUSSU RÉGIS, I ORNATA | A R. P. | D. RAPHAELE
BLVTEAVIO, | Clerico Regulari Theatino, ] Sacra; Theologiç profeflore, | Olim | Henricettíe Maria; à Francia, \ Anglorum Reginç, | A concionibus, | Nunc | In Lufitania, | In
Supremo Sanita; Inquifitionis Senatu, | Librorum Cenfore. I
ULYSSIPONE, F.xTypographia Michaelis Deslandes, | Sereni(Timi Régis Typographi. Cum facullale Superiorutn.
Anno 1694. |
É um folheto in-4.0 de 68 pag. numeradas, impresso em
redondo com algum itálico, reclamos, e rubricas por lettra
alphabetica.
Servem-lhe de infeite algumas vinhetas ornamentaes, uma
inicial floreada (por que abre a Dedicatória), uma cabeça
gravada em madeira (com o escudo das tres flores-de-liz,
ladeado por figuras femininas, cornucopias e serpentes), e
varias cabeças singelamente constituídas por agrupamento
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de vinhetas typographicas. O cabeçalho gravado em chapa
de pau é aquelle mesmo de que já falei, quando no Cap. xiv
(em pag. 81) me occupei do Tvmvlo Apolliuco, e que na «Segunda Parte» d'este meu estudo terá de figurar em reproducção fac-simile.
Está occupada a pag. 1 pelos dizeres do frontispício, e
em branco a pag. 2.
Na pag. 3 começa a Dedicatória (Eminentíssimo Ecclesice
Principi, Cardinali, Duci, Pari Francia', Ccesarid'Estrees,
Lvsitanice Patrono), e acaba na pag. 9.
Em branco é a pag. 10; e da pag. 11 á pag. 68 decorrem
as inscripções latinas do «Portico Triumphal».

XXIII

Aqui temos agora outra especie raríssima,—tão rara, que
o bibliographo Innocencio mencionando o auctor em artigo
especial (Dicc. Bibi. Port. — tom. vi, pag.
não menciona o escripto.
Faz d'este opusculo menção Barbosa Machado (Bibi. Lu.
sit.—tom. ih, pag. 331), e modernamente o continuador de
Innocencio (no tom. xiv do Dicc. Bibi. Port. a pag. 279).
Pelos dois exemplares que tenho presentes, da Bibliotheca
Nacional de Lisboa, posso felizmente fazer a descripção
d'esta raridade.
Constitue, no formato a que chamam commummente in-4.0
os bibliographos', um caderno de 16 pag. numeradas, impresso em redondo com algum itálico, reclamos, e assignatura alphabetica nas pag. 5 e 7 (Aiij, Aiiij).
Serve a i.a pagina para o frontispício com os seguintes
dizeres:
IDEAS DA | SAUDADE, | IMAGENS DO | SENTIMENTO, | FORMADAS | Na lamentavel morte da Senhora | D. MARIA SOFIA | ISABEL N. SENHORA, |
Rainha de Portugal, | POR \ MANOEL PACHECO DE
VALLADAIIES, | Bacharel pela Univerfidade de Coimbra
em | os fagrados Cânones. | (Logar occupado pelo escudo das
armas-reaes portuguezas.) | LISBOA, j Na Officina de MIGLEL
DESLANDES, | Impreílor de Sua Mageítade. | Com todas
as licenças necefsarias. | Anno de 1699. |

' O sr. Brito Aranha (Dicc. Bibi. Port.—tom. xiv—pag. 280) chamalhe «8.° grande».
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É em branco o reverso do frontispício. A pag. 3 começa
por uma cabeça ornamental gravada em madeira (a que tem
na parte média o escudo das armas-reaes portuguezas, ladeado por figuras femininas, cornucopias e serpentes)1: sob
a cabeça ornamental, o Prologo (em prosa) terminado por
uma gravurinha cm madeira (que representa um açafate com
flores).
Na pag. 4, sob uma singelíssima cabeça ornamental (constituída pela aggregaçao de pequeninas vinhetas typographicas), eis o que se lê:
GLOSA
Ao Soneto 3o. do profundiflimo Poeta Luis de Camoens,
que anda na terceira Centúria das Rimas, que lhe illuftrou
feu Comentador Manoel de Faria & Soufa.
SONETO.
Debaixo de/la pedra, fepultada
Iaf do Mundo a mais nobre Fermo/ura,
A quem a Morte, Jó de enveja pura,
Sem Tempo fua vida tem roubada.
Sem ter refpeito àquella a/si eflremada
Gentileza de luj, que a Noute e/cura
Tornava em claro dia; cuja alvura
Do Sol a clara luj tinha eclip/ada.
Do Sol peitada fojle, cruel morte,
Para o livrar de quem o efcurecia,
E da Lua, que ante ella luj naó tinha.
Como de tal poder tivejle Jorte?
E fe a tivejle, como taõ afmha
Tornajle a luj do mundo em terra Jria ?
Quer Manuel de Faria e Sousa que Luiz de Camões escrevesse este Soneto por morte de D. Catherina de Athayde.
Manoel Pacheco de Valladares tratou de glosál-o em quatorze estancias de oitava-rima, apropriando a Glosa ao chorado passamento da segunda esposa d'El-Rei D. Pedro II.
1

É a mesma de que já tratei no cap. xvm d'esta «Primeira Parte»
(em pag. 96),—e de que na "Segunda Parte» volverei a occupar-me,
juntando-lhe a respectiva reproducção Jac-simile.
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Essa apropriação, que no folheto decorre de pag. 5 a
pag. 11, abre por um V floreado, e vem assim:
GLOSA
I.
Veílindo horrores, & trajando efpãtos,
De Lifia a Parca rouba a melhor gloria,
Deixado aos coraçoês entre mil pratos
Alvos da mágoa, objectos da memoria:
Mas oh! que a força amãte ordindo encãtos
Eterna a faz, pois para mais vicloria,
Nos peitos vive, & mora eternizada
Debaixo dejia pedra fepultada.
II.
Do Mundo, & Liíia a glória fe retira,
Que efle Planeta de quem fente a falta,
Sendo de Lifia Sol, ao Mundo admira
Sendo do Mundo luz, a Lifia exalta:
Proílrados ambos veja a melma pira
Na faudade de luz, que os fobrefalta,
Pois fe o Sol jaz de Lifia fem ventura,
Ia\ do Mundo a mais nobre fermo/ura.
III.
Se a gloria para fi tal luz dellerra,
Das mais vidas a morte a naõ deriva.
Que fe o Ceo nam quer ver adros na terra,
A morte a naõ quiz ver no mundo viva:
Mas, fe quanto qualquer das tençoens erra,
Queres Lifia faber, ve a luz altiva,
A quem a gloria fó de amor procura,
A quem a morte fó de enveja pura.
IV.
Que a Parca, & o Têpo oftentem mil infultos,
Iuílo parece em juítos requifitos;
Que o voraz Têpo ama da Morte os vultos,
E a Morte atroz do Têpo ama os cófiitos:
Mas fe injullo he faltaremfe nos cultos,
Num lindo Sol já vemos feus delitos,
Pois, nefle arbítrio, Cloto de affectada,
Sem Tempo fua vida tem roubada.
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V.
Agonizava a luz, que ao Sol afronta,
De Maria, que aos feus de Lufo augmenta,
Quando Lifia fem luz fó lhe defconta
Mil lagrimas faudofa, que aprefenta:
Maria entre os defmayos fe remonta;
Lifia fe enluta; a Parca o golpe intenta,
Sem ter laftima deita afli enlutada,
Sem ler refpeito àquella a/si ejlremada.
VI.
Iunto da noute a Morte anticipada
Naó fei fe andou, fe a Noute emudecida;
Que a Noute a julgou Sol do dia amada,
E a Morte a julgou luz da própria vida:
Contra ambas confpirou a inveja irada;
Poròm, neíla eleição da defpedida,
A Morte mais a conheceo por pura
Gentileza de luj, que a Noute e/cura.
VII.
Como timbre ideado da Belleza
O nome leu lhe poz, que era o fermofo;
Para copia do bello a Natureza
Mendigou feu retrato decorofo:
Luzes ao Sol preltava, à luz pureza,
E diga o Sol ao peito duvidofo,
Se cila alvura naó foy, que a luz mais pura
Tornava em dia claro, cuja alvura?
VIII.
Ficáraõ, Lifia, as luzes nos defmayos,
Depois que a morte fez mil defvarios,
Mas taes, que inda aprendiaó fer de rayos
Os mefmos rayos, em feus mortos brios:
No alento a vida inda provava enfayos;
Fruílrado eiFeito! pois neftes defvios,
No Ceo do rodo a fombra, como irada,
Do sol a clara luj linha eclipfada.
IX.
Vivia Pedro Sol na luz triumphante
De Maria; ambos credito da gente:
Mas tu, Cloto, de hum laço a gloria amante
Fatal divides, cortas indecente:
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Quem te deu necia efle confelho errante,
Com que apartaíle amor taõ reverente?
De quem para eclipfares íi conforte
Do Sol,peitada fojlc cruel morte?
X.
Na faudade do corpo ao partir a alma,
Era Amor maternal frecha opportuna;
Via eclipfarfe quem lhe dava a palma,
Ays repetia a golpes da fortuna;
Gravidades da pena, que o defalma,
Aos já fangrados olhos naõ repugna,
Chamando a vida a quem forças pedia,
Para o livrar de quem o e/curecia.
XI.
Seu bello affeite inveja era dos rayos,
Seu doce affecto pafmo dos incêndios,
Tributavalhe o Sol mil verdes Mayos,
Dava a Lua os Abris para os difpendios:
Ambos fempre aflòmbravão mil defmayos,
Mas, pois faltàraó defta luz compêndios,
Raye ella luz do Sol já naó mefquinha,
E da Lua, que ante ella luç naõ tinha.
XII.
Em feus olhos à gente Amor mimofo
Armava o arco, & defpedia o tiro,
E, como era hum Cupido mageltofo,
A Vénus naõ cultava hum fó fufpiro:
Se pois cm tudo o Amor he victoriofo,
Como ó fúnebre Parca fem retiro
Contendefle co Amor? eu não fey, Morte,
Como de tal poder tivejle forte!
XIII.
As fettas já aborrece Amor fentido.
Negando fer da Parca o golpe oufado;
Que a tanto Sol naõ dá golpe atrevido
Taõ curta maõ, fojeito ljmitado.
Mas oh! com judas caufas refentido
Duvida Amor, que a culpa do alto fado
Naõ a tiveíle tu Morte mefquinha,
E fe a tivejle, como taõ aftnlia?
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XIV.
Mas deixa a prefumpção Cloto inconllante
Da pompa, que rouballe ;'i Lufa gente,
Que efla alma, já nas glorias relevante,
Novo Império lhe foy fazer patente:
Luz humana, & divina teve amante,
A graó Maria, & tu, Parca impaciente,
Tornalle a luz divina em claro dia,
Tornajle a luj do mundo em terra fria.
De pag. 12 a pag. 14 do folheto corre neste mesmo estylo
de semsaboria requintada uma Cançam, que, por dó para
com os leitores, não transcrevo.
A dois terços da pag. 14 começam, escriptas em castelhano, umas Redondilhas, que terminam em pag. 16,—rematando o folheto pela inscripção Lavs Deo, Virginique
Matri Iribualur.
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O opusculo que ora vou citar é uma especie omittida pelo
bibliographo Innocencio, o qual nem sequer consagra artigo
ao auctor no Dicc. Bibi. Por/.,—deixando portanto ao seu
incansavel successor e meu erudito amigo Brito Aranha o incargo de preencher similhante lacuna, como certamente preencherá no vol. xvi da obra citada (proximo a publicar-se).
Do auctor, e do escripto a que me refiro, faz menção
Barbosa Machado na Bibi. Lusit. (em pag. 140 do tom.m).
Pelos dois exemplares, que possue do folheto a Bibliotheca Nacional de Lisboa, posso fazer de visn a descripção.
Diz o frontispício:
ECLIPSE | DA | FERiMOSVRA | OBSERVADO NO
ESPELHO DA | SAUDADE | Pelo comum fentimento na
íempre lamentavel morte j da Sereniflima Senhora | D. MARIA SOFIA | ISABEL DE NEVBVRG, | Rainha de Portugal : | Glofa ao feguinte Soneto do mais canoro Cyjne do
"ojjo fe- | ciilo Antonio da Fonfeca Soares; | Offerecido ao
Senhor | D. Joam Joseph da Costa e Sovsa, | Conde de
Soure, Alcayde Mór da Villa de Caitromarim, Com- I mendador da mefma Villa, & das Commendas de Bezelga, | &
de S. Pedro daVargea de Soure, Senhor da Villa | da Azambugeira, do Confelho de S. Mag. &c. | POR | LVIS DE
SIQUEIRA DA GAMA. j Linha-deinfeite constituída pelo agrupamento de pequeninas vinhetas typographicas.) | LISBOA, | Na
Officina de MIGUEL DESLANDES, | ImprefFor de Sua
Mageltade. Anno 1699. | Com todas as licenças necej/arias. \
Este folheto, em formato a que chamam commummente
in-4.0, consta de 12 pag. numeradas, dispostas em um só
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caderno. Impresso em redondo, com muito itálico, reclamos, assignatura nas pag. 3 e 5 (Aij, Aiij),—offerece na
pag. 1 (com o revenso em branco) o frontispício, cujos dizeres ficam acima transcriptos.
Pag. 3 e 4 são occupadas pela Dedicatória, que abre por
uma inicial floreada.
Na pag. 5 vem, coroado por cabeça ornamental (gravada
em chapa de madeira), o Soneto de Antonio da Fonseca
Soares, cuja Glosa (constituída por quatorze estancias de
oitava-rima) decorre de pag. 6 a pag. 12, rematando a impressão pela palavra Finis (em caracteres versaes).
Não transcreverei a Glosa; mas apraz-me transcrever o
SONETO.
Neffa pira funejla, ó Peregrino,
Que Occafo lie trijle ao Sol mais foberano
De/unto vive aquelle exceffo humano,
Donde o mortal foy gloria do Divino:
Ambição foy celejle o feu deflino,
Porque excedendo ao trono mais ufano,
Nejfe fatal da vida defengano,
Honrou da injufta Parca o defatino:
Trafpofla quando apenas admirada
Anoiteceo na Aurora de huma vida,
E fe eclipfou de lium Sol na madrugada;
Mas fendo as lujes tantas, quem duvida,
Se era o viver de muito defejada,
Que o morrer foy de pouco merecida ?
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AVREOLA | DOS ÍNDIOS, | & | NOBILIARCHIA |
BRACMANA: | TRATADO HISTORICO, GENEA-1 iogico, Panegyrico, Politico, & Moral,1 OFFERECIDO | AO
EXCELLENTISSIMO SENHOR | DOM PEDRO LUIS
DE | MENEZES, | Marquez de Marialva, Conde de Cantanhede, Mor-1 domo Mór, &c. | Efcrito pelo Licenciado \ ANTONIO JOAM DE FRIAS, | Protonotario Apoflolico, Notário da Bulla da Santa | Cruzada, Capellau de Sua Mageftade, & Vigário | confirmado da Igreja Parochial de S. André | de Goa Velha. I (Linha-de-infeite constituída pelo agrupamento
de pequeninas vinhetas typographicas, a occOpar toda a largura da composição.) | LISBOA, | Na Officina de MIGUEL DESLANDES, Impreiior de Sua Mageftade, | Com todas as licenças
necejjarias. Anno 1702. |
Em formato a que vulgarmente chamam in-folio (mas com
12 pag. por caderno), é constituído este volume por 224 pag.
numeradas, precedidas de 28 sem numeração, impressas
em redondo com algum itálico intercalado; tem rubricas nos
cadernos, e reclamos nas paginas; por infeite apresenta iniciaes floreadas, cabeças ornamentaes (gravadas em madeira,
ou constituídas por agrupamento de vinhetas typographicas), e remates de capitulo gravados em chapa de pau.
Das paginas innumeradas a 1é occupada por uma larga
estampa, que representa gravado em lamina de cobre, e ladeado por figuras allegoricas, o brazao do Marquez de Marialva, a quem a obra é offerecida; a pag. 2." é em branco;
a 3.® está destinada para o frontispício (cujos dizeres ficam
já declarados); em branco é também a 4."; da 5.a á 7." decorre, assignada pelo auctor, a Dedicatória (Ao Excellen-
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tissimo Senhor D. Pedro Luis de Meneces); na 8." ha um
Soneto, de José do Couto (A'protecção dejle Livro); a 9.11
e a 10.a são occupadas pelo Prologo ao leitor; na 11.° vem
um Epigramma latino Li laudem DoctiJJimi Viri Antoni/
Ioaiims de Frias (subscreve-o Quidam Amicus Autlioris);
na 12.a, outro Epigramma latino In laudem ipjius (também
anonymo), e um Soneto anonymo em portuguez (Em louvor
do Author); na i3.a, Soneto anonymo (Em applauso do Author); na 14.a, Soneto anonymo em castelhano (Al ExcellentiUJimo Senor Marque■{ de Marialva); na i5.a, Soneto cas
telhano de Pedro Barbosa de Mendonça (talvez o auctor
do precedente) En aplaufo dei Licenciado Antonio Iuan de
Irias; na i6.a, Decimas (Em louvor do Author) pelo Reverendo Padre Fr. Manuel da Natividade (Prior e Regente dos
Estudos do Convento de S. Thomaz de Goa)*, na 17.", Redondilhas (anonymas) Em applaufo do Author; nas pag. i8.a
e 19.% Romance Endecafilabo y Acro/tico (En obfequio dei
Author dejle Libro); da pag. 20.a á 22.a decorre a Taboa
dos Prelúdios de/le Tratado, <£• das matérias que nelles fe
contem; da 23.a á 25.a vai o Cathalogo dos Authores aílegados nejle Tratado; finalmente da 26.° á 28." correm as
Licenças (todas datadas em 1699).
Na pag. 1 das numeradas começa o texto da obra e prolonga-se até á pag. 186; da 187 á derradeira extende-se o
Index das pessoas, e cousas notáveis, que Je trataô, <è allegaõ
ne/le Livro.
Como advertencia expressamente indereçada aos Camonianistas, far-lhes-hei notar que por duas vezes se incontram
na Avreola dos índios citações do nosso grande Épico: —
(em pag. 116) os dois primeiros versos da est. 40 do Cant. vn
d'Os Lusíadas,—e (em pag. 119) da Ode vn a 7.® estrophe
(um pouco alterada).
E terminarei ponderando que d'esta especie —«algum
tanto rara» (como lhe chamava em 1858 o auctor do Uicc.
fíibl. Port., a pag. 158 do tom. 1)— dois exemplares possuc
a Bibliotheca Nacional de Lisboa.
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Outra especie rara que se offerece na longa lista das impressões deslandesianas:
RELAÇAM | VERDADEIRA | DA | BATALHA NAVAL | Que houve entre a | ARMADA | DE | IN(iLATERRA, | & | OLANDA | com a Franceza no Cabo de
Malega, a 24. | de Agofto defte anno de 1704. | (Logar occupado por uma vinheta aberta em madeira, que representa um açafate repleto de flores.) j LISBOA. |
| VALEN TLM DA
COSTA DESLANDES, | Impreffor de S. Mag. a fez imprimir. An. de 1704. | Na rua da Figueyra. \
É um folheto in-4.0 de 8 pag. numeradas (das quaes o
frontispício e o reverso em branco formam as primeiras
duas), com assignatura e reclamos.
Impresso em caracteres redondos, o texto começa por
uma grande inicial ornamentada, e tem no remate uma vinheta aberta em madeira, representativa de uma jarra com
flores.
A vinheta do rosto é a mesma que figura no frontispício
do Catecismo Brasílico (veja-se no cap. v d'esta «Primeira
Parte» o respectivo fac-simile).
Dos dois exemplares que tive presentes para a descripção
do folheto, pertence um á Bibliotheca Nacional de Lisboa,
e o outro á collecçSo do sr. Ferreira das Neves.

PRELÚDIOS
ENCOMIÁSTICOS
que obrarão
D. MANOEL PEREIRA
COVTINHO,
E íeus filhos
D. FRANCISCO JOSEPH COVTINHO,
&
D. PEDRO DA SYLVA COVTINHO
No choque, que no Campo de Monfanto teve
com o inimigo , em 11. de Junho de 1704.
Real Exercito da Beyra, mandado pelo Ex*
cellentiflimo Marquez das Minas,Governador das Armas daquella Província,
do confelho de Eftado,&c.

LONDRES.

rrintcd by Fr. LEACH, 1704.
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Entre as impressões sahidas a lume da Ofiicina Deslandesiana incontrei uma que, além de constituir verdadeira
raridade bibliographica, apresenta notável particularidade:
e vem ella a ser o simular-se-lhe no frontispício procedencia
extrangeira.
.
Impressa em caracteres redondos, com algum itálico, reclamos, e rubricas por lettra alphabetica, em formato que
designam commummente por in-4.0 (mas com 8 fls. os três
primeiros cadernos e 4 fls. o derradeiro), esta especie constitue um folheto de 54 pag. numeradas, seguidas por 1 fl.
cm branco (a derradeira do ultimo caderno).
Diz assim o frontispício na pag. 1 do livro:
PRELÚDIOS 1 ENCOMIÁSTICOS | Ao que obrarão |
D MANOEL PEREIRA | COVTINHO, | E feus (ilhos |
D. FRANCISCO JOSEPH COVTINHO, ! & | D. PEDRO DA SYLVA COVTINHO | No choque, que no
Campo de Monfanto teve ) com o inimigo, em 11. de Junho
de 1704. o | Real Exercito da Beyra, mandado pelo Ex- |
cellentiíTimo Marquez das Minas, Gover- ] nador das Armas
daquella Província, | do confelho de Eflado, &c. | LONDRES. |
| Printed by Fr. LEACH, 1704. |
O auctor do Dicc. Bibi. Port., que (em pag. 22 do tom: vn)
diz ter visto d'este «raro» opusculo um exemplar em poder
do Conselheiro Figanière, e que lograria ver outro se porventura o procurasse na riquíssima collecção da Bibliotheca
Nacional de Lisboa, transcreve-lhe erradamente os dizeres
do frontispício. Mas claramente mostra que examinou com
olhos de intendedor a impressão,—pois que acertadamente
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escreve o seguinte: — «Apezar da indicação de Londres, este
opusculo apresenta todos os visos de ser impresso em Lisboa».
Quando pela primeira vez na Bibliotheca Nacional me
passou de relance ante os olhos o exemplar dos Prelúdios
Encomiásticos, logo também me pareceu incontestável fraude
a indicação de Londres como logar de impressão. Passando,
porem, a detidamente folhear o livro, mais me firmei nesta
presumpção, porque logrei certificar-me de que outrem não
podia ter sido senão Valentim da Costa Deslandes o impressor de similhante raridade.
Quem habituado esteja a manusear impressões deslandesianas, reconhecêl-o-ha num prompto; e quem mesmo no
assumpto seja hospede, se quizer dar-se á tarefa de confrontar com as outras impressões d'aquella casa a natureza
do typo, o aspecto geral da composição, as cabeças decorativas constituídas pela combinação de pequeninos ornatos
typographicos, as iniciaes floreadas (d aquelle mesmo alphabeto que figura na Musa Typographica e no Soneto extemporâneo), e finalmente os remates ornamentaes (entre esses,
inclusivè, a jarra com flores que figura no frontispício do
Ramalhete Juvenil), terá occasião de por seus proprios olhos
verificar que na Officina Deslandesiana, e por modo nenhum
em qualquer outra, se compoz e se estampou este raro opusculo a que me refiro.
Se espíritos meticulosos me perguntarem que motivos
haveria, para que na Officina de Valentim da Costa Deslandes se estampasse o opusculo inscrevendo-lhe no frontispício aquella supposta indicação de impressor londrino,—
confesso a minha ignorancia crassissima, e digo que não sei,
nem mesmo ousarei sobre o caso aventurar qualquer conjectura mais ou menos plausível, qualquer hypothese mais
ou menos acceitavel.
Occupada a pag. 1 pelos dizeres do frontispício, com a
pag. 2 em branco, abre ex-abrupto na pag. 3 uma «Prosopopeia prologetica» em quatro Decimas que seguidamente
vou transcrever.
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PROSOPOPEIA PROLOGETICA,
Em que fallão eftas obras com o Leitor.
I.
Peregrinas, dejlerradas,
Aumentes, & de/validas,
Na Patria mal admillidas,
E em terra estranha estimadas:
Ja das fombras libertadas
De hum injufio efquecimento,
Vemos /i/f, temos alento,
Pois para taõ felij forte
A clara EJIrella do Norte,
Nos dà vida, <C- lujimento.
2.
Logo, que as obras illujlres
Defles tres Heroes, que admiraõ,
JuJIificadas fe viraõ,
Lhes dêmos devidos Lujlres:
Mas que acçaõ ha que naõ frujlres,
Fortuna injujla, <{• inquieta,
De Soldado, ou de Poeta?
Pois na PATRIA decantada,
Nem à pena, nem à e/pada
Lhes permites fer Profeta ?
3.
Ia fora da PATRIA eflamos,
E entre Ejlrangeiras caricias,
Confagramos as Primícias
Do esforço, que celebramos:
Fiadas, que fe tornamos
Ontra 1 ves ao natural,
Teremos nome immortal
Nas eftimaçSes primeiras,
Sendo, como Forafteiras,
Bem vi/las de Portugal.
i Ontra se lê, devendo ler-se Outra; mas houve o lapso de ficar virada a lcttra u e figurar um n.
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4Ejle (Leitor) o motivo
Foy de fahirmos taõ tarde,
A fa^er glorio/o alarde,
De um valor taõ exce/sivo:
Tu perdoa Compafsivo,
Se esta accidental tardança,
Te fufpendeo a e/perança;
Pois para apurarte o gojlo,
Fademos à forte rosto,
Arifcando a confiança.
Parece (Testas quatro Decimas inferir-se que haveria contra o folheto indisposição dos Censores, dificuldade portanto
(se não impossibilidade) em obterem-se as «licenças» para,
depois de impresso, livremente correr. Mas
se tal foi
o caso, declaro em minha consciência que não attinjo os
motivos determinantes de similhante imbaraço.
Ruins invejosos haveria acaso, que lograssem tolher licenças para livre correr o opusculo? Zoilos damninhos incontrariam no caminho da gloria aquelles tres briosos guerreiros, que tanto se distinguiram por sua bravura no Campo
de Monsanto e assim deram ensejo a desintranhar-se-lhes
nos Prelúdios Encomiásticos a musa de vários poetas contemporâneos?
Sc porventura (o que não supponho provável) ignora
algum dos meus leitores quem fossem aquelles tres heroes
decantados no opusculo dos Prelúdios Encomiásticos, — eu
para lhe poupar o trabalho de recorrer d Historia Genealógica da Casa Peai Portuguesa (em pag. 939 e <140 do
tom. xi) resumirei o que diz a esse respeito o Padre D. Antonio Caetano de Sousa.
D. Manuel Pereira Coutinho, —segundo filho de Heitor
Mendes de Brito (Fidalgo da Casa Real) e de sua mulher
D. Joanna de Castro,— veio a succeder no morgado e casa
de seu pae (em consequência de haver fallecido, sem deixar
prole, seu irmão primogénito Francisco de Brito Coutinho).
Na celebre campanha travada entre a Casa de Bourbon e
a Casa d'Austria por causa da successão ao throno da Hespanha (vago no fallecimento de Carlos II), —campanha em
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que D. Pedro II de Portugal teve a inconsiderada velleidade
de intrometter-se, aventurando-se a commettimentos bellicosos e dispendiosos em prol do Archiduque Austríaco,—
D. Manuel Pereira Coutinho, serviu as armas sob as ordens
do General Marquez das Minas. Capitão de cavallos, e Commissario da Cavallaria, veio elle a fallecer em 6 de Agosto
de 1717.
Do seu consorcio com D. Maria Thereza da Silva e Tavora (filha de Pedro da Silva e de D. Catherina de Tavora),
quatro filhos houve e cinco filhas.
As filhas (D. Catherina de Tavora, D. Joanna do Amor
Divino, D. Anna dos Seraphins, D. Margarida do Céo e
D. Ignez da Gloria) todas cinco professaram como freiras
no Mosteiro da Esperança em Lisboa.
Dos filhos o mais velho (celebrado nos Prelúdios Encomiásticos) teve por nome D. Francisco José Coutinho e
Brito. Acompanhou seu pae na supra-mencionada campanha,—e, em qualidade de primogénito, veio a ser o herdeiro da casa paterna; mas solteiro falleceu em Paris, aonde
tinha ido procurar curativo de padecimentos.
Succedeu-lhe portanto na casa D. Pedro da Silva Coutinho, seu irmão (nomeado também nos Prelúdios Encomiásticos). Seguindo com enthusiasmo a carreira das armas,
coube-lhe ser aprisionado na batalha de Almanza. Commissario Geral da Cavallaria da Corte, veio a morrer solteiro
em 3o de Março de 1737.
E, como legitima prole não deixasse, na casa e no morgado lhe succedeu seu irmão Ruy da Silva de Tavora, que
na Universidade de Coimbra se graduou Doutor em Cânones e foi oppositor ás cadeiras do magistério na respectiva
faculdade. Em Cânones se graduara também seu outro irmão (dos quatro o mais novo) Ayres Antonio da Silva.
As quatro Decimas, que transcrevi, preenchem as pag. 3
e 4 do folheto. Na pag. 5 vem do Beneficiado Francisco
Leitão Ferreira (o auctor da Musa Typographica) um Soneto (A' heróica acçaó de Dom Manoel Pereira Coutinho
entrar pelos batalhoens do inimigo Jó com jua pejjoa, & tomarlhe o EJlandarte). Em pag. 6, outro Soneto do mesmo
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poeta (Ao incomparável arrojo com que Dom Pedro da
Syfra Coutinho fegmo a feu Pay por entre os inimigos,
determinado a vencer, ou a morrer com elle). Em pag. 7,
ainda um Soneto do mesmo (A exemplar acçaó de Dom
Francifco Jofeph Coutinho, que occupando o pojio de Tenet e, vendo que alguns Soldados de lula Tropa Je punhaó
em fugida, matou hum, intimidando com ejle ca/ligo aos
mais, que Je voltàraó logo para a peleja). Na pag. 8, um
Soneto do R. Dr. André Nunes da Silva; na seguinte, um
Soneto de André Leitão de Faria; na pag. 10, Soneto castelhano por Ignacio Carvalho de Sousa, que o subscreve
com o cryptonymo «Icanio Guarcolha» (anagramma dos
dois primeiros nomes «Ignacio Carvalho»).
Segue-se na pag. 11 em portuguez um Soneto por Manuel Pacheco de Sampaio Valladares (Ao CapitaÓ de Cavallos Dom Manoel Pereira Coutinho, tomando de entre os
ejquadroens inimigos o EJlandarte Cajlelhano).
Em pag. 12 depara-se-nos, firmada por «Floriano Freyre
Cita-Cesar» (pseudonymo anagrarrimatico do P. Francisco
Leitão Ferreira) a seguinte composição faceto-satyrica:
A' fugida de Dom Francifco Ronquilho, Jurifconfulto, & Governador das Armas de
Cidade Rodrigo.
SONETO JOCOSO.
Para onde, lo Ronquilho? Para Elpanha.
Monfiúres meus, a Dio: tà, q he vergonha;
Pois Bartolo, inda he Bartolo em Bolonha,
E hum Texto, he hú graõ Toldado na cãpanha.
Se intenta defenderfe, & o aggravo eftranha,
A' efpada do Coutinho embargos ponha:
Que o feito he matador, mais que a peçonha,
E a tòa he de juizo, & não de aranha.
Mas fe quer hum confelho de Águia em Penha,
Não teime na demanda a que aqui vinha,
Dè feus proceflòs de um cavallo à unha:
Pois provas faõ de como fe defpenha,
O grande appenfo da fegunda linha,
E do Eílandarte a nobre tedimunha.
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O Soneto, como se vê, não prima extraordinariamente
pela finura do chiste; mas era aquelle o gosto do tempo,
aquelle o modulo em que os poetas d'então davam largas
á veia satyrica, ficando satisfeitíssimos quando mais ou menos conseguiam disfarçar a chôchice dos conceitos, pela facilidade com que aproveitavam na feitura do poema o agrupamento das consoantes forçadas.
De pag. i3 a pag. 21 corre uma Cançam Panegyrica
subscripta por João Pereira da Silva; e logo na pag. 22 um
Soneto do P. Francisco Leitão Ferreira (A Joaó Pereira
da Sylva ejerevendo a Cançaô antecedente), — seguindo-se
na pag. 23, subscripto pelo Dr. João Baptista da Ponte,
Soneto ao mesmo assumpto, e na pag. 24 (em castelhano)
Soneto por Antonio Leitão de Faria (elogiando também o
auctor da referida Cançam Panegyrica).
Pag. 25 a 35 acham-se preenchidas por uma Sylva encómio/Uca, da qual vem como auctor o P. Fr. Manuel Borralho (Pregador geral).
Em pag. 36 começa, escripta pelo Beneficiado Leitão
Ferreira, uma composição poética, intitulada Cançam Real
Panegyrica,—e termina em pag. 51, servindo-lhe de remate
ornamental aquella gravurinha que já mencionei, representativa de uma jarra com flores, tal como figura no frontispício do Ramalhete Juvenil.
A esta Cançam Real Panegyrica respondem tres Sonetos
encomiásticos, nas tres paginas seguintes. Subscripto pelo
Dr. João Baptista da Ponte, o primeiro dos Sonetos traz
esta epigraphe:— Em louvor do Beneficiado Francifco Leitão Ferreira efcrevendo a heroyca acçaõ de D. Manoel Pereira Coutinho, eferita também por Joaó Pereira da Sylva.
O segundo Soneto vem subscripto pelo cryptonymo «leanio
Guarcolha» (anagramma, segundo já ficou dito, de Ignacio
Carvalho de Sousa). O terceiro (e com elle terminam as 54
pag. do opusculo) offerece por assignatura Manuel Pacheco
de Sampaio Valladares.
Por derradeiro accrescentarei que as duas primeiras folhas do livro, impressas certamente na mesma otficina em
que se imprimiram as outras, inculcam todavia estar alli
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substituindo quaesquer que porventura se tivessem primeiramente estampado com outros dizeres: a fl. do frontispício
indicaria naturalmente o seu verdadeiro logar de impressão,—e na fl. seguinte, em vez da «Prosopopeia prologetica», haveria logar para qualquer Prologo noutros termos
escripto, ou.... fosse para o que fôsse.
Seria mandado recolher o folheto, e prohibida a sua livre
circulação,—depois de já impresso com as indispensáveis
Licenças do Santo Officio, do Ordinário e do Paço,—por
qualquer motivo ou pretexto que incidentemente occorresse
determinando-lhe a suppressão?
A este respeito me acodem palavras escriptas por José
Maria da Costa e Silva no Ensaio biographico-critico sobre
os melhores poetas portugueses (tom. ix, pag. 242): — «Em
Portugal houve sempre tanto desamor para os trabalhos
litterarios, e tam pouco apreço da gloria que delles resulta,
que a prohibição de um livro, mesmo depois de impresso
com todas as formalidades legaes, pareceu sempre a cousa
mais simples e indifterente do mundo.»
Se foi este o caso que porventura se deu com o folheto
de que venho tratando, presumir poderemos com certa probabilidade que das quatro primeiras paginas (evidentemente
impressas em substituição de outras quatro rejeitadas) as
duas ultimas (pag. 3 e pag. 4) estariam primitivamente occupadas pela transcripção das respectivas «Licenças.»
E perante os enigmáticos estorvos, —cuja natureza e
cuja origem me não atrevo a determinar,— lembraria ao
editor do opusculo antepôr-lhe aquellas quatro Decimas,—
em que, apar de certos remoques incapotados contra quem
se propoz tolher a livre circulação do folheto, resalta clara
a intenção de inculcar por estampadas no extrangeiro as subsequentes paginas.
Mas o que é certo, o que é incontestável, —e apenas isto
me cumpre aqui atfirmar,— é que o opusculo, de que tenho
tratado no presente capitulo, foi impresso na Ollicina de
Valentim da Costa Deslandes.
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Entra agora em scena outro escriptor de quem não faz
menção Innocencio, posto que Diogo Barbosa Machado o
inclua na Bibi. Lusit. (em pag. 5 do tom. n).
Trata-se de ninguém menos, que do Capitão Felix de
Azevedo da Cunha, auctor do seguinte opusculo mencionado pelo Abbade de S. Adrião de Sever:
PATROCÍNIO | EMPENHADO | Pelos clamores de
hum pre\o. [ Aííumpto pio | DIRIGIDO | AO SENHOR
LUIS CESAR 1)1-; MENEZES | Governador, & Capitaõ
General do Ellado do Braíil; | E DEDICADO | AO SENHOR VASCO FERNANDES CESAR DE MENEZES | Seu filho primogénito, Sargento mayor de Batalha
do Exerci- | to, & Província do Alemtejo; | ESCRITO |
POR FELIX DE AZEVEDO D A CUNHA | CapitaÕ do
Terço d Armada Real, | E DADO A ESTAMPA | PELO
DOUTOR IGNACIO DE SAMPAYO HOMEM DE
MAGALHAENS | Clérigo do habito de S. Pedro, formado
na faculdade dos Sagrados | Cânones, feu particular amigo. \
(Logar occupado por vinheta gravada em madeira, que representa
uma taça com flores. E a mesma que figura no frontispício do Katecismo Indico de Fr. Bernardo de Nantes: veja-se a respectiva reproducção photo-lithographica.) | LISBOA, |
| Na Olíicina de
VALENTIM DA COSTA DESLANDES, | Impreffor de
Sua Mageítade. | Com todas as licenças necejfarias. Anno
M.DCC.VI. |
Constitue este opusculo um caderno de 10 fls. (19 pag.
numeradas, e em branco a derradeira). Formato in-4.0 lhe
attribue Barbosa Machado,—e egual formato lhe attribui-

Jl8ria certamente o bibliographo Innocencio, dado o caso de
haver-lhe o folheto merecido honras de menção. Impresso
em redondo, com algum itálico intercalado, rubricas, e assignatura por lettra alphabetica (nas pag. 3, 5, 7 e 9), otlerece por elementos decorativos uma inicial floreada e varias
cabeças decorativas
Na pag. 1 vem o frontispicio; é branca a pag. 2; na pag. 3
lê-se a Dedicatória assignada pelo editor (serve-lhe de infeite
um cabeçalho decorativo que João da Costa adquiriu em
França, é que ainda chegou, muitos annos depois, a figurar
nas impressões de Paschoal da Silva); de pag. 4 a pag. 3,
um Prologo (não subscripto, mas evidentemente redigido
também pelo editor)-, é em branco a pag. õ; na pag. 7 começa, e finaliza em pag. 12, o Memorial A favor de hum
pre\o (16 estancias de oitava-rima); segue-se, na pag. ii,
Soneto do Coronel Sebastião da Rocha Pitta (Ao Capitam
Felix de Acevedo da Cunha, Jobre o Memorial com que implorou perdaó para que hum pre\o naôjbjje dejlerrado); na
pag. 14 (Em applauso do mesmo poema) Soneto do Licenciado João Rodrigues Mendes; em pag. i5 (Ao Capitam
Felix de Acevedo da Cunha, Jbbre o mefmo Memorial) Soneto do Capitão João de Brito Lima; em pag. 16, Soneto
castelhano pelo mesmo auctor (Ao mesmo assumpto, alludindo à promejja que o Capitam Felix de Acevedo da Cunha
fa- ao Senhor General na ultima Odara de decantar Jeu
nome); em pag. 17, Soneto castelhano por Miguel Bouflin
(Em louvor desta obra métrica do Capitaõ Felix de Acevedo
da Cunha); em pag. 18, Soneto (Ao mesmo assumpto) pelo
Capitão-Mór Manuel Botelho de Oliveira; finalmente na
pag. 19 (e assim termina o opusculo) Soneto do Doutor Bartholomeu da Silva Correia (Ao mesmo assumpto, incluindo o
admirável exercido que o A. fe\ com a fua Companhia na
Praça da Bahia em prefença do Senhor General Luis Cefar
de Meneces).
Pertence á Bibliotheca Nacional de Lisboa o exemplar
de que me servi para a presente descripção.
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O raro folheto, de que vou tratar neste capitulo, não vem
apontado no Diccionario Bibliographico Porlugue\; e nem
siquer do auctor se occupa Innocencio Francisco da Silva,
ou o sr. Pedro Wenceslau de Brito Aranha, seu digno continuador e meu prezado amigo.
Todavia tanto do auctor, como do folheto, se incontra
menção na obra monumental de Barbosa Machado (Bibi.
Lusit.—tom. ii, pag. 610).
Como explicar a omissão no Diccionario Bibliographico
Português? Seria esquecimento involuntário nos dois eruditos investigadores? ou ter-se-ha dado o caso de nunca lhes
haver pelos olhos passado obra alguma escripta por João
Bernardes de Castilho?
Duas nos aponta Barbosa Machado (loc. citato), e ambas
impressas por Valentim da Costa Deslandes.
Uma delias, que não tenho presente, diz Barbosa Machado que se intitula—«Novena da glorio/a Virgem, e Doutora Santa Teresa de Iefus.» E mais nos diz ter sido estampada em 1708, constituindo formato in-24.0
Da outra posso eu offerecer a descripção, perante o exemplar que incontro na Bibliotheca Nacional de Lisboa.
Diz assim o frontispício:
QUEYXAS | DA | SAUDADE j CONTRA AS TYRANNIAS DA PARCA, | NA LAMENTAVEL, E NUNCA
CABALMENTE | fentida, nem dignamente chorada, morte
do muito alto, & | muito poderofo Rey, & Senhor noífo, |
D. PEDRO II. | ARTICULADAS PELAS VOZES DO
SENTI- | mento da Senhora | D. FRANCISCA MARIA
JOSEPHA | XAVIER | Infante de Portugal-, | E ojfere-
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cicias | AO EXCELLENTISSIMO SENHOR | D. RODRIGO ANNES DE SA' ALMEYDA, | E MENEZES, |
Marquez de Fontes, Conde de Penaguião, Capitão Mór da
Cidade do Porto, & feu Alcaide Mór, | de juro, & herdade,
& das Villas de Abrantes, Punhete, Amêndoa, & do Mação,
Senhor | das Fortalezas de Saõ Joaõ da Fóz, & N. Senhora
das Neves, Senhor das Villas de Pena- ] guião, I4ontes, Godim, Sever, Sardoal, & da Honra de Sobrado, Comendador
de | Santiago de Cacem, & Saõ Pedro de Faro, da Ordem
de Santiago, &c. | Por | JOAÕ BERNARDES DE CASTILHO. | (Logar oceupado por uma , e de cada lado symetricamente posta uma vinhetinha typographica.) | LISBOA, |
| Na
Officina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, |
Impreflor de Sua Mageítade. | Com todas as licenças neceffarias. Anno de 1707. |
Constitue este opusculo um caderno de 6 íls. em formato
a que chamam in-4.0
A impressão (em redondo, com algum itálico) abrange
11 pag. numeradas, com reclamos.
A rubrica do caderno (representada por um asterisco #)
vem marcada na pag. 3 (# ij), na pag. 5 (# iij), e na pag. 7
(# Hij).
Na pag. 1 está o frontispício; cm branco é a pag. 2; nas
duas paginas seguintes, sob uma cabeça ornamental (gravada em chapa de madeira), e abrindo por uma inicial floreada, vem a Dedicatória subscripta pelo auctor do folheto.
Em pag. 5 principia o texto do opusculo:
OYTAVAS.
1.
Quando fe perde o bem na confiança
De fer mais cedo, ou tarde pofluido,
Algum alivio fente na efperança
O coraçaó que o chora affim perdido:
Em nenhuma razaõ amor alcança
Efperar o meu bem reílituido,
Oh pena, oh dor, oh magoa, oh dura forte,
Mais tyranna, & cruel que a mefrna morte
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2.
Mas ay Parca cruel, & fementida,
Pois me deixas afíim em trille calma,
Sem me levar ' com meu bem unida,
Levando a minha dor às mais a palma!
Como poffo viver naó tendo vida?
Como poffo animarme fem ter alma?
Mas lem vida, & sem alma quéz 3 deixar-me,
Sem me querer matar, por mais matarme.
3.
Alma minha, meu bem, meu doce empenho,
Deites meus olhos luz, bem que eclipfada,
Como pois fem ter vida, vida tenho?
Como fem alma ter, vivo animada?
Mas j;\ íaudade minha a entender venho
O motivo, a razaõ, prenda adorada;
Porque fe vivo, & morro na Íaudade,
Sam milagres que faz a crueldade.
4Neflas queixas que dou enternecidas
Naõ podes quebrar Parca amantes laços,
Que fe levas numa alma muitas vidas,
Cá lhe ficam também da alma pedaços:
Levando por amor fomente unidas
As ternuras ao peito, aos pês os braços,
Conheçam pois também as minhas queixas,
Que fe levas o bem, n'alma mo deyxas.
5.
Se de todo meu bem fó me deixíiras,
Ay que fora de mim, prenda querida,
Se nefta parte pois me naõ ficíiras
Fénix delta minha alma renafeida?
Porém ay vida minha, nunca amaras
Com extremo, & fineza conhecida,
Senaó fizera amor por novo modo
Ou me deixares parte, ou ficar todo.
1

Levares diz no exemplar da Bibliotheca Nacional uma emenda
manuscripta por lettra do tempo, — e levares deverá ser, inclusivamente pela exigencia da metrificação.
2
Quéj, por quer's.
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6.
Vida do meu amor, para adorarte
Neila tam faudofa amante empreza,
Obre amor no que ficas neíla parte,
O que na Fénix faz a natureza,
Faça amor com poder, engenho, í; arte :
Renafce pois renafce por fineza,
Saudofa te peço, amante rogo,
Acharás por amor no peito fogo.
7Sentir o Reyno todo enternecido
Será precifo Parca os teus rigores,
Pois em Dezembro cortas defabrido
A flor que Abril lhe deu, para dar flores:
Sinta, chore, padeça haver perdido
O mundo todo o Sol, Marte os primores,
Ficandome no peito em viva fragoa,
Jacinto em dor, quando Perpetua em magoa.
8.
Mas em mim devem fer muito mais vivos
Os prantos nos meus olhos caudelofos
Pois vivem com razaõ, juítos motivos
Pelo Sol, pela luz mais faudofos:
Corram, corram os prantos exceflivos,
Chorem, chorem os olhos extremofos
Tua crueldade, ó tyranna Parca,
Pois levafte do mundo hum tal Monarca.
9Em lagrimas de langue convertidos
Devem fer os meus prantos Angulares,
Pois vivendo os meus olhos mais fentidos,
Hoje fe devem ver nelles os mares:
Ou vejaó-fe pois nelles fumergidos
Em lentir, padecer, chorar pezares,
Vejaõ-fe pois no mar como em efpelho,
E nos olhos fe veja o mar vermelho.
IO.
Aflim a minha dor mais extremada,
Ailim a minha pena mais fentida,
No Palacio da dor sempre lembrada,
Na Corte do pezar nunca efquecida:
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Viva chorando fempre magoada
Quem para chorar fó, deve ter vida,
Saiba-fe o meu pezar não ter fegundo
Nas Cortes, nos Palacios, & no mundo.
11.
Ay que mal, ay que magoa, ay que tormento,
Que difgolto, que dor, que crueldade,
Que pena, que aíflicçaó, que fentimento,
Que rigor, que difgraça, que faudade,
Que padeço, que choro, que experimento'
Na falta que me faz a Mageftade,
E quando dos meus olhos mais aufente,
Entaõ nos da minha alma mais prefente!
•
12.
Inviolável ley, cruel tributo!
Pois me deyxas meu bem na flor dos annos,
Em fombras vendo o Sol, a gala em luto!
Alerta, alerta todos defenganos,
Colhão da minha dor como por fructo,
Sintaõ comigo jà golpes tyrannos,
Perennemente em mim enternecidos
Prantos, ays, penas, lagrimas, gemidos.
I 3.
Naõ me deixes, meu bem, viver aulente,
Vendo-te pois nefla uma meu Sol polto,
Donde me tens, minha alma, juntamente
Sepultadas contigo todo o goílo:
Contigo terei, vida, amor prefente,
Que aflim o tem, meu bem, amor difpofto,
Com que Parca tyranna defla forte,
Ou lhe dá vida a elle, ou a mim morte.
■
Exp'rimento deve ser, e não experimento.
Em bôcca de princeza tão illustrada, como se mostra que era a
formosa Infanta D. Francisca, fôra improprio, fôra mal soante, fôra inacceitavel, suppôr transgredidos os preceitos da metrificação.
2 Sepultado, e não sepultada, creio eu que deveria estar no manuscripto original.
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Mas ay amores meus, que jà advertida
Naó defejo morrer, pois fuccedcra,
Que fe vives agora em minha vida,
Duas vezes morreras, le eu morrera:
Que remedio terei nefta partida,
Pois contigo morrer meu bem quizera?
Faça amor, faça amor hoje contigo
Que eu sem ti morra, & tu vivas comigo.
1 5.
Porém como, minha alma, amor te exorta,
Naó fabendo na dor tam cxcefliva,
Como viva, fe ellou no pranto morta ?
Como morta, fe eftou no pranto viva?
Mas ay amores meus, fó me conforta
Acabar, & viver em pena activa:
Veja-fe pois em mim nelles retiros
Que fe morro nos ais, vivo em fufpiros.
16.
Adi acabo vivendo mais fentida,
Pois nem morro, nem vivo defla forte,
Porque nem devo í> vida o bem da vida,
Nem morte também, o mal da morte:
Pois a morte naó quer ler homicida,
Pois a vida me tem morta na Corte,
Com que no labyrinto em que difeorro,
Se vivo jíi naõ fey, nem fey fe morro.
>7Como duvida amor no que difeorre?
Ay meus olhos, meu bem, ay vida minha.
Pois fem ti minha vida também morre,
Se contigo meu bem fó vida tinha:
Parallelos contigo a minha corre,
Pois fem ti naõ ficar amor convinha,
Amor conheça jíi que defta forte,
Duas vidas cortou de um golpe a morte.
18.
Pois contigo morrer era forçofo,
Dos paternaes alentos apartada,
Hoje para fentir fó no faudofo,
Ella aufencia me tem refufeitada:
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Mas fendo a morte mal menos penofo,
A vida havia ter multiplicada,
Que em tormento cruel, tam exceflivo,
Melhor finto que morro, quando vivo.
'9Afiim o meu amor por extremofo,
E meu amor afiim por peregrino,
Acaba no que vive por faudolo,
Renafce no que morre por dellino;
A morte padecer era forçofo,
Sem deixar de viver fendo tam fino,
A morte, & vida vincular ordena,
Por em pranto acabar, viver em pena.
20.
Durando o que coltuma ella alegria,
Pois defejando-a amor eternizada,
Contou apenas meu defejo hum dia,
Quando a viram meus olhos remontada:
Com efta brevidade pois queria
Verme à que logras gloria vinculada,
Roga pois a quem pôde concederte,
Que tam cedo de ca me leve a verte.
Na pag. 11 (com o reverso em branco) termina com esta
2o." estancia de oitava-rima o texto das Queyxas da Saudade contra as tyrannias da Parca,—e serve-lhc de remate ornamental uma airosa jarra com flores, muito usada
como infeite nas impressões deslandesianas.
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Escripta por João Bernardes de Castilho, e impressa por
Valentim da Costa Deslandes em 1708, cita-nos Barbosa
Machado (como tive occasião de ponderar no precedente
capitulo) a Novena da gloriofa Virgem, c Doutora Santa Teresa de Iefus.
Já porem que não posso dar aos leitores conta d'esse folheto,—cuja raridade actual (imbora deva ter sido larguíssima a respectiva tiragem) perfeitamente se explica pelo rápido consumo inherente a livros de similhante natureza,—
apontarei do mesmo genero uma especie deslandesiana, porcerto não menos rara.
Traz ella no frontispício estes dizeres:
NOVENA. | DE S. FRANCISCO | XAVIER | APOSTOLO | do Oriente: | Para alcançar por fua intercedam \
as graças que fe defejaó. | (Vinheta gravada em madeira, representativa de um girasol com o emblemático IHS da Companhia de Jesus.) | Começa aos tres de Março, com Ju- | bileo na Igreja
de S. Roque | da Companhia de JESU. | EM LISBOA, |
Na Officina de Migvel Desi.andes, | ImprefTor de Sua Mag.
Anno 1688. | Com todas as licenças nece(farias. |
Em formato que os bibliographos designam commummente por in-i6.°, este raríssimo opusculo, impresso em redondo com algum itálico, reclamos e rubricas por lettra
alphabetica, está dividido em oito cadernos, cada um dos
quaes abrange 8 lis., exceptuado o ultimo que só apresenta
4,—perfazendo portanto a conta de 120 pag. numeradas.
D'estas 120 paginas a i." (com o reverso em branco) está
exclusivamente reservada para uma gravurinha cm chapa
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de cobre, assignada por Clem." B. (Clemente Billingue.)
Representa-se nesta gravurinha a imagem de S. Francisco
Xavier, em corpo inteiro, e na attitude própria de quem
está orando aos gentios; e mede a chapa rectangular o"' ,071
de altura por om, 049 de largura.
Correspondente á pag. 2." está o reverso (em branco)
d'esta especie de ante-rosto.
Na pag. 3 seguc-se o frontispício (tal qual fica descripto),—
e em branco a pag. 4.
Na pag. 5 principia o texto do opusculo,—texto que abre
por um S floreado. E finaliza a «Novena» em pag. 70.
Na pag. 71 (com a do reverso em branco) incontra-se novo
rosto com os seguintes dizeres:
BREVÍSSIMO | COMPENDIO DA VIDA, | E EXCELLENCIAS | DE | S. FRANCISCO | DE | XAVIER |
DA COMPANHIA DE I IHS (Occupam estas tres lettras o centro de uma gravurinha emblematica, aberta em chapa de madeira.) |
APOSTOLO | DO | ORIENTE. |
E o texto d'esta «segunda parte», que abre cm pag. 73
por um H ornamental, finaliza em pag. 101 (com a pag. 102
cm branco).
Terceiro rosto nos offerece a pag. io3, c diz elle:
DEVAÇAM | QUE SE HA DE FA- | zer em dez feftas
feyras | A S. FRANCISCO | XAVIER, | APOSTOLO |
DA | ÍNDIA, | Para alcançar por fua in- | terceffaõ alguns
favores, | & merces de Deos | N. Senhor. |
Depois da pag. 104 (em branco) principia na pag. io5,
servindo-lhe de inicial um M floreado, o texto da «terceira
parte» que termina em pag. 112.
Na pag. 113, em guisa de appcndice, e coroado por uma
cabeça ornamental (em cuja formação entram, symetricamente agrupadas, vinhetinhas typographicas), dá-se começo
a Relaçam de hum insigne milagre de S. Francifco Xavier
que fe^ em Roma, Com aparecer, & dar de repente faude
a lula devota q lhe fa\ia a devaçaó das de% JeJlas feiras.
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Termina em pag. 120 pela graciosa vinheta da jarra com
flores, a que tantas vezes me tenho referido no decurso
d'este meu escripto, e que ligura no frontispício do Ramalhete Juvenil.
Dando conta do opusculo, que descripto fica, e de que
logrei ver um exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa,
corre-me a satisfacção de archivar uma especie raríssima que
nenhures incontrei citada por bibliographos.

XXXI

Uma vez que de Clemente Billingue veio a proposito falar,
aproveitarei agora o ensejo para fazer lembrada uma especie deslandesiana, em que o buril d'aquelle não despiciendo
gravador se prestou a introduzir elegantíssimo elemento de
ornamentação,—e com tanto mais gôsto o farei, quanto
é certo que não vejo citada a estampa nas pouquíssimas
noticias de que tenho conhecimento impressas ácêrca do
referido Billingue.
PANCARPIA, | OU 1 CAPELLA. FLÓRIDA, | Matizada, & odorífera, | Tecida com dezoito Sermões differentes, & | INTITVLADOS; | Guarnecida com flores | Panegyricas, Moraes, & Metaphoricas; | DEDICADA | Ao Taumaturgo Lufitano [ S. ANTONIO, | Para Diadema fragrante
de léus inclytos méritos; | Efcrita, & pregada por Pr. ANTONIO LOPES CABRAL, | Freyre profejo da Ordem
de Chrifto, Capellaõ do numero, & Jerviço \ dei Rey D. PEDRO II. Chantre, & Cantor de fua Capella | Real, &
Beneficiado nas Ires Igrejas Matrizes das notáveis V tilas |
de Ni\a, Thomar, & Ponte de Lima, &c. \ (Logar occupado
por uma linha de infeites typographicos.) | Em LISBOA, Na Officina de MIGUEL DESLANDES, | Impreffor de Sua Mageftade. | Com todas as licenças necejfarias. Anno de 1694. |
Em formato a que ordinariamente chamam in-4.0, constitue esta obra vol. de 435 pag. numeradas, precedidas por
24 sem numeração, impresso em redondo com algum itálico,
rubricas por lettra alphabetica, reclamos, iniciaes floreadas,
uma cabeça ornamental, vários remates decorativos,—e em
fl. separada (appensa á fl. do frontispício) uma estampa
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allegorica, graciosamente gravada em lamina de cobre, que
mede om, 187 de altura por om, i36 de largura (no angulo
inferior esquerdo traz a seguinte assignatura: Clem.'1-' Billiitgue a fes).
O auctor do Dicc. Bibi. Port. (em pag. 186 do tom. 1)
qualifica de «pouco vulgares» estes sermões. Ha todavia
da Pancarpia diversos exemplares na preciosa collecção da
Bibliotheca Nacional de Lisboa; o que infelizmente, porém,
nem todos trazem, é a gravura de Clemente Billingue (omittida por Innocencio na descripção do livro a que me estou
referindo).
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A proposito de Clemente Billingue, citarei também os
LENITIVOS | DA DOR | PROPOSTOS | AO AVGVSTO, E PODEROSO MONARCH A | ELREY D. PEDRO II. | NOSSO SENHOR, | E applicados aos leaes
Portuguezes no juftificado fenti- | mento da intempeítiva
morte da Serenillima | Rainha, & Senhora noíla | A SENHORA | D. MARIA' SOFIA | ISA BELLA | POR \
Fr. FRANCISCO DA NATIVIDADE | CARME LITANO. ] (Vinheta decorativa, que representa um vaso com flores, gravada em madeira.) | LISBOA, | Na OHicina de MIGVEL DESLANDES, | ImprelFor de Sua Mageftade. | Com Iodas as
licenças tiece/sarias. Anno M.DCC. |
Em formato a que geralmente chamam in-folio, constitue
esta obra um vol. de 539 Pa8- numeradas, antecedidas de
5G innumeradas, e seguidas por uma derradeira que também não traz numeração.
Impresso em caracteres redondos, com algum itálico, rubricas por lettra alphabetica, e reclamos,—oílerece este
livro, por elementos de adorno, um largo cabeçalho gravado
em chapa de madeira, linhas de infeites typographicos, iniciaes floreadas, e remates decorativos, gravuras em'lamina
de cobre (intercaladas com o texto em pag. i, 416, 418),
finalmente em lamina de cobre também gravado (com a
assignatura Clem." li.) um ante-rosto allegorico (de que offereço adjunto em fac-simile a reproducção photo-lithographica),—ante-rosto estampado em papel especial, cuja fl.
não vai comprehendida na contagem das 56 pag. preliminares.
■3
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D'estas a i." é consagrada ao frontispício, e em branco
a 2." Da 3.a á 41.a correm «Pareceres», «Informações», e
«Licenças». É em branco a pag. 42." Da 43." á 48.", vem
um «Romance Heroico Encomiástico» em 33 quadras decasyllabas por José Soares da Silva (Ao Reverendíssimo Padre
Mestre Fr. Francisco da Natividade). Entre a pag. 49.* e
a 5i.«, uma Ode anonyma (Ao dovtissimo, e sapienlissimo
Author). No fim da pag. 5i.a, um Epigramma latino de
André Leitão de Faria (Ad ipfum Authorem in operis ejfectn). Na-pag. 52.", subscreve Fr. José dos Anjos (Fr. Jofephus ab Angelis) outro Epigramma latino (Ad elucidijjimi
Operis prceconium). Segue-se na pag. 53." Soneto por Luiz
de Siqueira da Gama (Em louvor do ReverendiJJimo Padre Nlejlre Fr. Francisco da Natividade). Finalmente da
pag. &4-a á 56.a incontra-se um «Romance Heroico» em i3
quadras decasyllabas por Fr. João de Passos (amanuense do
auctor do livro).
Termina a impressão das paginas preliminares por uma
gravura em madeira, que neste ponto figura como simples
vinheta ornamental, mas que oflerece uma altíssima significação como elemento para a biographia de João da Costa. E
a marca daquelle industrial, adrède gravada para figurar
nas obras por conta própria estampadas em sociedade cornmercial que algum tempo manteve,—assumpto de que prometto occupar-me (e como appensa ao respectivo capitulo
deverá figurar em fac-simile a reproducção photo-lithographica da dita gravura), quando na «Segunda Parte» deste
humillimo estudo vier o incidente á discussão.
Das paginas numeradas acham-se occupadas pelo texto
da obra propriamente dito1 as primeiras 427, que terminam
por uma larga vinheta allegorica (toscamente gravada em
madeira). Nas duas seguintes paginas lê-se a Protestaçaô
do Author, e de remate lhe serve outra gravura em madeira
com lettreiros allegoricos. Decorre em branco a pag. 4-,°*

' Aos Camonianistas farei notar que no texto dos Lenitivos da dor
vem Luiz de Camões por varias vezes citado e transcriptos versos d elle
em pag. 59, 73, 81, 117, 149, 229» *85, 315, 374.
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Entre pag. 431 e 464 alastra-se em duas columnas o Índice
Dos lugares da /agrada Efcritura; entre pag. 465 e 539,
o índice Das coufas mais notáveis.
A pag. derradeira, sem numeração, (pagina que deveria
contar-se por 540, se numerada fôsse), destina-se exclusivamente á seguinte inscripção terminal (precedida por uma
linha de infeites typographicos):
LISBOA,
Na Oflicina de MIGVEL DESLANDES,
Impreflor de Sua Mageftade.
Com todas as licenças necejfarias. Anno M.DCC.
#
Suscitado pela publicação dos Lenitivos da dor, compoz
o P. Francisco de Mattos um livro, que em contraposição
intitulou Dor sem lenitivos.
Traz elle no frontispício estes dizeres:
DOR | SEM LENITIVOS | DIVIDIDA | Em feis difcurfos concionatorios, | QUE POR | EXEQUIAS | Para
honras funeraes | DA AUGUST1SSIMA RAINHA SENHORA NOSSA | D. MARIA SOFIA | ISABEL, &c. |
OFFERECE AO SEU REAL TUMULO | O P. FRANCISCO DE MATTOS | da Companhia de Jefus, Reytor
do Colle- | gio da Bahia. | LISBOA. |
| Na Oflicina
de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, | Impreflor
de Sua Mageftade. | Com todas as licenças nece[j'arias. Anno
M.DCCIII.
Em formato a que chamam geralmente in-4.0, constitue
vol. de 416 pag. numeradas, precedidas por 16 sem numeração, impresso em caracteres de redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, cabeças ornamentaes (gravadas em
chapa de madeira duas d'ellas, e constituídas as outras pela
combinação de vinhetinhas typographicas), varias linhas-deinfeite, duas iniciaes floreadas, e dois remates decorativos.
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Das paginas innumeradas a i." é occupada pelo frontispício, e em branco a -2.a; 3.a e 4." destinam-se á Dedicatória; na 5." e 6.a vem o Prologo (A quem ler); da 7.® á 16."
decorrem as Informações (escriptas umas em latim, outras
em portuguez), e as Licenças da Ordem, do Santo Olficio,
do Ordinário e do Paço.
Na pag. 1 das numeradas começa o texto propriamente
dito, e finaliza na pag. 361.
De pag. 362 a 363 segue-se uma especie de Post-scriptum
ou Epilogo (Aos que tiverem lido), que por este modo começa :
«Lenitivos da dor: foy gloriofo Argumento do M. R. P.
M. Fr. Francifco da Natividade Carmelitano, bem conhecido na Patria, onde naceo, & actualmente ennobrece com
as luas grandes prendas de letras fagradas, & humanas,
authorizando as cadeiras, illuftrando os púlpitos, & dando
à ettampa admirados frutos, aflim de hum elludo, como de
outro; & tudo já hoje emprego da fama, que dá a conhecer o leu grande nome. A efte leu Affumpto: Lenitivos da
dor: que com ciência, & erudição doutiflimamente dilcorreo, para alivio das faudofas lembranças da nofla Auguftilfima Rainha, devo eu o que tomei: Dor [em Lenitivos:
para ainda lamentar mais as mefmas faudades.®
Corre em branco a pag. 364; de pag. 365 a 388 incontra-se o Index locorum Sacras Scripturce; da pag. 389 á
derradeira, o índice dos pensamentos, por cujo remate vem
(composta cm versaes de redondo) a palavra Fim.
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Impressão deslandesiana, em que figure a illustrál-a o buril de Clemente Billingue, depara-se-me ainda outra na seguinte especie, por dois exemplares representada em a Bibliotheca Nacional:
AGUIA | NA I PENHA, | RENOVADA NAS MEMORIAS | de feus princípios, j Achadas na livraria da me [ma
Senhora \ de Penha de França, \ ESTAMPADAS | POR
DILIGENCIA DO PADRE'PRESENTADO | Fr. CARLOS DE MELLO, | Prior do mefmo Convento, | E DEDICADAS | A1 MESMA PENHA, PARA | mayor honra,
& gloria da Senhora | (Logar occupado por vinheta decorativa,
gravada em madeira, que representa uma taça com flores'.) | LISBOA, I Na Officina de VALENTIM DA COSTA | Deslandes, Imprefior de S. Mageftade. |
| M.DCCVII. | Com
todas as licenças necejfarias, & Privilegio Real. |
Forma um vol. in-8.° de 304 pag. numeradas e 32 preliminares sem numeração, impresso em redondo com algum
itálico, reclamos e rubricas por lettra alphabetica, cabeças
decorativas, vinhetas ornamentaes, e duas iniciaes floreadas.
Appensa ao frontispício, em ÍI. aparte, figura uma gravura em cobre, de execução pouco aprimorada, com a assignatura C. B. Nesta gravura, que mede o'", 127 de altura
por o'",075 de largura, acha-se representada a imagem de
Nossa Senhora da Penha de França.
' K a mesma que figura no frontispicio do Katecismo Indico pelo
1'- Fr. Bernardo de Nantes, frontispicio reproduzido cm fac-simile appenso ao cap. iv d'este meu estudo.
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Anterior cm data de publicação a quantas especics tenho
citado —na serie das impressões deslandcsianas illustradas
pelo buril de Clemente Billingue— apontarei por despedida
O GODFREDO, | OU | HIERVSALEM LIBERTADA, | POEMA HEROYCO: | Compo/lo no Idioma Tofcaiio | POR TORCATO TASSO, | Princepe dos Poetas
Italianos. | Traduzido na Lingua Portuguesa, \ E OFFERF.CIDO | AO SERENÍSSIMO SENHOR | COSMO
III. | GRAN1 DVQVE | DA TOSCANA, | POR ANDRE
RODRIGVEZ DE MATTOS, i Fidalgo da Cafa de S. A.
Cavalleyro profeflo da Ordem de | Chrifto, & formado na
faculdade dos Sagrados Ca- | nones, pella Vniverfidade de
Coimbra. | (Logar occupado por vinheta, gravada em madeira, que
representa um florão decorativo.) | LISBOA. | NA Officina de
MIGVEL DESLANDES. |
1 M. DC. LXXXII. | Com
todas as licenças necejfarias. |
Constitue esta rara especie um volume de 659 pag. numeradas, antecedidas por 32 sem numeração,—não comprehendidas nestas a fl. do ante-rosto (portada ornamental
e allegorica, aberta em lamina de cobre) e a estampa final
(accusada por Innocencio no tom. 1 do Diccionario Bibltographico Portugue\, a pag. 68,—e por Pinto de Mattos no
Manual Bibliographico Portugue\, a pag. 498).
Diz Innocencio (loc. cit.) que são raríssimos os exemplares
em que existam a estampa final e o ante-rosto gravado.
No exemplar da Bibliotheca Nacional de Lisboa, —que
outrora pertenceu (como sc vê da assignatura autographa
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no frontispício) ao celebre theatino D. Antonio Caetano de
Sousa,— existe a fl. do ante-rosto, mas falta-lhe a estampa
derradeira, que Innocencio e Ricardo Pinto de Mattos (loc.
cit.) dizem haver no centro um Soneto gravado.
O editor da 2." edição, —em que sahiu á luz a traducção
de André Rodrigues de Mattos (como adeante direi,),— depois de transcrever o referido Soneto, accrescenta em nota:
«Este soneto serve como de remate á primeira edição da
JERUSAI.EM libertada; acha-sc cm folha separada, no fim da
traducção; é gravado a buril, e circumdado por uma tarja,
formada d'emblemas e figuras allegoricas; tendo na parte
superior o escudo das armas do Grão-Duque da 1 oscana,
a quem a traducção foi dedicada.»
Corresponde á gravura do ante-rosto uma chapa rectangular que mede 0m,i99 de altura por Qm, 14-3 de largura. Neila
se representa uma portada' ornamental, com diversas allegorias, entre as quaes sobresái a figura de Jerusalém escravizada por Aladino e depois libertada por Godofredo. Em
baixo, lê-se-lhe (aberta no proprio campo do desenho) a
seguinte inscripção: — Clemens Billingue Inuenit Sculpfit et
prefs.
Impresso em redondo, com algum itálico, rubricas c reclamos, iniciaes floreadas, cabeças ornamentaes, e remates
decorativos, traz este livro destinada ao frontispício (com
o reverso em branco) a pag. i.a das innumeradas.
Corre da pag. 3." á pag. 4.® a Dedicatória ao Gran-Duque da Toscana.
Corre da 5." á io." o Prologo ao leytor.
Entre a n.'ea 19." desdobra-se a Allegoria do Poema.
Seguem-se (occupando o espaço que vai da pag. 20.a á
27."):—In lavdem Avthoris, Epigramma Bernardi Pereyra
da Sylva;—In detractorem (si forte aliquis infurgat) adverfus exactijfimam Torquati TaJJi Poeviatis Iletrufci Me*
taphrafnn Poeticam Lufitané d Nobili Viro, & in omni re
literaria erudito Andrea Rodericio de Mattos, Chrijli Mthtice Equite digniffimo, Poetarum no/tri [vculi facile Príncipe, incredibili cura, & indefejjis elucubrationibus ad Cleantis lucernam elaboratam
Epigramma Anton]
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Ludovici A-evedij;— Alivd eivsdem In landem Aullioris, ob
illius in pangendis Lujitanis Carminibus, melodiam; — Ah rd
eivsdem;—De nobilíssimo Poeta Andrea Rodericio Mattos,
Chrijli Mi li t ice Equite, Torcatum Taffum Tufcorum Vatum
Principem in Lufitanum Idioma vertente, illumque dtcante
Co/mo III. Magno Etrurice Duci, Incerti Authoris Epigramma In Zoilum; — In fidelem Tassi versionem a Nobili
Viro Andrea Rodericio de Mattos Emmanuelis de Pinna
Epigramma; — Alivd eivsdem; — A Andre Rodrigues de
Mattos na infignc Traducçaó de Torquato Taffo (Soneto
por Andre Nunes da Silva);—A AndréRodrigue\ de Mattos
na admirarei Traducçaó de Taffo (Soneto por I roilo de
Vasconcellos da Cunha); —In laudem Authoris Divinum
Torquati Taffi Poema exacte vertentis, Ioannis Pereyra da
Sylva Epigramma;—Al Lettore (Estancia de oitava-rima,
em italiano, toda formada (por João Pereira da Silva) com
versos apropriados do Poema de I asso); — Ao Doutor André Rodrigues de Mattos, Cavalleyro profeffo da Ordem
de Chrijlo, t& Eidalgo da Cafa de S. Alteia, na Heroyca
Traducçaó, que fe\ do Poema de Torquato Taffo (Soneto
cm portuguez pelo mesmo João Pereira da Silva); — outro
Soneto (pelo mesmo);—Ao Doutor Andre Rodrigues de
Mattos
(Soneto por Bernardo Pereira da Silva).
Nas duas paginas seguintes extende-se (datada aos 29 de
Abril de 1681) a Approvaçam do M. R. P. M. Francisco da
Cru7 (Reitor do Collegio de Santo Antão), — seguindo-sellie (Em reconhecimento desta Approvação do M. R. P. M.
Francifco da Cru\, da Companhia de Iefu) um Soneto pelo
Dr. André Rodrigues de Mattos.
Na pag. 3o.a está a secção das Licenças (todas de 1682).
Finalmente da pag. 3i.a á 32." vai uma Advertencia (do
traductor) aos que lerem, seguida pela tabella das Erratas.
Nessa Advertencia poz o traductor, entre outras, a seguinte reflexão:
«A Oytava, que no Canto 16. he decimanona no Original Italiano, & começa (E i famelici fguardi auidamente) se
acha rifeada propter bonos mores nos Exemplares, que pafsáraõ a eíte Reyno: & fe deyxou de traduzir, porque fe fe
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vertelse fielmente, havia de rifcarfe; & fe fe honeftalse, podia
deftruirfe.»
Quem nesta asserção depositar plenissima confiança, imaginará certamente que se trata de alguma estancia escandalosa a melindrar os escrupulos do pudibundo traductor.
Para que o leitor d'estas linhas tal não supponha, aqui
lhe apresentarei a supprimida estancia.
Trata-se dos amores entre Reinaldo e Armida. Eis o que
diz a calumniada oitava nos melodiosos versos do original
italiano:
E i famelici sguardi avidamente
In lei pascendo, si consuma e strugge.
S'inchina, e i dolci baci cila sovente
Liba or dagli occhi, e dalle labra or sugge:
Ed in que! punto ei sospirar si sente
Profondo st, che pensi: or l'alma fugge,
E in lei trapassa peregrina. Ascosi
Mirano i duo guerrier gli atti amorosi.
Não pode a estancia traduzir-se em portuguez? Prova
de que pode, está na maneira elegantíssima por que deu
conta do recado o meu estimável Ramos Coelho:
E co'a vista faminta avidamente
A devora, e de amor se rala e mina.
Para sorver-lhe a boca, ou para ardente
Libar os olhos seus ella se inclina.
Suspira então o joven tão veh'mente
Que a alma crê fugir-lhe peregrina
Para a amada. Os guerreiros curiosos
Occultos vê'm taes actos amorosos".
1

João Felix Pereira, que traduziu em versos brancos o Poema do
Tasso (como adeante direi), deu em portuguez á referida estancia a
contextura seguinte:
A famélica vista avidamente
Pascendo nella, se consome e abraza.
Armida inclina-sc e agradaveis beijos
Libava, |á dos olhos, já dos lábios.
Scnte-se entio Rinaldo suspirando,
Tão fundo, que parece a alma fugir-lhe
E passar para Armida. Os dous guerreiros,
Que se escondiáo, vêem os amantes.
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Pedro de Azevedo Tojal vale-se dos mesmos escrupulos,
que actuavam em André Rodrigues de Mattos, para também omittir a malsinada estancia, amedrontado pelas escabrosidades do assumpto.
A este respeito diz elle no Prologo da Traducçam Portuguesa do Poema Heroico Tofcauo, Godfredo, ou Jerusalém
Libertada:
«A estancia, 19. ao Cauto 16. no Original Italiano, que
começa:
Ei famelici fguardi avidamente
como fe adverte na primeyra Traducçaõ, fe acha rifeada
propter bonos mores nos Exemplares, que paliaram a cite
Reyno; e jà o Traductor a deyxou de traduzir pela mclma
razaõ, dizendo: fe fe honeftafe, fe podia deftruir, e fe fe
No cod.
que adeante (em pag. 207) citarei, pertencente á Bibliotheca Nacional de Lisboa, —cod. que abrange a traducção da Gerusalemme Liberala,— alguém houve, já no presente século (como se infere pelo talhe da lettra1, que, offerecendo-se-lhe omissa no manuscripto a versão da sobredita estancia, e certamente porque no espirito
lhe não actuavam os requintados escrupulos dos seus predecessores,
intercalou no sitio correspondente um duplo galhardete, em que se
acham escriptas estas palavras:
«Vendo q no original Italiano tem este Canto 75 8."' observei e conheci que aqui falta uma que deve numerar-se 79 —e esta ig — 2 o assim
crescendo até ao fim.
• Como não tenho o original Português, eu a traduji tal ou qual
vai aqui escrita.
'9
•O seu faminto olhar avidamente
N'eUa o sustento busca, e desfalece:
Ella s'inclina, e beijos docemente
Prova nos olhos, na boca apetece.
Tam forte suspirar n'elle se sente,
Que a alma fugindo o quer deixar parece,
Para ella voando. Retirados
Os dois guerreiros 'stáo vendo admirados. >
Km cod. ms. que também adeante (em pag. 209) citarei, pertencente
ao Archivo Nacional da Torre do Tombo, e cujo texto se identifica (salvas umas insignificantíssimas variantes) com o do cod. ms. que digo
existir na Bibliotheca Nacional de Lisboa, sppprimida foi outrosim a
estancia de que trato.
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vertelíe fielmente, fc havia rifear; eu temendo o mefmo rifeo,
também a condeney ao Jilencio por totalmente incorreptivel.»
#
D'esta versão de Rodrigues de Mattos se fez modernamente reimpressão, com os seguintes dizeres na pagina do
frontispício:
O GODFREDO | OU | JERUSALEM LIBERTADA |
POEMA HEROICO | COMPOSTO NO IDIOMA
TOSCANO | POR | TORQUATO TASSO | PRÍNCIPE
DOS POETAS ITALIANOS | TRADUZIDO NA LÍNGUA PORTUGUEZA | E OFFERECIDO | AO SERENÍSSIMO SENHOR | COSMO III, GRAN-DUQUE DA
TOSCANA | POR | André Rodrigues de Mattos | Fidalgo
da Casa de S. A. | Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, | e formado na Faculdade dos Sagrados Cânones | pela
Universidade de Coimbra. | Edição feita pela de i68gl;
e precedida agora d'uuia noticia | sobre a vida e escriptos
de Torquato Tasso. |
j EDITOR—OLYMPIO NICOLAU RUY FERNANDES. I (I-ogar occupado por linha-dc-infeite.) I COIMBRA I IMPRENSA DA UNIVERSIDADE |
>859. |
In-8.° de 496 pag. numeradas, precedidas por 66 do irregularissima numeração. Entre as preliminares figura um «estudo historico» ácêrca de Torquato Tasso por João Joaquim
d'Almeida Braga, -e uma noticia biographica do Poeta pelo
editor Olympio Nicolau Ruy Fernandes, hoje fallecido, e então administrador da Imprensa da Universidade (importantíssimo cargo, cujas funeções actualmente desimpenha com
a mais cabal proficiência o meu estimado amigo e consocio,
Dr. Abilio Augusto da Fonseca Pinto).

1

Evidentíssimo erro do copista na transcripção ou do typographo
na composição. A edição original (como ficou visto) <5 de 1682.
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Os primeiros exemplares que do livro se distribuíram, não
traziam ainda o supra-citado «estudo historico»: abrangem
apenas 3-2-496 pag. numeradas, antecedidas por uma 11. innumerada que se destina ao ante-rosto (é d'esta especie o
exemplar existente na Bibliotheca Nacional de Lisboa).
Só nos exemplares restantes (d esses tenho eu um, — que
pertenceu ao Visconde Antonio Feliciano de Castilho,—e
com que fui brindado pelo Visconde Julio, seu filho), só nos
restantes exemplares (repito) é que o editor intercalou o referido «estudo historico» por Almeida Braga, dando ensejo
(por inadvertência dos typographos na respectiva paginação)
á irregularissima numeração com que ficaram esses exemplares (únicos, aliás, a que devidamente compete a designação
de «completos»).
*
Da segunda versão, que em portuguez se publicou da
Gerusalemme Literata, apresenta-se por auctor (conforme
tive já occasião de indicar) Pedro de Azevedo Tojal.
Sahiu a lume, com os seguintes dizeres na folha-de-rosto:
TRADUCÇAM PORTUGUEZ A | do Poema Heroico
Tofcano. | GODFREDO, | OU | JERUSALEM LIBERTADA. | O FFE RE CIDA | A1 SOBERANA MAGESTADE DELREY N. S. | D. JOAÕ V. | AUTOR | TORCATO TASSO | Princepe dos Poetas Italianos. | AGORA
SEU NOVO, E RIGOROSO TRADUCTOR, | tanto á
fidelidade do Original, como à obfervancia | dos preceytos
da Poefia, | PEDRO DE AZEVEDO TOJAL: | Formado
na faculdade dos J'agrados Cânones | pela Univerjidade de
Coimbra. | Dividida em quatro partes. | PRIMEIRA PARTE. | (Logar occupado por uma vinhetinha typographica.) | LISBOA OCCIDENTAL. | Na Officina de BERNARDO
DA COSTA, ImpíèflÓr | da Religião de Malta. |
|
M.CCXXXIII. | Com as licenças necejjarias. j
Constitue esta especie 1 vol. in-8.° de 31 õ pag. numeradas, com 32 preliminares innumeradas, e 4 finaes também
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sem numeração. Nestas ultimas se incontra a secção das
Informações e Licenças: entre essas vem datada aos 26 de
Novembro de 1731 a que dá por desimbaraçado o livro para
se poder imprimir; conjecturavel se torna portanto que o
atino da impressão (viciosamente indicado no frontispício
da obra) deva ter sido M.DCCXXXIII.
Em «quatro partes» (4 vol.) deveria sahir impressa a traducção completa do Poema; sómente, porem, a «Primeira
Parte» chegou a publicar-se. Essa «Primeira Parte» (cujas
indicações bibliographicas ficam apresentadas) abrange do
Poema os cinco primeiros Cantos vertidos em estancias de
oitava-rima (com o original italiano cm frente), e finaliza
pelo seguinte appendice encomiástico olíerecido a El-Rei
D. João V (seis oitavas, que vão de pag. 313 a 315):
Vcrios de Camões aplicados, c mirtos
Defcança, ò Muja, aqui, que a lira tenho
Dejlemperada, e a voj enrouquecida,
E naó do canto; mas de ver, que venho
Cantar a gente /urda, e endurecida.
E vós, fenhor, que para o mefmo empenho
Occupais a cadeira mais fubida,
Fazey-vos (que ilto he mais, qual imagino)
Digno de louros, de Poemas digno.

'

'■<*/>l0

outav.
"45-

Emulo de Godfredo, e mais gloriofo,
A feu exemplo fede hum novo exemplo,
Que fereis com triunfo mais ditofo
Eterno Redemptor do excelfo Templo;
Pois que o feu mefmo impulfo valerofo,
A mefma Fé, e zelo em vòs contemplo,
Fazey, que a voflo braço militante
Se eternize por vòs Siaõ triunfante.
E em quãto eu EJe cato, e a vós naó poffo
Sublime Rey, que naó me atrevo a tanto,
Olliai quem fois, qual he o Reyno voffo,
Dareis matéria a nunca ouvido canto:
Se as vozes eftimais do rithmo noíTo,
Eu confio, que dando ao Mundo efpanto,
Por vós encha, ò Monarcha fem fegundo,
De ellranho bràdo os âmbitos do Mundo.

t.ufiaJas:
cant.
1. out.
15.
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Mas eu, $ falo humilde, baixo, e rudo,
Bem que ouvido de vòs, muy pouco olhado,
Da boca dos pequenos fey com tudo,
Que o louvor falie asvejes acabado:
Naõ me falta na vida honeflo ejludo,
Nem o facro furor, que he taõ prezado,
Naõ d'aquelle, que ignora o verso, e rima;
Porque quem naõ fabe a arte, naõ a eflima.

l.ufiadas
cant.
10.
out.
>54cát. 5
Out.
97-

Para amarvos às aras génio feyto,
Para cantarvos mente às Mu^as dada,
Só me falece fer a vós aceyto,
De quem virtude deve fer pregada;
Se iflo o Ceo me concede, e o voffo peyio
Digna emprega tomar de fer cantada,
Como a prefaga mente vaticina,
Olhando a voffa inclinaçaó divina,

Lufiadas
cant.
10.
oul.
155.

Ou fazendo, que mais que a de Medula,
A vi/la voffa tema o monte Atlante,
Ou rompendo nos campos de Ampeluja
Os muros de Marrocos, e Trudante,
A minha jà eflimada, e leda Muja
Fico, que em todo o Mundo de vós cante,
De forte, que Alexandro em vós fe veja,
Sem à dita de Achites ter inveja.

I-Hfíadas
cant.
10.
out.
156.

#
Ha na Bibliotheca Nacional um códice manuscripto, a que
já neste capitulo (pag. 203) me referi: abrange elle em estancias de oitava-rima (e sem declarar o nome do traductor)
versão portugueza de todos os vinte Cantos do Poema.
Tem o códice actualmente, na respectiva sala, por marcação bibliotheconomica T
Escripto (por lettra de fins do século xvn ou princípios do século xvm) em folhas de almasso
de linho, dobradas em 4.0, e agrupadas em 41 cadernos (quasi
todos com 16 paginas) ordinalmente numerados na pagina 1 .*
de cada um,—não apresenta folha-de-rosto propriamente
dita. Na pag. 1começa logo o texto da traducção, precedido pelo titulo seguinte:—Godfredo ou Hierusalem libertada Poema Heróico.
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Foi adquirido este códice para a Bibliotheca Nacional de
Lisboa em 1872 pelo preço de 4J7>5oo reis (segundo leio em
nota manuscripta, que na guarda da incadernação lhe poz
a lápis o erudito Francisco Martins de Andrade').
Noutra guarda do mesmo códice, e por lettra do meu saudoso amigo José Gomes Goes3, incontro escriptas a lápis
estas palavras:— * Parece ser a traducção de Pedro de Acevedo Tojal, como se vê pela comparação das estancias».
Foi certamente apoiado na auctoridade respeitabilissima
de José Gomes Goes (com quem, desde muito, mantinha relações de amizade) que o professor João Felix Pereira attnbuiu também a Pedro de Azevedo Tojal a paternidade da
traducção manuscripta a que me estou referindo.

■ Ornamento da Bibliotheca Nacional de Lisboa, onde irrefragaveis testemunhos deixou do seu muito saber e dos seus relevantíssimos
serviços, Francisco Martins de Andrade occupava (quando falleceu em
•>1 de Outubro de 1878) o cargo de Conservador da Repartição dos Manuscriptos e Antiguidades, simultaneamente regendo com a mais cabal
proficiência a Cadeira de Numismatica, para que fòra nomeado Prolessor por Decreto de i5 de Dezembro de i855.
a José Gomes Goes, cujo profundo e vastíssimo saber rivalizava com
a sua incomparável modéstia e com a bondade amoravel do seu virtuoso caracter, foi quem succedeu a Francisco Martins de Andrade 11a
regência da aula de Numismatica. Desimpenhava na Bibliotheca Nacional
de Lisboa o cargo de Segundo-Conservador da Repartição de Manuscriptos e Numismatica (na conformidade da Carta de Lei de 29 de
Maio de .884), quando cm . de Maio de .886 falleceu vict.mado por
uma lesão cardíaca.
Quem me diria a mim, quando imbevecido na sua instructiva conversação me deleitava horas e horas, e elle me instigava benevolo a
apresentar-me por candidato ao primeiro logar que vagasse no quadro
litterario da Bibliotheca Nacional,—quem me diria, que precisamente
a sua morte havia de ser para mim o ensejo aberto de concorrer, como
concorri, por provas publicas, ao logar em que no refendo quadro fiquei provido?! E, quando considero a inestimável valia de quem por
seu fallecimento deixou na Bibliotheca Nacional uma lacuna impreenchivel, mais e mais lamento a impossibilidade que me alllige, nao digo
já de egualál-o, mas de imitál-o siquer, nalguma parcella mínima da sua
variadíssima erudição.
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João Felix Pereira1,—que nos últimos annos de vida costumava sempre, em quantos volumes publicava, inserir como
appendice o Catalogo dos seus escriptos2, —diz-nos ahi:
«Também se derão á estampa, em 1733, os primeiros cinco
livros da Jerusalém, traduzidos por Pedro de Azevedo 1 ojal; e a confrontação d'estes cinco livros com os que lhe
correspondem, numa versão manuscripta de toda a Jerusalém, existente na Bibliotheca Nacional de Lisboa, dá, não
obstante certas differenças, a certeza de que Pedro de Azevedo Tojal é também o auctor do manuscripto, que apparece
anonymo.»
Ainda assim, note-se:—João Felix Pereira affirma positivamente como certo o que José Gomes Goes apenas inculcava como presumível.
Pedindo vénia á memoria d'aquelles dois mestres, cuja
erudição cu sempre muito respeitei, sinto-me todavia inclinado a neste ponto d'elles divergir:—outrem, que não Pedro
de Azevedo Tojal, me parece dever considerar-se o auctor
da traducção manuscripta hoje existente na Bibliotheca Nacional de Lisboa3.
1

Falleceu este fecundo escriptor em Lisboa, aos 10 de Novembro
de 1891. A elle se deve uma das modernas traducçóes, que adeante
menciono, da Jerusalem Libertada.
2

Varias e successivas edições se publicaram d este Catalogo.
A ultima edição, que tenho presente (e nella vem a pag. xxviii o trecho que transcrevo), offerece por titulo:
Obras de João Felix Pereira Médico, engenheiro civil, agronomo,
antigo professor da escola do commercio de Lisboa, e professor jubilado
do Lyceu Nacional da mesma cidade Á venda na livraria Martins Lavado R„a Augusta n.'g5. Lisboa (S. 1. n. d. (Lisboa —1889)— In-8.° de
xxxiv pag. numeradas).
3

O texto d'esta manuscripta traducção combina (salvas umas variantes insignificantíssimas) com o de outro códice que no Archivo Nacional da Torre do Tombo incontrei por lettra do sec. xvm.
Forma este segundo códice um vol. incadernado em carneira pintada,
e constituído por vários cadernos, cujas folhas (dobradas em 4.0) produzem 1004 paginas que todas (com excepção das primeiras duas) se
apresentam numeradas (cumprindo advertir que na respectiva nume14
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A comparação minuciosa que fiz das tres especies levoume ás seguintes conclusões:
1.a—Entre o manuscripto da Bibliotheca Nacional e a traducção de Azevedo Tojal ha frizantissimos pontos de contacto
(evidenciados por quantidade numerosa de versos absolutamente idênticos), mas ha outrosim differenças mui notáveis
(que se evidenciam por alterações parciaes em determinados
versos, ou mesmo por completa dissimilhança);
2."—Análogos pontos de contacto observaremos, e analogas discrepâncias, quando certos versos da traducção de
Tojal puzermos d ilharga dos correspondentes na traducção
de Rodrigues de Mattos;
3.a—Confrontada a traducção de Mattos com a do manuscripto existente na Bibliotheca Nacional, resalta, pronunciada não menos, identidade em certos versos, leve mudança noutros, e completa discrepância nalguns;
4.'"—Rigorosamente falando, a traducção manuscripta da
Bibliotheca Nacional, tendo imbora notáveis pontos de contacto com a traducção de Tojal, como egualmente os oíferece com a traducção de Mattos, não pode nem deve considerar-se de qualquer das duas um rascunho embryonario
(que viesse depois a ser alterado) nem tão pòuco um rascunho corrigido em nova licção (remodelação do primeiro
trabalho);
5.a — O manuscripto da Bibliotheca Nacional, participando
(como participa) da traducção de Mattos e outrosim da de
Tojal (note-se que a de Tojal é meramente uma remodela-

ração ha um salto de pag. 24 a 45 (mas sem lacuna alguma no texto)
e repetição das pag. 643 e 644,-0 que faz com que a derradeira pagina do códice venha a iicar numerada por 1020, em vez de 1002 como
devera ser).
Está incompleto o códice, porque attinge apenas a est. 140.' do
Cant. xx, faltando-lhe portanto uma derradeira II. com a traducção das
quatro estancias íinaes do Poema.
Na i." pag. das innumeradas (cujo reverso é em branco) lêem-se os
seguintes dizeres frontispiciaes:
Jerusalém Libertada \ Poema Heroico \ Composto pelo grande |
Tasso. | Traduzido por hum | Coriojo. |
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cão da de Mattos), representa (a meu ver) uma especie intermediaria, elaborada por quem se propoz emendar a versão
de Rodrigues de Mattos;
6." — A versão de Azevedo Tojal assentou não somente
sobre a de Rodrigues de Mattos, mas ainda sobre a versão
anonyma contida no códice manuscripto da Bibliotheca Nacional.
Se eu estivera escrevendo uma especial monographia ácêrca
d'este assumpto, poderia transcrever das tres versões avultado numero de estancias, e, confrontando-as, provar exuberantemente o que deixo affirmado. Na impossibilidade porem de levar aqui mui longe a divagação, contentar-me-hei
de cotejar as tres primeiras estancias do Canto I.
Eis como principia a traducção do Poema, segundo a interpretação de André Rodrigues de Mattos:
1
Canto as armas piedofas, o Héroe oufado,
Que o gran' Sepulchro libertou de Chrifto,
Muyto elle obrou de engenho, & esforço armado,
Muyto fofreo no gloriofo acquirto;
Em vaõ lhe refirtio o Inferno irado,
E fe armou de Afia, & Libia o Pouo mirto,
Que com fauor do Ceo fua Elquadra errante
Aos Pendões facros reduzio triunfante.
2
O Mufa, tu, a quem caducamente
Em Helycòna o louro naó coroa,
Mas tens nos altos córos dignamente
De Ellrellas immortaes aurea Coroa,
Tu dá ao meo peyto luz ceiefte, & ardente,
Tu efclarece o meu Canto, & tu perdoa,
Se á verdade introduz, fe adorna a arte
De outro agrado, que, os teos, alguma parte.
3
Sabes, que o Mundo corre, onde mais vemos
Verter doces lifonjas o Parnafo,
E ao mais duro atrahimos, fe expendemos
Em brandos verfos da verdade o cafo.
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Afll ao menino, que feirar queremos,
Pomos doce liquor na orla ao vaio,
Sumo amargo enganado emtanto bebe,
E do engano feo vida recebe.
No manuscripto da Bibliotheca Nacional, as estancias veem
por este modo vertidas:
i
Canto as armas piedosas, canto o oujado
Htroê, q. o Templo libertou de Christo
muyto obrou, e soffreo de esforço armado
muyto em toda esta emprega andou previsto:
em vaô lhe rejistio o Inferno irado,
e em vaô de lybia, e Asia o povo misto
se lhe oppós; pois com braço militante
seos barbaros pendões prostrou triunfante.
O Aluja, tu a quem caducamente
em Helycona o louro naõ coroa
antes lá nesses coros dignamente
de eternos astros tens aurea coroa;
tu dã a meu peyto luj celeste, e ardente
tu illustra o meu canto e tu perdoa
se na verdade q. hoje aduno a arte
naõ for do agrado teu nalguma parte.
3
Sabes q. o mundo corre, onde mais vemos
verter doces lijonjas o Par na j o
atrahindo ao mais duro se escrevemos
em brandos versos da verdade o cajo:
qual ao ininino, q. sarar queremos
pomos doce liquor na orla ao vajo
q. no entanto q. o sumo amargo bebe
do seu engano espíritos recebe.
Pedro de Azevedo Tojal diz assim:
i
Canto o piedofo Heròe, q o conquiftado
Sepulchro excelfo libertou de Chrifto;
Muyto obrou, e fofreo de esforço armado,
Muyto de engenho andou na acçaõ previílo:
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Em vaõ o Inferno, e em vaó o Povo irado
Se lhe oppòz de Afia, e Libia em corpo miíto,
Que aos fagrados pendões tornou triunfante
Por dom do Ceo a unir a Efquadra errante.
2
Musa, a quem o Helicon a Regia frente
Naó de louros caducos te coroa,
Que fobre o Ceo aos Coros preheminente
De allros eternos tens aurea coroa;
Tu me infpira alta luz celeíte, e ardente,
Tu me illuftra o meu canto, e me perdoa,
Se te naó agradar em quanto à parte,
Com que a hiftoria entreteço, e adorno a arte.
3
Ves, que o Mudo là corre, onde lhe damos
As vertidas doçuras do Parnafo,
E o mais duro atrahimos, fe adoçamos
Com brando rilhmo o verdadeyro cafo.
Qual o Menino enfermo, a quem ufamos
De licor doce a orla untar do vafo
Que no emtanto, em q o fumo amargo bebe,
Do feu engano efpiritos recebe.
O confronto das três estancias nas três versões induz â
convicção de que a traducção manuscripta da Bibliotheca
Nacional de Lisboa representa positivamente uma transição
entre a de Mattos e a de Azevedo Tojal. Quero dizer: o
anonymo auctor da traducção manuscripta, calcou-a muito
evidentemente sobre a de Rodrigues de Mattos, limitando-se
a modificar-lhe ou a alterar-lhe um ou outro verso,— como
Azevedo Tojal calcou sobre as duas a traducção de que
deu a lume os cinco primeiros Cantos, ora aproveitando na
integra versos de Rodrigues de Mattos, ora na integra aproveitando outros do traductor anonymo, ora emfim modificando versos deste ou d'aquel!e, e somente algumas vezes
Vasando em molde proprio a traducção dos versos que subscreveu com seu nome.
Não esconderei que Pedro de Azevedo Tojal (no «Prologo critico» anteposto aos cinco primeiros Cantos da sua
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traducção), confessando haver calcado o trabalho sobre a
traducção de Mattos', referencia nenhuma offerece a qualquer outra. Conjecturo todavia que o motivo d'esta sua ostensiva declaração no tocante ao lavor de Rodrigues de
Mattos, e do seu absoluto silencio em relação ao do traductor anonymo, seria o achar-se este segundo em condições
de inédito, emtanto que o primeiro corria desde largos annos
publicado.
Mas quer o leitor uma prova convincente de que foi o
traductor anonymo quem precedeu Azevedo Tojal, e não
Azevedo Tojal ao traductor anonymo?
Venha a terreiro, nas tres traducções, a estancia 5y.n do
Canto I, em que o Poeta refere o nascimento e a criação
do valoroso Reinaldo.
Diz Rodrigues de Mattos:
Do Agide na Ribeyra o produzira
A Bertoldo, Sofia; Sofia bella
A Bertholdo potente, & quando o vira
Minino, que inda quafi ao leyte anhela,
Matilde, o quiz, porque a crialo afpira
Na arte real, & o teve fempre aquella,
Athe que lhe atrahio a altiva mente
A trompa, que foava do Oriente.
Diz a traducção manuscripta:
Do Agide na ribeyra o produzira
Sofia de Bertoldo, esposa bella,
De Bertoldo seu Pay, e quando o vira
minino, q. inda quap ao leyte anhela
Matilde o quis ponj. a crialo aspira
n'arte real, alli tendo-o em tutella;
athe q. lhe atrahio a altiva mente
a trompa íf. soava lá do oriente.
< Eis textualmente as palavras de Azevedo Tojal, depois de citar a
traducção de Mattos:
«
fiz todo o pofiivcl por afinar a lira Portugueza pela Tofcana,
feguindo os pálios da mefma Traducçaõ (fe bem que por differentes
pontos) pelas mefmas cordas, retocando fomente aquellas, que me parcceraõ mais diffonantes
»
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E diz porfim Azevedo Tojal:
Do Adige na ribeyra o produzira
Sofia, de Bertoldo efpofa bella,
De Bertoldo feu Pay, e quando o vira
Menino, que inda quazi ao leyte anhella,
Matilda o quiz, porque a criallo afpira
Na Real arte, alli tendo-o em tutela;
Athe que lhe inflamou o orgulho ardente
A tuba, que fe ouvia là do Oriente.
Confrontando, verso por verso, as três, —pode acaso ficar
em dúvida que a traducção manuscripta é modificação da
de Mattos, e que a de Tojal é remodelação da manuscripta.'
O i.° verso é para todas idêntico,— salva a troca de
Agide (como se lê na traducção de Mattos e na do auctor
anonymo) por Adige (como se lê correctamente em Azevedo Tojal. No 2.0 e no 3.° verso,Tojal acceita as modificações com que o traductor anonymo sensatamente reformou
á versão de Mattos. No 4.0 verso ha identidade completa;
e outro tanto succede no 5.° cm que 1 ojal se limita apenas
a trocar Matilde em Matilda. No 6.° verso, o traductor anonymo conserva as tres primeiras palavras da traducção de
Mattos, e remodela-lhe o resto; Azevedo Tojal, perfilhando
a remodelação d'esse resto, conserva as tres primeiras palavras do verso mas altera-lhes a disposição. O 7."
petfeitamente egual na traducção de Mattos, e na manuscripta
incontra-.se profundamente modificado na de Azevedo 1 ojal.
Finalmente no verso 8.° —que a traducção anonyma faz
da de Mattos differir apenas pela intercalação de um adverbio monosyllabico— Azevedo Tojal, acceitando a intercalação d'esse adverbio, imprime (com respeito a qualquer
dos seus dois predecessores) modificações notáveis.
Não lhe parece, ao leitor, que este simples confronto é
sufficientissima demonstração?
Mais ainda:
A traducção de André Rodrigues de Mattos offerece no
Canto I intromettidas duas oitavas que não figuram no original italiano, e que são portanto da lavra do traductor; como
taes, se imprimiram innumeradas.
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Uma cTcllas vem collocada entre as estancias 3.* e 4.%
dizendo assim:
E a mim, que dou á voj mais fublimada
A doçura da Língua Portuguesa,
Tu, que primeiro â graça fojle dada,
Do que te deffe o fer a natureza;
Tu, Filha, May, Efpofa, Immaculadct,
Fonte de lu^ de manancial pureja,
Faje, que feja meo o alheo Canto,
Que fô tanto fará, quem pode tanto.
A outra, collocada entre as estancias 5.® e 6.", apresenta-se por este modo:
Tu mais que grande Cosme', a cujas aras
Votos fegura a fama, com que voas,
Ou fe adore o Jagrado das Tiaras,
Ou fe venere o facro das Coroas,
Se a e/la VerfaÕ Benigno o humilde amparas,
Se Generofo o oufado lhe perdoas,
Armonia dará mais foberana
A Lyra Portuguesa d voj Tofcana.
No cod. ms. da Bibliotheca Nacional, as duas oitavas accrescentadas (uma entre a 3." e a 4." estancia do original,
a outra entre a 5." e a 6.a) dizem assim:
E a quem segunda vej, ó Sol Toscano
Águia atrevida a registrar te aspira
o Numen do teu plectro soberano
q. tanto te illustrou nalma lhe inspira
> Como se vê pelo frontispício, e pela Dedicatória, André Rodrigues
de Mattos oflereceu a traducção ao Gran-Duque da Toscana, Cosme III.
2 Tem o manuscripto uma cota marginal, emenda em que as três
ultimas palavras do quarto verso («nalma lhe inspira») ficam substituídas por «nopeyto inspira»;—e assim ficará pois o verso, quando emendado, egual ao que se incontra na versão de Azevedo Tojal, como
vamos ver.
No cod. ms. (que em pag. 209 já citei) pertencente ao Archivo Nacional daTorre do Tombo, este 4.0 verso vem assim :
Que tanto te illustrou, no peito inspira.
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para tf. agora ao Pindo Lusitano
nas minhas maõs pulsando a tua lira
faça tf. novamente renascido
no traductor se escute o traduzido.

E tu
tronco glorioso1
esta, tf. a Affonso, e a Cosme consagrada
foy victima, hoje cm culto affeituoso
tua Deydade busca sublimada:
se he tf. tens por bra^aõ o generoso
esta offrenda protege, tf. amparada
do teu nome, e grandeza esclarecida
milhor será por ti no mundo ouvida.
Na traducção de Azevedo Tojal ha intercaladas (sem numeração), e dispostas adrêde entre a estancia 3.' e a 4."
do Canto I, tres outras oitavas assim concebidas;
E a quem com voo humilde, ò Sol To/cano,
Águia atrevida a regi/Irar te a/pira,
O Numen do teu metro foberano,
Que tanto te illujlrou, no peyto infpira:
Para que no Hemisfério Lusitano
Nas minhas mãos foando a tua lira,
Faça que novamente renafeido
No Traductor fe efeute o Traduzido.
E tu, Sublime Rey, JOAM gloriofo,
EJla, que a Affonço, e a Cofmo confagrada
Victima foy, em culto affectuofo
Deidade bufea em ti mais fublimada:
Se he que tens por brafaó o generofo,
A minha voj protege, que amparada
Do teu nome, e grandefa efclarecida
Melhor ferá por ti no Mundo ouvida.
1

No cod. ras. da Bibliotheca Nacional faltam (como vai indicado)
as palavras que deveriam completar este verso.
No cod. ms. do Archivo Nacional daTorre doTombo lê-se completo
o verso por esta fórma
E tu ó illustre tronco glorioso.
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Acceyla o heroico dom, que lie jà o fegundo
Voto, que te confagro, ò Soberano
Rey, e Mecenas meu, néfte facundo
Plectro, que jà pul/ar me ouvijle urbano:
Hoje outra vej me atende, ouve jocundo
No rithmo Português o fom To/cano,
Porque do Heròe a acçav, do Autor a hijloria
Tenha em tua atençaÕ mais alta gloria.
O confronto das estancias (que ora acabei de transcrever)
intercaladas nas tres traducçoes, quer-me egualmente parecer um meio directo de infallivelmente chegar ás conclusões
que tenho tirado.
Na traducção de Mattos, implora-se a protecção da Virgem Santíssima (em primeiro logar) e a de Cosme III de
Toscana (a quem o trabalho é offerecido); na traducção
manuscripta, invoca-se o referido Gran-Duque de Toscana
e
um sublimado protector (cujo nome ficou ainda em
claro); na traducção de Azevedo Tojal, invoca-se, alem da
protecção do Gran-Duque, a d'El-Rei D. JoãoV.
Posto isto, uma pergunta lembrará fazerem-me, e com
essa pergunta logrará uma dúvida surgir.
Pergunta: —A quem deverá então attribuir-se aversão
manuscripta?
Resposta minha: —Confesso que não tenho dados positivos para categoricamente o determinar.
Continuação da pergunta: — Não pode aversão manuscripta representar, pelo proprio Mattos elaborada, uma refundição do seu publicado trabalho?
Resposta minha: — Pode, sim, perfeitamente.
A própria estancia que o anonymo traductor metteu de
permeio entre a 3." e a 4." do original
«E a quem segunda vej, ó Sol Toscano
Águia atrevida a registrar te aspira»
&c.
mui bem se presta a conjectura similhante.
Eu proprio a tal conjectura me sentiria talvez de preferencia inclinado, se não fora uma noticia que Barbosa Machado nos deixou.
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O venerando auctor da Bibliotheca Lusitana (tom. i
pag. 158) diz que o P. André Nunes da Silva deixára entre
os seus manuscriptos (alguns dos quaes possue a Bibliotheca
Nacional de Lisboa) a seguinte obra:
«Poema de Jerufalem Libertada de Torquato laffo traduzido em Portuguez pelo Doutor André Rodriguez de
Mattos, o qual confta de 1915. Outavas, das quaes tinha
emendado André Nunez da Sylva 349. fazendo muitas de
novo, obra que emprendeo (como diz na advertencia preliminar) por credito da lingua Portugueza.»
E accrescenta Barbosa Machado que tanto esta obra, como
as outras manuscriptas do mesmo auctor, se conservavam
na Livraria dos Padres Theatinos da Divina Providencia
(onde recolhido viveu durante o largo espaço de 20 annos,
e falleceu com 74 de edade aos 3 de Maio de 1705, o Padre Nunes da Silva).
Com esta aftirmativa do eruditíssimo Abbade combina
o que se lê no Dibvxo Historico e Panegyrtco Da I ida c
Acções Do D."r Andre Nune\ da Silva Delineadopèllo agradecimento De D. Manoel Caetano de Sousa Clérigo Regular
(cod. ms. (rascunho autographo) que na Bibliotheca Nacional
de Lisboa offerece por marcação bibliotheconomica V ^).
Diz ahi o grave theatino (em fi. 5 v.°), referindo-se ao
tirocínio escolar do seu biographado:
«Teue por companheiro na Vniuersidade a Andre Rodrigues de Mattos, cujo entendimento ja começaua a merecer
as estimaçoens q depois logrou; e viose entre estes dous companheiros o q di\ Quintiliano da firmeza das amizades que
se contrahem nas escolas, pois que Andre Nune% da Silua,
e Andre Rodrigues de Mattos se conseruarão amigos emq.">
viuerão; nem bastou a separação do trato para lhe dundir
os ânimos que unirão a semelhança dos estudos e dos engenhos;
porque Andre Rodrigues de Mattos alem da jurisprudência
pella qual conseguio mais applausos q prémios perdendo a
esperança de todos na morte dei Rey D. João o 4° de gloriosíssima memoria que honrai/a 111.10 a toda a sua casa em
remuneração da fidelidade e despega com que seu Pay lialthe-ar Rodrigues de Mattos seruiopor m.'° tempo esta coroa;
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foy versado na lição dos Liuros Historicos, Filosojicos, e
Políticos; e muyto dado às Letras humanas, e suavidade da
Poesia na qual foy mais fel i? compondo, que traduzindo, porque na versão que fe\ do Gofredo deTorquatoTasso acharão
que censurar os Críticos, e hum destes foy seu grande Amigo
Andre Nune\ da Silua como adiante veremos.»
No final do Dibvxo o Padre D. Manuel Caetano de Sousa,
enumerando as composições que deixou (entre impressas e
manuscriptas) o Dr. André Nunes da Silva, aponta como
remate (em fl. 3i):
*As emendas da traducção Portuguesa que fe\ do Poema
da Ierusalem Liberata de Torquato Tasso, o Doutor Andre
Rodrigues de Mattos; seu grande amigo como ja dissemos.
Tem o poema igi5. Oitauas, destas emendou Andre Nune\
da Silua 3-fg. fa~xendo m."" delias de nouo, obra q emprendeo
por credito da Língua Portuguesa como elle di\ na Aduertencia preliminar qfe\ ás ditas emendas.»
Perante estes dois testemunhos (o do Padre D. Manuel
Caetano e o do Abbade Barbosa) é minha opinião que no
manuscripto da Bibliotheca Nacional de Lisboa, e outrosim
portanto no que possue o Archivo Nacional da Torre do
Tombo, outra coisa presumir não cumpre senão copias das
alterações com que André Nunes da Silva emendou e reformou em muitas e muitas estancias a traducção de André
Rodrigues de Mattos.
Referem-se Barbosa Machado e o Padre Sousa (verdade é)
a uma «Advertencia preliminar» em que o Dr. Nunes da
Silva declarava ter imprehendido o seu trabalho «por credito da lingua portugueza»,—e essa «Advertencia preliminar» forçoso é confessar que falta em ambos os códices
manuscriptos a que me refiro. Mas de similhante omissão
poderemos acaso concluir que não representam aquelles dois
códices duas copias do rascunho elaborado por André Nunes
da Silva? Original autographo
nenhum dos dois com
certeza representa: e, sendo copias, nada mais natural do
que deixarem os copistas em claro, por se lhes afigurar de
somenos importancia, a aAdvertencia preliminar» do traductor. Inclusivamente possível é que estivesse ainda por
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escrever tal «Advertencia» quando, nos códices a que me
refiro, fizessem copistas a transcripção do original rascunho.

Por lettra do primeiro quartel do século xvih, existe no
Archivo Nacional da Torre do Tombo um códice manuscripto, que ora vem a proposito mencionar como elemento bibliographico associado.
Escripto em papel almasso, cujas folhas se acham dobradas em 4.0 e distribuídas por 106 cadernos ordinalmente
numerados (na composição de cada um dos quaes entram
geralmente 16 paginas, e só por excepção 8 paginas ou 12),
conta o códice ao todo 1642 pag. innumeradas (incluídos
de permeio alguns folios (poucos) em branco).
Incadernado em pergaminho molle, offerece escripto por
lettra do ultimo quartel do século xvih, e disposto em guisa
de frontispício, o titulo seguinte (na guarda que immediatamente precede o primeiro caderno do texto):
Commento da Ierusalem, \ de Torqualo Tasso. \ Na Lingoa Portuguesa. |
Neste Commento, elaborado por auctor anonymo, incluise a traducçao completa (em prosa) do poema italiano.
Cada Canto abre por um argumento geral das matérias
nelle tratadas. Segue-se logo para cada estancia o argumento
especial, depois a traducção da estancia, e porfim a nota
respectiva do commentador.
Quer o leitor fazer do livro uma idéa?
Aqui lhe ponho em frente, com textual escrupulo copiada,
a parte relativa á 1 .a estancia do Cant. I:
Argum. da Est. p.ra
Dis o Poeta que quer cantar as Armas Piedosas & o Cappttão Guofredo que passou grandes calamidades na Conquista
de Hierusalem.

Tradução da Est. p.ra
Canto as Anuas Piedosas & o Cappitão, que o grande
sepulcro liurou de Christo, muito obrou elle com o entendimento, efe com a mão, m.'° sofreu na gloriosa Conquista, e
eu não o Inferno se lhe opos, & em não se armou da Ásia,
& da Libia, o pouo misturado porque o fauoreçeu o Çeu, &
debaixo das santas bandeiras reduto os seos Companheiros
errantes.
No. da p.ra est.
Em uam o Inferno, • | • dis que em não se armou contra Guofredo o Infeitio porque o Diabo procurou estrouarlhe a I Vtoria mas não pode que o fauoreçeu o Çeu id é q emparou
nosso S."'' a Guofredo. O pouo misturado id est, que constaua de uarias naçois porque Guofredo peleiiou nesta Conquista
contra Mouros, Persas, Turcos, Partos, Egipçios, & outras
m.,as naçois.
Quer o leitor outrosim ficar sabendo como o anonymo auctor (Teste Commento incarou aquella ig.a est. do Cant. XVI,
que ao escrupuloso André Rodrigues de Mattos «propter
bonos mores» se afigurou intraduzível?
Honni soit qui mal y pense! direi eu com Eduardo III.
Argumento, versão, e commentario,—tudo aqui transcreverei :
Argum. da Est. ig.
Discripçam das caricias de Armida & Reynaldo, e os dons
embaixadores estaõ vendo tudo.
Trad. da Est. ig.
E as famintas vistas cobiçosamente apassentando nella se
consume e se desfas. Inclinasse e os doces Beijos ella a cada
passo proua, talues dos olhos e dos beisos, talues e naquelle
ponto elle suspira sessinte (sic) profundo como que immagine
que a alma lhe foge e nella passa peregrina escondidos uem
os dous guerreiros os actos amorosos.
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No. da Est. Kj.
Aposentando ■ | • Reynaldo. Inclinasse ■ | ■ Abaixa Armida
a cabessa • | • e nella passa peregrina &c." quer diqer que
suspira Reynaldo contanta ançia que parece que sae a alma
do seu peito, e se passa peregrina pera os olhos d'Armida.
Mas
para que proseguir?
Para que dar do manuscripto códice mais circumstanciada
notícia?
Como o leitor acaba de ver por esta simples amostra,
versão e commentario disputam primazias no tocante ao
indisputável direito com que se acham ambos abaixo de toda
a crítica e fóra de toda a discussão.
#
Segue-se na ordem chronologica das traducções portuguezas 1:
A | JERUSALEM LIBERTADA | DE | TORQUATO
TASSO | VERTIDA EM OITAVA-RIMA PORTUGUESA I POR I JOSÉ RAMOS COELHO | (Linha-de-inféite.) |
LISBOA | TYPOGRAPHIA UNIVERSAL | RUA DOS
CALAFATES, 110 |
| 1864 |
In-8.° de 507 pag. numeradas, precedidas por 9 sem numeração, e seguidas de 1 innumerada (que se destina á rectificação das «Erratas»).
O exemplar com que d'este livro me brindou o insigne
traductor (meu prezado mestre, collega e amigo) traz manuscripta, por lettra d'elle, no verso do ante-rosto, como gentileza muito amavel do offerente, a formosa versão que Ra1

Não me retiro ás versões de simples fragmentos e trechos do Poerna,—deixando por isso de apontar aqui, entre os traductores deTasso,
o nosso grande Bocage, o Dr. Antonio Ribeiro dos Santos, o Dr. Luiz
Vicente de Simeoni, &c. &c.
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mos-Coelho também fez do celebre Soneto deTasso cm louvor de Vasco da Gama e de Luiz de Camões.
#
Por ultimo cumpre citar:
A | JERUSALEM LIBERTADA | DE | TORQUATO
TASSO | trad. do original italiano em verso endecasfllabo, |
estancia por estancia | POR | João Felix Pereira ) Médico, engenheiro civil, agronomo e professor | jubilado do lyceo
nacional de Lisboa | (Linhade-infeite.) | Lisboa | Typ- Commercial—Rua do Crucifixo 62 a 66. | 1877 |
In-8.° de 496 pag. numeradas, precedidas por 3 sem numeração.
Á Bibliotheca Nacional de Lisboa pertence (por ofierta
do traductor) o autographo manuscripto d^sta versão, como
lhe pertencem também (por idêntico modo adquiridos) vários
outros autographos do mesmo escriptor.
#
Escrevendo ácerca do auctor da «Jerusalém Libertada»,
e passando em revista as traducções portuguezas do Poema
(por André Rodrigues de Mattos, Pedro de Azevedo Tojal,
José Ramos-Coelho, e João Felix Pereira), eis o que, relativamente ás quatro, diz o professor Ferrazzi1:
«La versione dei Mattos
ò molto elegante
e nell'insieme ben metrificata: Del Tojal non abbiamo che
1

Em pag. 339 do seguinte livro:
Torquato Tasso Sludi biograjici-crilici-bibliografici dei Prof. Comm.
Giuseppa Jacopo Ferrari (I.ogar occupado pelo monogrammii indicativo da officina typographiea.) Uassano Tipografia Sante Potfato— 1880.—In-8." de
xvi-493 pag. numeradas.
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i primi cinque canti: abbastanza melodiosi ne sono i versi,
ma troppi gli errori madornali. II Ramos quasi pareggia il
Mattos nelPeleganza: vince tutti i suoi predecessori nella fedeltà. II sig. Pereira, senza contrasti, ha il vanto di esprimere fedelissimamente il genuíno pensiero dei sublime Cantore dei Goffredo.»
Se por pessoa de tanta gravidade (como sem favor deve
o erudito Ferrazzi qualificar-se) não estivessem subscriptas as
palavras que transcrevi
cuidaria, quem ás lesse, achar-se
mystificado por algum dos espiritositos zombeteiros que,
na superstição lendaria da Edade-Média, gostavam de vir
por travessura divertir-se á custa da pobre humanidade.
Mas
subscriptas por aquelle insigne professor
palavra de honra que se me afiguram perfeitamente um sonho!
E de duas uma:—ou o illustre Ferrazzi está longe de sufficientemente comprehender a lingua portugueza, para aquilatar traducções na mesma lingua escriptas; ou exclusivamente se constituiu porta-voz de informações extranhas, que
não soube devidamente interpretar.
Sem por modo algum atacar uma questão (que entra
aqui apenas como incidente mui secundário), direi entretanto que, para ajuizar, da leviandade com que o professor
Ferrazzi avaliou em quatro pennadas as quatro versões, basta
reparar no qualificativo attribuido á traducção de Mattos:
chamar «muito elegante e bem metrificada» uma versão, que
no seu banal prosaismo antes parece o primeiro insaio de
um collegial inexperiente,—representa um dislate comparável ao de quem affirma que a traducção de Ramos-Coelho
«quasi imparelha na elegancia com a de Rodrigues de Mattos» ! quasi imparelha! (note bem o leitor); por Deus.... que
parece isto inacreditável, mas lá está ipsis verbis claríssimo
no livro do professor Ferrazzi (11 Ramos quasi pareggia
>l Mattos nell'elegan\a)!
No seu auctoritarismo de crítico sobranceiro, o professor
Ferrazzi compraz-se todavia em figurar de benévolo: e assim,
antepondo em pontos de elegancia á traducção de RamosCoelho a de Rodrigues de Mattos (!), declara (não sei se
como premio-de-consolação) que Ramos-Coelho «sobrelevou
cm fidelidade aos seus predecessores». Mas logo —(como
i5
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se o preoccupasse a idéa de poder-se Ramos-Coelho invaidecer com tammanha gloria!)— trata o sobrio crítico de lançar agua na fervura, ponderando que, entre todas as versões portuguezas do Poema, só na traducção do professor
João Felix (aqui para nós, uma traducção litteral em prosa
métrica) se incontra (sen\a cónlrasti) expresso com fidelidade maxima o genuino pensamento do Poeta Sorrentino!
Amiais Plaío, scd magis arnica peritas! hei de morrer abraçado a este soberano princípio de eterna justiça, princípio
tantas vezes invocado e tantissimas sophismado ou posteigado por aquelles mesmos que o invocam. Amicus Plato (repito), sed magis arnica peritas.
Que vale, ante o vulto luminoso do professor Ferrazzi, a
insignificância do meu nome obscuro? menos que um átomo
de areia na amplidão do Universo!
Em meu caso, muitos se acobardariam tolhidos por natural modéstia. A mim.... nada porém me tolherá de protestar contra as iniquas affirmativas do illustre cathedratico,—pois que, cm verdade, traducção portugueza do
Poema de Tasso, capaz de imparelhar com as bellezas e
excellencias do original italiano, capaz outrosim de cabalmente mostrál-as a quem não logre na língua toscana intendêl-as, outra não conheço eu, nem conhecem críticos impai ciaes, senão aquella com que José Ramos-Coelho inriqueceu
em 1864 as lettras patrias.

XXXV

IDEA | DO PRINCEPE DOS POETAS | LUIS DE
CAMOENS, | Applicada | Ao Monarca dos Lulitanos |
EL-REY | DOM JOAÕ V. | NOSSO SENHOR | Por \
MIGUEL DA CUNHA DE MENDONÇA. | (Logar occupado por vinheta que representa uma jarra com flores.) | LISBOA, |
| Na Officina de VALEN'l IM DA COSTA
DESLANDES, | Impreflor de Sua Mageftade. | Com todas
as licenças necejjarias. Anuo de 1707. |
No formato a que vulgarmente chamam m-4.0, constitue
esta rara especie um folheto de 11 pag. numeradas, impresso cm redondo com grande abundancia de itálico, reclamos, e assignatura por lettra alphabetica (nas pag. 3, 5
e 7 —Aij, Aiij, Aiiij).
A pag. i." é occupada pelo frontispício, e esta em branco
a do reverso.
Na pag. 3, coroada por cabeça ornamental (é a que representa o escudo das armas-reaes portuguezas, ladeado
por figuras femininas, cornucopias e serpentes), começa a
Dedicatória do auctor ao monarcha: abre o texto dessa
Dedicatória por capital (ioreada, e finaliza na pag. 5.
Na pag. 6, a que serve de infeite uma singela cabeça
constituída por vinhetas typographicas, incontra-se, extrahido das Rimas de Camões (que o escrevera em louvor do
Duque de Bragança D.Theodosio I, filho do Duque D. Jaym
e), um Soneto que Miguel da Cunha de Mendonça (nas
cinco paginas seguintes do folheto) aproveitou e glosou em
louvor da Majestade d'El-Rey D. JoãoV.
Soneto e Glosa lêem-se pela fórma que textualmente passo
a
mostrar.

228

DE LUIS DE CAMOENS.
SONETO XXI.
Os Reynos, & os Impérios poderofos
Que em grandeza no mundo mais cre/cèraõ
Ou por valor de esforço Jlorecèraõ
Ou por Varões nas letras efpantofos:
Teve Grécia Temi/locles famo/os,
Os Scipioens a Roma engrandecèraõ,
Doje Pares a França gloria deraõ,
Cides a He/panha, <0 Lar as belico/os:
Ao nojjo Portugal que agora vemos
Taó differente do feu fer primeiro,
Os Voffos dòraõ honra, <6 liberdade.
E em vòs graõ fucceffor, & novo herdeiro
Do BragançaÕ ejlado, ha mil extremos,
Iguaes ao fangue, <£• mores que a idade.
GLOSA.
Do lufitano Império as redeas toma
Planeta quinto, protector da guerra,
Já na efperança venturofo doma
Quanto rodea o mar, fullenta a terra
Cede a Rey taó fupremo Grécia, & Roma
Que os fublimes blazóes que altivo encerra
Promettem fobjugar fempre gloriofos
Os Reynos, & os Impérios poderofos.
Vem dominar a parte mais luzida
' A que refpeita o fértil Occeano,
De Heroes maravilhofos afliftida
E de hum Monarca, & outra foberauo: (sic)
Aqui fe excede a gloria repetida
De Germânico, Auguíto, & de Trajano
Que os Reys de Lufo fempre a entender deraó
Que em grandeza no mundo mais crecèraó.
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Para que a fama em feu louvor fe adorne
Do Avo paterno retratando as glorias
No mefmo mez fublima o mefmo nome
Que foy feliz aflumpto das hiílorias;
Direcçoens de tal Rey jufto he que tome,
Que nelle iguaes os triumphos, & as vitorias
Por facúndia do engenho fuccedèraÕ
Ou por valor de esforço Jlorecèraõ.
Para o pezo do Império firme Athlante
Quiz dos Alcides o valor fuperno,
E vòs affim Monarca vigilante
Voffo nome fazeis como elle eterno:
Bem nos moflraes que deve relevante
Dirigirfe a firmeza do governo
Por Heroes na campanha valerofos,
Ou por Varoens nas leiras ejpanlofos.
A Real maõ poriflo independente
Favor aos benemeritos prepara,
Porque da Zona fria ao polo ardente
De tanto acerto chegue a vòz preclara:
Alentareis activo a Luza gente
Reconhecendo com grandeza rara
Que por eíles impulfos decorofos
Teve Grécia Temijlocles famofos.
Por vòs Senhor aflim reftituhidos
Se ham de ver os blazoens de Luzitania
Sendo os voflòs em tudo exclarecidos
Decoro à Patria, horror a Mauritania;
Que defte modo hum tempo deílemidos
Ilultràraõ os Hectores a Dardania,
E pelas obras grandes que fizeraõ
Os Scipioens a Roma engrandefceraõ.
Vencendo a ira indómita do Iberio
Melhor Cezar nos campos de Pharzalia
Por vòs as Águias do Romano império
Sobre o Belga voàraó, & fobre Italia;
Verá o mundo entre tanto magifterio
Que fó vòs o iluflraes quando na Galia
Unidos para o fim que pertendòraõ
Doje Pares a França gloria deraõ.
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Para tam pouco tantos fe juntàraõ
E para tanto baila o voffo alento
Em valTallos que heroicos feprepàraÓ
A dar à Patria eterno lufimento;
As voffas direcçoens bem lhe declaraõ
Que o valor foy quem deu, feliz, & attento
Nunos a Portugal, Cafiros famofos
Cid es a Hefponha, & Lar as belicojos.
Neftes exemplos incitaes a gloria
Que em vòs depoiitou nofla efperança
Segurando os aplaufos da vitoria
Pelos mefmos acertos da aliança;
Venerado fereis na docta hiftoria
Quando com firme heróica fegurança
Moftre apofteridade eftes extremos
Ao nofso Portugal que agora vemos.
O anno, o dia tanto bem fegura
Quando o diadema vos confagra ameno,
Que o dia de tal nome he de ventura
E de defcanfo o numero septeno;
Novos lullres o mez também procura
Que o principio de Jano acha pequeno
Quando agora por vòs fe vè Janeiro,
Taõ diffcrente dofeufer primeiro.
Os aplaufos defpreza fabulofos
Que na alta Roma lhe erigirão templo,
Vòs os triumphos lhe daes miraculofos
Nefla fublime acçaõ que em vòs contemplo;
Para aumentarlhe os Lauros mais honrofos
Da Real Stirpe feguireis o exemplo,
Vendo que ao Reyno, à Patria ao mundo, à idade
Os vofsos deraõ honra, & liberdade.
Tereis de feis Ailonfos a ventura
De quatro Joaens Real magnificência,
De dous Sanchos o esforço, & abrandura,
De hum invicto Manoel aprovidencia,
De hum Diniz a difcreta compoftura
De dous Pedros jufliça, & mais clemencia;
Em todos fe hade ver o applaufo inteiro,
E em vos graõ fuceffor, <0 novo herdeiro.
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Com tal feguro os bélicos enfaios
Retratando de Jove ignipotentes
Para que admire o Orbe os voíTos Rayos
Noffos peitos feraó ethnas ardentes;
Renascei melhor Fenis dos defmayos
Em que os povos eftaó, porque potentes
PofTaó ver que nas prendas que hoje temos
Do Bragançaõ Eflado, ha mil extremos.
Vivei, Senhor, vivei annos fecundos
Porque a (fim das Efquadras Luzitanas
Sejaõ campanha os mares furibundos
Sejaó theatro as terras Africanas;
Dominareis o Ser de Ambos os mundos
Eclipfareis as Luas Ottomanas
Sendo as acçoens de tanta Mageltade
Iguaes ao fatigue; & mores que a idade.
Remata a impressão pela palavra Fim (composta em caracteres majusculos) e serve-lhe de ornato uma gravunnha
toscamente aberta em chapa de madeira.
Vem citado este raro opusculo por Barbosa Machado (no
tom. m da Bibi. Lusit., a pag. 47^)Innocencio não faz d'elle menção, nem do seu auctor; mas
ao sr. Brito Aranha não passou despercebido o opusculo,
que no tom. x.v do Dicc. Bibi. Port. (em pag. 280) o menciona, e certamente não deixará de accrescentai no sitio
proprio o artigo relativo a Miguel da Cunha de Mendonça.
Vem também citado o opusculo em pag. 128 da Bibliographia Camoniana por Theophilo Braga (Lisboa — Imprensa de Christovão A. Rodrigues—mdccclxxx—ln-S. ).
Pertence á Bibliotheca Nacional de Lisboa o exemplar
que tive presente para a descripção da especie.
#
Septe annos antes de composta a supra-referida Glosa por
Miguel da Cunha de Mendonça, já o mesmo Soneto de
Camões havia sido glosado por Valério da Costa e Gouveia,
c incluído em um folheto de que Barbosa Machado faz menção no tom. 111 da Bibi. Lusit. (pag. 769). O Dicc. Bibi.
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Port. de Innocencio nem siquer menciona o auctor. E, porque não vejo apontada a especie nos catalogos de Bibliographia Camoniana, peço licença para a descrever aqui.
Imagine o leitor um folheto in-4.0 de 22 pag. innumeradas,
impresso em redondo com algum itálico, reclamos nas paginas, e rubricas por lettra alphabetica nos cadernos.
Na 1. ' pagina (com o reverso em branco) figura o frontispício:
OBRA | EM | APPLAUSO | DOS | FELICÍSSIMOS
ANNOS | DO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE | D. JOAÕ I
NOSSO SENHOR, | OFFE RE CIDA POR | VALÉRIO
DA COS 1 A E GOUVEA | Bacharel formado pela Univerfidade de Coimbra | em a faculdade de Leys. | (Logar
occupado pelo escudo das armas do Reino com corôa de príncipe.) |
LISBOA, | Na Officina de ANTONIO PEDROSO GALRAO |
| M. DCC. | Com todas as licenças iiecejfarias. \
Da pag. 3.a á pag. 4." decorre uma Dedicatória do auctor
do opusculo Ao Príncipe N. Senhor. Esta Dedicatória, iniciada por um S floreado, é coroada por uma cabeça ornamental gravada em madeira, a qual representa nem mais,
nem menos do que tosca imitação de outra frequentemente
usada nas impressões deslandesianas (é o escudo das armas reaes portuguezas, ladeado por duas figuras femininas,
duas cornucopias, e duas serpentes), —cabeça ornamental a
que terei ensejo de mais demoradamente me referir na «Segunda Parte» do presente estudo, quando me occupar da
officina typographica estabelecida em Lisboa por João da
Costa.
Na pagina 5.", sob outra cabeça ornamental, egualmente
aberta cm chapa de madeira, le-se:
G/o/a ao Soneto vinte & hfí do Príncipe dos Poetas Portugueses o infigne Luis de Camões
que anda em as fuás Rimas.
E segue-se o mesmo Soneto, que já tive occasião de transcrever no presente capitulo.
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Depois, occupando o espaço que vai da pag. 6." á 12.%
incontra-se a respectiva
GLOSA.
I.
Ambiciofo nas glorias defte dia
Nova gala de luz Apollo raya,
Entre júbilos grandes de alegria
Para feltejos mil o Ceo fe enfaya:
Oh, q juílo he, Senhor, que a Monarchia
Dos Ceos em voffo applaufo tãbS faya!
Pois naó baflaó do mudo, inda extremofos,
Os Reinos, & os Impérios poderofos.
II.
Tanto mimo logramos da ventura,
Que o mundo voluntário vos adora,
E fó tendo de Lifia emve;a pura
A fer efcravo voflò fe melhora,
Também efles de quem a Fama dura
Naõ ter hoje elta dita cada hum chora
Que a fer grandes, aquelles aprenderaó
Que em grandeza no mundo mais creceraõ.
III.
Mais que nunca de vòs hoje fe admiraó
Pois as prendas em vòs mais fe avivàraõ
Que do dia em q os Ceos as infundirão
Claros eccos em vòs hoje foáraõ,
E fe homé mais q humano vos naó virão
De taõ heroycas prendas, duvidáraó
Se ou a empenhos do Ceo fe cópuzeraõ
Ou por valor de esforço Jlorecèraõ.
IV.
Todos a vozes mil ditas publicaõ,
Todos hoje nos aílros vos collocaó,
E quantos mais applaufos vos dedicaó
Competências a mais, & mais provocaõ;
Mas poucos de afíos taes a gloria explica
Que como ê perfeições o imniéfo tocaõ
Ou fó por hú filencio faó gloriofos,
Ou por varões nas letras efpantofos.
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V.
Tal rumor nunca viílo a Fama ouvindo,
A novos clarins de ouro alentos dando,
Tudo quãto em pèdóes vai defeubrindo
De feu templo famofo vai proftrando;
Empreitadas ao vento azas pedindo,
A vofTo alto palacio vai clamando:
Algum dia (mas hoje desluftrofos)
Teve Grécia Themiflocles /amo/os.
VI.
A vòs defpojos mil offerta ufana,
E aos que hoje venceis logo condena
Primeiro, aos ScipiÕes gloria Romana
Que os pès hoje vos beijem lhes ordena;
Mas oh, quanto o caftigo a Fama engana,
(Que cite dia atè muda em gloria a pena)
Pois fó quando a taes pès tudo renderão,
Os Scipiões a Roma engrandecerão.
VII.
Depois dos doze pares a jactancia
Ordena que fe troque em obedicncia
Proftrando a voffos pès fua arrogancia,
Pois queriaó com vofeo competencia;
Mas bem pôde julgar hua ignorancia
Quem leva neítas glorias precedencia;
Doze annos em hu fó, mudos vencéraó,
Doje pares a França gloria deraõ.
VIII.
E a todos caftigando felizmente
Logo manda acclamarvos triunfante,
E efte dia levar por toda a gente
Em laminas imprefTo de diamante
Annibaes, & Alexandres ao Occidente,
Pompeos aonde nace o Sol brilhante,
E vaõ de entrar na patria vergonhofos,
Cides a Hefpanha, <£• Laras bellicofos.
IX.
Tanto vai eíta nova alvoroçando,
Que também o infenfivel fe ellá rindo,
A campos vaõ os rios prateando,
Verdes galas as arvores veftindo,
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A lyras de criftal fontes cantando,
De armonia hum Ceo aves fingindo,
Tudo he gloria, & por tal defconhecemos
Ao noffo Portugal que agora vemos.
X.
A applaudirvos também brotaõ as flores
Com galas dando ao tempo mil pefares,
Os cravos carmefi trajaõ fenhores
De ponto em branco vê jafmins a mares,
Querendo eternizarfe em feus verdores,
A vòs Sol, de hú occafo fem dezares,
Bufca a Rofa, & conferva eterno cheiro,
Taó differente de /eu fer primeiro!
XI.
Dourada idade a noíía patria goza,
Imitando a primeira natureza,
Que os annos que poflue hoje ditoza
Naõ do tempo, mas faõ de volía Alteza,
Sujeita às leys do tempo era, & queixoza,
Que abatela tomava por empreza,
Porém contra o poder, & annos da idade
Os vojfos deraõ honra, & liberdade.
XII.
Tudo ifto, Senhor, a vòs fe deve,
E a hú dia que a tanto nos promove;
Vivais tantos, que fique o eterno breve,
Que os feculos por nada o Ceo reprove;
Em tudo excedais a quem mais teve,
Para q em todo o tépo em nòs fe approve
De vaflallos o amor mais verdadeiro,
E em vòs, graõ Jucceffor <t novo herdeiro.
XIII.
Naõ pareça o exceffo fementido
Em querervos, Senhor, eternizado,
Que o que he pela boca proferido,
Nos he dos corações vivo traslado;
Porque além de vos termos preferido
A tudo o que atèqui temos amado,
Sempre em nòs pela cafa (que logremos)
Do BragançaÕ ejlado ha mil extremos.
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XIV.
Vivei pois ò Monarcha Lufitano,
Em quanto de viver vòs fores digno,
Que negado as penfoês todas de humano,
Os vifos lograreis fó de divino;
Em vòs admire o mundo fempre ufano
As prendas que do Ceo foraó deftino,
Virtudes a quem fó louva a vontade,
Iguaes ao fatigue, <£• mores que a idade.
Em seguida a esta Glosa, que textualmente offereço transcripta, mantendo-lhe, com escrupuloso rigor de copia, não
só as extravagancias da caprichosa pontuação, mas ainda as
próprias irregularidades grammaticaes (sirva de exemplo o
fores no 2.0 verso da est. xiv, provavelmente explicável por
inadvertência typographica), depara-se-nos uma Cattçam
que, principiando na pag. i3.a, finaliza na pag. 2i.a, onde
lhe serve de remate ornamental uma vinheta (gravada em
madeira) que representa uma jarra com flores.
Por ultimo a pag. 22." é occupada por um Soneto cm
castelhano, em seguida ao qual se lê a palavra Finis.
Foi ainda a Bibliotheca Nacional de Lisboa que me proporcionou o ensejo feliz de poder manusear e descrever
este raro folheto.

XXXVI

Não entre as amuito raras», mas entre as especies «pouco
vulgares», deve mencionar-se
A HUMILDADE | TRIUNFANTE, | E A SOBERBA
CASTIGADA. | HISTORIA | DE ESTHER | Em oytava rima | OFFERECJDA | AO EXCELLLN TISSIMO
SENHOR | MANOEL TELLES DA SYLVA, | MARQUEZ DE ALEGRETE, DO CONSELHO DE | Eftado,
Camarifta de Sua Mageftade, de feu defpacho, & | Védor
de fua Real Fazenda, &c. | COMPOS J A PELO | M. R.
P. Fr. MANOEL BORRALHO, | Religiofo da Ordem da
SantiflimaTrindade da | Redempçaõ de Cativos; | Dada à
ejlampa | Por MANOEL PEREYRA GAMBOA. | (Logar
occupado por quatro vinhetinhas typographicas, ao centro das quaes
a >J<i emblematica dos Trinitarios.) | LISBOA, |
| Na OÍIicina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, | Impreffor de Sua Mageftade. | Com todas as licenças necejjarias. Anno de M.DCCVIII. |
Impresso quasi todo em typo itálico, de involta com algum redondo, este livro constitue um volume de 202 pag.
numeradas, antecedidas por 24 innumeradas, em formato
a que chamam in-4.0, com rubricas nos cadernos e reclamos nas paginas, cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas,
e um remate decorativo.
Á pag. i.a das innumeradas (occupada pelo frontispício)
segue-se em branco a 2.a; na 3.a começa a Dedicatória subscripta pelo auctor do poema, e finaliza na 6.a; da 7.J á
io.a decorre o Prologo do editor; na u.% um Epigramma
latino (Admodum R. P. Fr. Pauli De Almeida Artium Le-
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dor is in Conimbricenfi SanctiJJimce Trinitatis Collegio, in
tanti opens Authoris laudem); outro na pag. 12." (Admodum
R. P. br. Augustini à Sanda Maria Ordinis Sanctiflimce
Trimtatts vi laudem Authoris exintijpoematispulcherrimce
hstheris); na pag. i3.a, um Soneto em portuguez (De Troilo
de Vascoticellos da Cunha em applaufo do Author do Poema
de Ejther); outro na pag. 14.a (Do Beneficiado Francisco Ley- •
tam Ferreyra em applaufo do Author); outro na pag. i5.a
(De Manoel Nogveyra de Sou/a em applaufo do Author defle
Poema); outro na pag. i6.;l (De Pascoal Ribeyro Coutinho
applaudindo o Poema, que efereveo da Hijloria de Ejlher
o R. P. Fr. Manoel Borralho); na pag. 17.", duas Decimas
(De Antonio Raposo de Andrada Tenente da Guarda Real
Portuguesa applaudindo o Author); nas septe paginas seguintes decorrem as Licenças da Ordem, do Santo Officio,
do Ordinário e do Paço; e termina a pag. 24." pela secção
das Erratas.
Seguem-se as paginas numeradas e com ellas começa o
Poema, a duas estancias por pagina, té que na derradeira
finaliza por uma só estancia, servindo-lhe de remate ornamental a mesma gravura empregada por Miguel Deslandes
no frontispício do Ramalhete Juvenil (uma jarra com flores,
que já por diversas vezes tenho citado no decurso d'este meu
estudo, e que frequentemente figura nas impressões deslandesianas).

XXXVII

Ainda outra especie:
PERFEYTO | CAPITAM, j MAXIM AS MILITARES |
Tiradas da difciplina, & pratica militar dos mayores Heroes, | que conheceo o tempo, & particularmente daquelles
que | com feu valor, & boa politica fe fizeraõ fenhores |
do mundo, & acredores de boa fama; | Dedicadas j AO EXCELLENTISSIMO SENHOR | D. FERNANDO TELLES DA SYLVA | Marquez de Alegrete, Conde de Villarmayor, do Conlelho de Sua Ma- | geftade, & Gentil-homem
de sua Camera, & feu Embayxador I extraordinário à Cefarea Mageftade do Emperador de | Alemanha. | AU THOR
O BACHAREL| ANTONIO NUNES DA VEYGA | Ouvidor apofentado da Comarca de Valença do Minho. | (Logar occupado por vinheta que representa um florão, gravada em madeira.) | LISBOA, i Na Officina de VALENTIM DA COSTA
DESLANDES, | Impreflor de Sua Mageftade. |
1 Anno
de M.DCCIX. Com todas as licenças neceffarias. |
D'esta especie nos diz Innocencio (Dicc. Bibi. Port.—
tom. i, pag. 214):
«É rara esta obra, e ainda não consegui ver outro exemplar d'ella senão um que existe, e bem mal tractado, na
Bibi. Nacional de Lisboa.»
Contrariando a asserção de Innocencio, cumpre-me, em
abono da verdade, observar que possue a Bibliotheca Nacional não somente um, mas dois exemplares da obra; nenhum
d'elles se incontra deteriorado (como assevera Innocencio
d'aquelle que diz ter visto), mas ambos (pelo contrario) num
estado mui regular de conservação.
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E aproposito farei de passagem notar uma circumstancia
abonadora do interesse que os antigos funccionarios d'aquelie
instituto (a começar mesmo nos mais humildes) costumavam tomar pelas preciosidades bibliographicas a seu cuidado confiadas.
E este o caso. Num dos tres jogos que a Bibliotheca Nacional de Lisboa possue do Diccionario Bibliograpliico Português, lá se incontra (em pag. 214 do tom. 1), escripta marginalmente a lápis por lettra do fallecido José Miguel', nota
' José Miguel, —que na Bibliotheca Nacional de Lisboa, havendo
intrado por simples servente, passara a contínuo da Repartição de Historia e Litteratura por Decreto de 3i de Dezembro de i863, e por despacho do Ministério dos Negocios do Reino fôra em 16 de Agosto de
1884 promovido a ajudante do porteiro (logar para que o recommendavam condições muito especiaes de inconcussa probidade),— era um
dos mais antigos empregados da casa.
Apezar da rudimentar instrucção com que dera ingresso (José Miguel tinha em tempos exercido nas oflicinas do Arsenal do Exercito
o mester de espingardeiro), o constante lidar com bibliophilos e bibliographos acabara por lhe desinvolver o amor dos livros e intranhar-lhe
a paixão bibliotheconomica. Certa perspicacia natural, auxiliada por
uma notável retentiva, que se traduzia no momento proprio em assombrosa reminiscência, proporcionou-lhe ensejo de ficar conhecendo a
palmos a Bibliotheca Nacional, cujos funccionarios (desde os Ínfimos
té aos mais graduados) lhe consagravam cordialíssima estima, —e presentes ainda tenho na lembrança os carinhosos termos de affeição com
que d'elle costumava falar-me o sempre chorado Silva Tullio. Morriam
por elle não menos os frequentadores da casa, inlevados na lhaneza
habitual do bondoso velho, que para todos tinha sempre um surriso
hospitaleiro apar de um porte grave e respeitoso, e para todos sempre
umas palavras de amavel deferencia, com que a todos mettia no coração.
Obrigado nos últimos tempos a permanecer em o desagasalhado
cubículo do porteiro largas horas do dia e quatro da noite,—José Miguel, que (apezar de hemiplegico!) se prezava de irreprehensivelmente
assíduo e sobremaneira zeloso no activíssimo desimpenho dos seus deveres, mas que pelos achaques da edade não podia já resistir a tão pezada tarefa, succumbiu de fadiga e adoeceu gravemente... adoeceu
para nunca mais de casa tornar a sahir senão para a humilde cova em
que lhe deram repouso no Cemitério Oriental aos 16 de Março de 1889:
tinha fallecido na vespera ás 4 horas da tarde.
Quem pela Rua do Bem-formoso passar, e attentar num prediosito
a que dá intrada a porta n.° 16, saiba que no primeiro andar d'esse pre-
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de haver na casa «dois exemplares bem tratados» do Perfetto Capitam, —rectificada assim portanto a inexacta aflirmativa do bibliographo Innocencio.
O Perfeyto Capitam é um opusculo in-4.0 de 82 pag. numeradas, precedidas de 8 sem numeração, e dispostas em
11 cadernos (de 4 fis., cada um, —excepto o derradeiro, que
tem 6 fls., comprehendendo-se nestas a ultima em branco).
Impresso em caracteres redondos, com algum itálico intercalado, apresenta assignaturas em todos os cadernos e reclamos em quasi todas as paginas. Como elementos ornamentaes da edição, offerece (alem do florão frontispicial) tres
iniciaes floreadas, várias cabeças (das quaes são duas gravadas em madeira, e resultantes as outras do agrupamento de
vinhetas typographicas), e finalmente dois remates abertos
em chapa de pau.
O frontispício (tal qual fica descripto) occupa das paginas
innumerada a i.a A 2.8 é toda em branco.
dio modestíssimo (aonde algumas vezes o fui visitar, quando infèrmo)
residiu durante annos um verdadeiro homem de bem.
Deixando aqui lavrado este singelo preito á sua honrada memoria,
não faço mais do que practicar um acto de justiça: José Miguel era
uma veneranda relíquia dos tempos áureos da Bibliotheca Nacional de
Lisboa.
Na classe de contínuos, ainda hoje lá felizmente existem, como precioso vestígio d'esses tempos saudosos, alguns empregados muito aproveitáveis e recommendaveis,—educados nos irreprehensiveis princípios
de laboriosidade e zèlo, de cortezia e disciplina, de gravidade e sizudez, por que tradicionalmente se caracterizava, apar de accentuadas
tendências para a bibliophilia (graças ao salutar exemplo que recebia
de seus superiores), o pessoal subalterno da casa.
E além d'aquelles, a quem alludo, mais dois se incontravam desimpenhando egualmente funcções de contínuos, —quando alli desabou
o Decreto que em 29 de Dezembro de 1887 reformou («deformou» —
diríamos antes) os serviços da Bibliotheca Nacional de Lisboa.
Esses dois, a quem me refiro, já dormem ambos o somno eterno.
E era um d'elles o velho João Antonio Fernandes, incanecido nas prácticas do seu officio, e fallecido em 3o de Dezembro de 1889; era o outro um adolescente apenas, Marianno Silvestre de Jesus, que falleceu
em 2 de Março de 1888, e que por sua intelligencia promettia prestar
na casa utilíssimos serviços.
16

24'i
A 3." está occupada pela Epistola Dedicatória, que o
auctor subscreve, Ao Excel lentíssimo Senhor D. Fernando
Telles da Silva.
Na 4." iricontra-se um Prologo A quem ler.
Na b." depara-se-nos um Soneto laudatorio, assignado
por Luiz Botelho Froes de Figueiredo', que por curiosidade
transcrevo como requintado especimen do estylo «conceituosos geralmente adoptado entre os poetas do seu tempo:
EM APPLAUSO DAS SETE MAXIMAS
militares que o Audior expende,
SONETO.
Sete vejes o mundo à fama deve
Das fete maravilhas a memoria,
Padroens, que em fete pedras deu a hijloria,
Por fete línguas contra o tempo breve.
De huma vej fete vejes hoje teve
Nas voffas fete Maximás mais gloria,
Que fete vejes fete mais notoria
Fica à fama, que as fete que ella efcreve.
Somadas foraõ fete as que ella acclama,
Sete às fete este livro lhe repele,
Multiplicando as fete que derrama.
Por fete fetecentas lhe promete;
Foraõfe as fete, & neftas logra a fama
Por fete vejes hum, mil vejes fete.

1 Luiz Botelho Froes de Figueiredo, —que, segundo aflirma Diogo
Barbosa Machado (Bibliotheca Lusitana—tom. 111, pag. 63), nasceu em
Santarém, onde foi baptizado aos 11 de Dezembro de 1675 (é esta a data
do baptismo,—e não a do nascimento, como inadvertidamente diz o
bibliographo Innocencio), e falleceu aos i5 de Outubro de 1720 em
Madrid (e não em Alicante, como assevera Innocencio, interpretando
menos correctamente as palavras de Barbosa Machado),— escreveu varias obras em portuguez, cuja lista quasi completa pode o leitor incontrar no artigo que Innocencio lhe consagra (Dicc. Bibi. Port.—tom. v,
pag. 232 a 233) e que o sr. Brito Aranha accrescenta (Dicc. Bibi. Port.—
tom. xiii, pag. 352). Quasi completa digo ser essa lista, porque, além
das obras em castelhano (que, em obediencia ao plano do Dicc. Bibi.
Port., neste não figuram apontadas), mais tres (que Innocencio não
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A pag. 6." é destinada para um Soneto Encomiajlico do
me/mo methodo em louvor da obra accommodado. Composto
em lingua castelhana, este Soneto não traz o nome de quem
o escreveu.
Segue-se na pag. 7." (em portuguez): Soneto De hum amigo
do Author. Vem subscripto pelo nome do Licenciado Jorge
Henriques Morão1.
Das oito paginas innumeradas a derradeira apresenta-nos
(datadas todas em Lisboa no mez de Março de 1709) as
tres Licenças (do Santo Officio, no dia 5; do Ordinário, no
dia 14; e do Paço, no dia 3r).
Das numeradas na pag. 1 começa (e decorre até pag. 82)
o texto da obra, coroado por uma elegante cabeça ornamental (toscamente gravada em madeira) com o escudo das
armas-reaes portuguezas1.
#
Como parenthesis, exclusivamente destinado aos Camoniophilos, farei notar que esta obra (ainda não citada, que
me conste, em qualquer das resenhas de Bibliographia Camoniana até hoje publicadas) faz (e com o maior elogio)
repetidas referencias ao immorredouro cantor das glorias
portuguezas, e d'Os Lusíadas transcreve (quasi sempre
cita) escriptas em lingua portugueza enumera (e lhes especifica os títulos) o auctor da Bibi. Lusit. (tom. ni,pag. 64): d'essas tres ficaram duas
c
m manuscripto, e uma (que se intitula—Altegaçaõ de Direito a favor
do Alcayde mór de Lisboa com que revindicou huma grande quinta de
Ç'ie e/lava de poffe hum Fidalgo Caflelhano) sahiu publicada (s. 1. n. d.)
formando 1 vol. in-folio.
1

Este escriptor, cujo nome não vem citado por Innocencio, diz Barbosa Machado (Bibi. Lusit. — tom. 11, pag. 808) haver nascido na Covilhan. D'elle affirma que foi «infigne Medico, e muito perito nas letras
humanas, e divinas». A única obra sua, de que faz menção, é escripta
cm castelhano, e publicada em Lisboa em 1697.
2

1- a mesma que figura no Dialogo Fvnebre entre o Reyno de Porc 0
R'° Tejo (citada a pag. 9G do presente estudo) e na Idea do
1 incepe dos Poetas Luis de Camoens (citada em pag. 227).
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apropriando-os aos principios militares que estabelece) vários trechos. E são elles:—(a pag. 24) os quatro últimos
versos da est. 153 do Cant. x; (a pag. 29) os versos i.° e
2.0 da est. 97 do Cant. v. e os versos 9.0 e io.° da est. x52
do Cant. x; (de pag. 43 a 44) toda a estancia 42 do Cant. viu;
(a pag. 62) toda a estancia 89 do Cant. viu; (a pag. 66)
os dois últimos versos da est. 92 do Cant. v; finalmente
(a pag. 67) os quatro versos com que Luiz de Camões no
seu immortal Poema remata patrioticamente a est. 14 do
Cant. vn.
Antonio Nunes da Veiga provavelmente citava de cór os
versos que oflerece d'Os Lusíadas no Perfeyto Capitam,—
c esta circumstancia leva-me a suppor que o Poema de Camões seria na sua bibliotheca um dos livros mais lidos. Digo
que citava de cór, — pois que dos diversos trechos não trazem uns a indicação do Canto nem da estancia a que pertencem, e os outros que a apresentam trazem-n-a errada.
Os proprios versos citados corroboram alguma vez esta
minha desconfiança, — pois que nem sempre rigorosamente
reproduzem o texto camoniano: sirva de exemplo a derradeira citação,—onde, em vez dos genuínos quatro versos
como geralmente se lêem nas edições do Poema, os incontramos d'est'arte modificados
Na Africa tem marítimos a/sentos,
He na Afia mais que todas poderofa,
Na quarta parte nova os campos ara,
I£ fe mais mundo ouvera, là chegara.

XXXVIII

BREVE | COMPENDIO, | E | NARRAÇAM | DO
FÚNEBRE ESPECTÁCULO, | que na infigne Cidade
da Bahia, cabeça da Ame- | rica Portugueza, fe vio na
morte de EIRey D. | Pedro II. de gloriofa memoria, S.
N. | OFFERECIDO | A' Mageítade do Sereniflimo Senhor | DOM JOAM V. | REY DE PORTVGAL. | COMPOSTO | Por SEBASTIAM DA ROCHA PITTA, | Fidalgo da Cafa de Sua Mageítade, Cavalleiro profeffo da
Ordem | de Christo, & Coronel do Regimento da Ordenança da | Cidade da Bahia. | (Logar occupado por um pequenino ornato typographico.) | LISBOA, | (Logar occupado por um
filete typographico em toda a largura da pagina.) | Na Officina de
VALENTIM DA COSTA DESLANDES, | Impreílor de
Sua Mageítade. | Com todas as licenças necefsarias. Anno
1709. |
D'este livro, cujo titulo vem um poucochito alterado no
Dicc. Bibi. Port. de Innocencio (tom. vii, pag. 223) e quasi
certo na Bibi. Lusit. de Barbosa Machado (tom. ih, pag. 700)
presentes tenho quatro exemplares: um que pertence á collecção do sr. Ferreira das Neves; outro que foi recentemente adquirido cm Lisboa pelo meu estimável amigo e
poeta Joaquim de Araujo; e dois na Bibliotheca Nacional,
um dos quaes pertenceu em tempos ao historiador José
Soares da Silva (cuja assignatura autographa conserva na
folha-de-rosto).
Innocencio (loc. cil.) diz que esta obra é pouco vulgar cm
Portugal e talvez ainda mais no Brazil.
Com esta ultima asserção do illustre bibliographo combina o que se lê (em pag. 296) no vol. 111 dos Annaes da
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Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro publicados sob a
direcção do Bibliothecario Dr. Benjamin Franklin Rami\
Galvão (Rio de Janeiro— 1877): —«A Bibliotheca Nacional
ptissue um exemplar completo deste raro opusculo».
Impressa em formato a que os classificadores commummente chamam in-4.0, consta de 92 pag. numeradas, precedidas de 27 preliminares sem numeração, dispostas (umas
e outras) em cadernos rubricados por assignaturas de lettra
alphabetica, sendo cada um d'estes constituído por 8 fls.
(excepto o segundo que só abrange 6, e o derradeiro que
também de 6 se compõe).
Typo de caracteres redondos, alliado com o de caracteres itálicos; reclamos em todas as paginas; cabeças ornamentaes (gravadas umas em madeira, e formadas outras
pela combinação de vinhetas typographicas); remates (constituídos por florões gravados ou pela associação das referidas vinhetas); e algumas iniciaes floreadas: eis o que na
composição d'este livro se observa.
Os dizeres do frontispício (taes quaes ficam indicados)
occupam das innumeradas a pag. 1 .a (com o verso em branco); da 3.° a 6." decorre a Dedicatória a El-Rei ; na pag. 7."
ha um Soneto (Em louvor do Autlior) por Francisco de
Sousa de Almada; na 8.a, um Epigramma latino (Ad libram, & ejus Authorem); cm a 9.", um Soneto portuguez
(Ao mefmo affumpto); na pag. seguinte, uma Decima decasyllaba (também Ao mefmo affumpto); na pag. u.a, Soneto por Luiz Botelho Froes de Figueiredo (Em applaujo
do Autlior no fentimento que ojferece às memorias do Serenijjimo Senhor Rey D. Pedro II.); na pag. i2.a, Soneto de
Felix Machado (Ao Autlior); na pag. i3.a, Soneto de Luiz
do Couto Felix (Ao Autlior); na pag. 14.", Soneto (em castelhano) do Visconde de Asseca (Ao Autlior); na pag. i5.a,
Soneto anonymo em portuguez (Em louvor do Autlior); na
pag. i6.a, outro Soneto anonymo (Ao Autlior); na pag. 17.°,
Soneto de José Soares da Silva1, escripto em castelhano

1
O primitivo dono de um dos exemplares hoje pertencentes á Bibliotheca Nacional de Lisboa.
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(Al mifmo Autor, aviendo a cofia fuya embiado de/de America a Europa, para en ella fe dareti a la e/lampa, las obras
fúnebres, que fe avian hecho en la funeral pompa, con que en
aquel nuevo Mundo Je celebraron las Exéquias dei invicto
Monarca Don Pedro II.); na pag. i8.a, Soneto (em portuguez) pelo P. João de Almeida1 (A's Exéquias do Senhor
Rey D. Pedro o II. que a Bahia celebrou, efcritas, & dadas à ejlampa pelo Coronel SebaJliaÕ da Rocha Pitta); na
pag. ig.a, Soneto de Julio de Mello de Castro (A grandeza
do Tumulo com que a Cidade da Bahia celebrou as Exéquias
do Senhor Rey D. Pedro II.); na pag. 20.a, outro Soneto
do mesmo académico (Ao Author do livro, em que fe defcrevetn as Exéquias do Senhor Rey D. Pedro II.); da pag. 21.a
â pag. 27.% as Licenças (Fevereiro e Março de 1709).
Na pag. 1 das numeradas começa o texto do livro coroado
por uma cabeça ornamental aberta em madeira —com o
escudo das armas-reaes portuguezas,— tal qual se observa
no Dialogo Fvnebre (veja-se a descripção em pag. 96), na
Idea do Princepe dos Poetas (vid. pag. 227), e no Perfeyto
Capitam (vid. pag. 243).
Decorre até pag. 19 a descripção minuciosa das exéquias
e mais ceremonias fúnebres, celebradas na Bahia por fallecimento d'El-Rei D. Pedro. E seguem-se depois, nas tres
outras paginas, tres Sonetos do Author (Ao 7 umulo, que ao
Sereniffimo Senhor Dom Pedro Segundo fe fe\ na Cidade
da Bahia Cabeça do Brafil, porção mayor do Império LuJitano —A' Imagem da Morte, que fobre o 1 umulo eflava
coroada, tendo em huma maó a Fama, <6 na outra a l-.ternidade— Em a morte do Sereniffimo Senhor Dom Pedro
Segundo Rey de Portugal).
Em pag. 23 começa e termina em meio da pag. 25 um
Romance do Author escripto na lingua castelhana (Al Maufoleo ardiendo en fuegos, y vifliendo lutos).
Segue-se (na metade inferior da pag. 25), apropriada ao
fallecimento do monarcha, a est. 5o.a do Cant. IV d Os Lu-

' Era Capcllão das Freiras do Convento de Santa Martha em Lisboa. Não vem citado por Innocencio, nem por Barbosa.
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siadas, e (nas tres pag. seguintes) a respectiva Glosa cm
oitavas pelo Licenciado Gonçalo Soares da Franca.
Na pag. 29 lê-se, pelo mesmo Soares da Franca, um
Soneto castelhano, sob a epigraphe seguinte: — Falia a
Bahia à Jumptuofa Eça, que de lutos, cê hqes fabricou a
me/ma Cidade uas Exéquias de EIRey noffo Senhor Dom
Pedro Segundo de faudofa memoria. Na pag. 3o vem outro
(castelhano também) do mesmo auctor (Epitáfio eit el Maufoleo dei Sereniffhno Rey Don Pedro Segundo nuejlro Seíior).
Na pagina 3i depara-se-nos do referido Soares da Franca
um Soneto em portuguez (Defcripção no Tumulo de EIRey
noffo Senhor, ponderando o/eu Maufoleo nas quatro partes
do Mundo), outro na pag. 32 (Epitáfio no fepulcro de EIRey noffo Senhor, achado no Poema do immortal Luis de
Camões), e ainda outro na pag. 33 (Pondera-fe a única ra\ão de alivio no univerfal Jentimento da morte de EIRey
noffo Senhor Dom Pedro Segundo).
De pag. 34 a 35 traz o dito Licenciado (escriptas em
castelhano) quatro Decimas septisyllabas (A Bahia muda—
A Bahia Jent ida—A Bahia admirada—A Bahia faudofa);
de pag. 36 a 42 (em castelhano também) treze Epigrammas
(Na morte delRey noffo Senhor); de pag. 42 a 45 (em verso
castelhano septisyllabo) as Infcripçoes para as quatro figuras Juperiores da Eça.
De pag. 45 a 48 correm quatro Sonetos (em castelhano)
do Capitão João Alvares Soares (Bahia muda — Bahia admirada—Bahia fentida—Bahia chorosa).
De pag. 49 a 5o incontram-se, compostos pelo P. João
de Faria e Sousa, seis Epigrammas ou distichos latinos,
destinados á ornamentação do mausoléo.
Finalmente nas pag. 5i e 52 rematam as composições
poéticas por dois Sonetos do Capitão Thomé de Faria Monteiro (o primeiro dos quaes traz por epigraphe:—Ao Tumulo, que na Cidade da Bahia fe fe\ na morte de EIRey
D. Pedro Segundo Senhor noffo).
Infeitado pela mesma cabeça ornamental que figura a infeitar o começo do texto do livro (a que tem na parte mediana o escudete com as armas-reaes portuguezas), principia
na pag. 53: — Sermão nas Exéquias de EIRey Dom Pe-
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dro II. Senhor tiosso, Celebradas na Cathedral Metropolitana da Cidade da Bahia aos 20. de Outubro do anno 1707.
Que pregou o M. R. P. M. Domingos Ramos Religiofo da
Companhia de Jesu.
Na pag. 92 termina o opusculo pelas palavras Laus Deo.
D'esta rara especie completarei a descripção, transcrevendo em beneficio dos Camonianistas as duas composições a
que já fiz referencia, e que mais de perto lhes interessam.
Na morte de EIRey Dom Pedro Segundo
noffo Senhor.
Texto de Camoens.

Cant. 4. Oit. 5o.

NAS con/entio a morte tantos annos,
Que de Heroe tam dito/o fe logra/se
Portugal; mas os Coros foberanos
Do Ceo fupremo quij que povoajfe.
Mas para defenfaõ dos Lufitanos,
Deixou quem o levou, quem governa ffe,
E aumentaje a terra mais que de antes,
Inclyta geraçaõ, altos Infantes.
GLOSA
Pelo Licenciado Gonçalo Soares da Franca.
DEpois que à Monarquia Lufitana
As redeas applicou Pedro o Segundo;
Abatida na guerra a fúria Hf pana,
Na pa1 o Reyno foy affombro ao Mundo:
Inveja porém, cega, <£■ tyranna,
DeJIe de Portugal bem tam fecundo,
Que lograffe tal bem,fem ver taes dannos,
Naõ confentio a morte tantos annos.
Doje lujlros, ainda naõ compridos,
(Esfera curta a Sol tam tuminofo)
Tinha do Lufo o Sol; quando vencidos
Vio feus rayos de eclipfe tenebrofo.
Decretos faS do Ceo naó comprehendidos,
Que dando a Portugal Rey tam famofo,
Naõ quif mais, porque mais trijle o choraffe,
Que de Heroe tam ditofo fe lograffe..
Ou foy de noffas culpas digna pena,
Ou dos méritos feus foy premio digno;
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Que a me/ma dor, que à magoa nos condena,
A Pedro fobe ao folio crijlallino.
Oh como juflamente o Ceo ordena
Afua gloria, o na ff o de/atino!
NaÕ mereciaó, nao, dons mais que humanos
Portugal, mas os Cáros foberanos.
Foraõ dejle Monarca relevante
Tantas as prendas, tal a virtude era;
Que inda a menor virtude, Afiro brilhante,
Da terra a es/era pouca tranfcendèra.
Novo Alexandre pois, feu peito ovante,
Porque mais Mundo o Mundo lhe nao dera;
O Reyno, que era bem fó fufpira/se,
Do Ceo fupremo quij que povoaffe.
Justo foy, que affnn viva fublimado;
Mas naõ que o Reyno q[fim fique abatido:
Porque Jer entre os Anjos collocado;
O naõ livra entre os homens de efquecido.
Naõ fojle, ó grande Rey, Rey fó creado
Para o Ceo; para nós também nacido:
Não fó para troncar vicios profanos,
Mas para defenfaó dos Lufitanos.
Confente a noffa queixa; fe confente
Attenção effe Trono, onde fubifle:
Que quando a queixa he jujla, a dor vehemente,
Rompe o foro ao refpeito hum peito trijle.
Mas ja vejo, que fallo cegamente;
Pois bem que Portugal fem Pedro existe,
Portugal (quando Pedro fe apartaffe)
Deixou quem o levou, quem governafse.
Naõ podia a fuprema Providencia
A' palavra faltar fempre obfervada,
Que nunca ao Cetro noffo defcendencia
Na prole ha de faltar attenuada.
Naõ temo a fuccefsão, temo a potencia;
Que a tanto Heroe he pouco o Mundo, he nada:
Sò,fe eflendefse termos mais dijlantes,
E aumentafse a terra mais que de antes.
Se fomente ao primeiro, que hoje he Quinto,
(Herdeiro digo) vem o Orbe inteiro
EJIreito Mappa, Epilogo fuccinto;
Que Mundo ha de baflar ao derradeiro?
Eterno a Portugal de agora finto:
Faltão Reynos, não falta ao Reyno Herdeiro;
Pois hoje nos fegurão relevantes
Inclyta geração, altos Infantes.

•2D1
Epitáfio no fepulcro de EIRey noflo Senhor, achado
no Poema do immortal Luis de Camões pelo dito Licenciado Gonçalo Soares da Franca.
SONETO.

(n| Naeco El-

Cant. Oii. Verf
ç^Uvi, vereis o nome engrandecido
i. 10. 5
Do juflo, <C duro Pedro : nace (a) obrado, 3. i38. i
£)c Nações dijferentes triunfando
2. 54. 4

trc\rifl"
fos.
(b) Al-

Com vulto alegre, qual do Ceo fubido.
Pois contra o Cajlelhano tam temido
Os fortes Portugueses incitando;
ludc d
Contra vontade fua, & naõ rogando,
Calic'
Pajés (b) cómetter mãda arrepêdido.
la, foli- Mas entre tantas palmas, falteado
citada
Da temerofa morte; fica herdeiro
Pelos
Hum filho feu, de todos eflimado:

2.
1.
1.
6.
:.
3.
3.
3.

42.
25.
87.
99.
94.
90.
90.
90.

'l"le'i"p"S
nhoes.

1.
2.
1.

87. S
80. 8
i3. 7

Quc 'leni""" dijer pode que he primeiro
De hii Rey, q temos, alto, & fublimado,
Outro Joanne, invicto Cavallciro.

3
5
4
8
1
1
2
3

XXXIX

Edição primorosa, e nada vulgar, c a que Valentim da
Costa Deslandes imprimiu em 1710 do Oriente conquistado.
Mencionada com grande apreço por Innocencio (Dicc. Bibi.
Port.—tom. 111, pag. 68) e por Pinto de Mattos (Manual
Bibi. Port. —pag. 535), alguma rara vez que eventualmente
apparece no mercado, attinge sempre elevados lanços.
Impressa em bello papel, caracteres redondos com algum
itálico, iniciaes floreadas (de vários alphabetos, e entre elles
o que figura na Musa Typographica e no Soneto extemporâneo), cabeças ornamentaes (e entre essas a que infeita a
folha-volante do Soneto extemporâneo impresso na presença
d'El-Rei D. João V), vinhetas decorativas (entre ellas a que
figura no frontispício do Catecismo Brasílico pelo P. Antonio de Araujo (veja-se a respectiva reproducção photo-lithographica),— e bem assim uma gravura em madeira (de
que hei de largamente occupar-me, consoante já promettido
ficou, quando na «Segunda Parte» do presente estudo me
occupar da Officina de João da Costa), gravura que ao
centro de vários ornatos accessorios representa no campo
de um escudo uma palmeira com a lettra Curuata Resurg°),—esta obra, typographicamente disposta em formato
a que os bibliographos vulgarmente chamam 1 n-folio, constitue dois volumes, com reclamos e assignaturas por lettra
alphabetica: dos dois o primeiro abrange 895 pag. numeradas, antecedidas de 36 sem numeração,—emtanto que o segundo conta 620 pag. numeradas, precedidas por 27 innumeradas.
No primeiro volume as preliminares sem numeração destinam-se ao ante-rosto, ao frontispício, á Prefaçaõ isagogica,
á Protestaçam do Avthor, ao índice das covsas mais notáveis,
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e ás Licenças (da Religião, do Santo Officio, do Ordinário
c do Paço), a primeira das quaes foi dada em Goa aos i3
de Dezembro de 1697, e em Lisboa a derradeira aos 9 de
Junho de 1708. As paginas numeradas são todas occupadas
pelo texto.
No segundo volume também as paginas numeradas são
exclusivamente destinadas ao texto. As innumeradas abrangem ante-rosto e frontispício, Advertências previas a qvem
ler, índice das corsas mais notáveis, e Licenças (datada a primeira na Casa Professa de Goa aos 3i de Dezembro de
1701, e em Lisboa a ultima aos 3 de Novembro de 1708).
O primeiro volume diz assim no frontispício (impresso
a incarnado e a preto):
ORIENTE | CONQUISTADO | A | JESU CHRISTO |
PELOS PADRES | DA COMPANHIA DE JESUS | da
Província de Goa. | PRIMEYRA PARTE, | Na qual fe
contem os primejros vinte, ifc | dous annos dejla Provinda, |
ORDENADA | Pelo P. FRANCISCO DE SOUSA | Ileligiofo da mefma Companhia | DE | JESUS. | LISBOA, |
Na Officina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, |
Impreflor de Sua Mageftade. |
| M.DCCX. | Com todas
as licenças necej]'arias. |
O frontispício do segundo volume diversifica apenas pelos
dizeres das linhas 8.", 9." e io.a:
ORIENTE | CONQUISTADO | A | JESU CH RISTO |
PELOS PADRES \ DA COMPANHIA DE JESUS | da
Província de Goa. | SEGUNDA PARTE, | Na qual fe contem o que fe obrou defdo anno | de 1564. ate o anno de i585. |
ORDENADA | Pelo P. FRANCISCO DE SOUSA | Religiofo da mefma Companhia | DE | JESUS. | LISBOA, |
Na Officina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, ]
Impreflor de Sua Mageftade. |
| M.DCCX. | Com todas
as licenças necejjarias. |
Como elemento de luxuosa ornamentação, ha, para cada
um dos dois volumes, duas grandes gravuras abertas em
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lamina de cobre e estampadas em fis. addicionaes de papel
especial. Nessas quatro gravuras, todas quatro devidas ao
buril do artista viennense A. Dietell, duas se incontram em
que figura representado o auctor do livro.
D'esta obra, que Ricardo Pinto de Mattos (loc. cit.) me
diz existir na Bibliotheca Publica do Porto, possue dois
exemplares a Bibliotheca Nacional de Lisboa.

.

.

GRAMMATICA
FRANCEZA»
OU
Arte para aprender o Francez por
meyo da lingua
PORTUGUEZA,
Ojftrecidtt
A' ILLUSTR1SSIMA SENHORA A SENHORA
D.

IGNES JOSEPH A
DE

TAVORA
Por

D.LUIS CAETANO DE LIMA,
Clérigo regular.

LISBOA
Na Officina Real DESLANDENSÊ,
& i fu* cufta impieflo.
Com todas ai liciitfat neiejfariiu, An. 1710.

CAPITULO

L

Dos nomes, &• numero daí
letras\
ALPHABETO Francez con3
I fta de
letras : 16. coníoantej,
; 6c 6. vogaes. O modo de proferir
citas letras, he o leguinte.
A bé cé dé é cf gé ach i cl étn
én o pé qu ér éfl té u icf y grec Zed.
A letra K he mais intrula , que própria
dos Franceses; & sò íe uza delia em alguns
riomeç de Villas # Cidades, ou Famílias*

CS
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Especie decerto rara e muito rara é a que vou no presente capitulo mencionar.
Por mais avultada que fosse em numero de exemplares
a respectiva edição, basta a natureza do assumpto para lhe
dar hoje (quasi decorridos dois séculos) justificadíssimos foros de raridade bibliographica.
Porque na Bibliotheca Nacional de Lisboa se me deparou
em bellissimo estado um exemplar, e outro na Real Bibliotheca da Ajuda, posso fazer do livro a descripção:
GRAMMATICA | FRANCEZA, | OU | Arte para aprender o Francez por | meyo da lingua | PORTUGUEZA, |
Offerecida | A' ILLUSTRISSIMA SENHORA A SENHORA | D. IGNES JOSEPHA | DETAVORA | Por |
D- LUIS CAETANO DE LIMA, | Clérigo regular. | (Vinheta gravada em madeira, que representa uma taça com flores. É a
mesma que figurou no frontispício do Katecismo Indico da Lingua
Kariris pelo P. Fr. Bernardo de Nantes: veja-se o respectivo fac-si»»le) | LISBOA, |
' | Na Officina Real DESLANDENSE, | & à fua curta impreffo. | Com todas as licenças tieceffartas. An. 1710. |
In-8.° de 311 pag. numeradas, precedidas por i5 sem numeração, impresso em redondo com muito itálico, reclamos,
e rubricas por lettra alphabetica, este livro offerece por elementos decorativos algumas vinhetas, duas iniciaes floreadas, e diversas cabeças ornamentaes (entre ellas uma em
que figura o escudo francez das tres flores-de-liz,—cabeça
de que opportunamente me occuparei, quando na o Segunda
Parte» me caiba tratar do impressor João da Costa).
'7
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O caderno das paginas preliminares innumeradas tem na
pag. i." o frontispício, em branco a 2."; nas treze restantes
(treze digo, porque a 16." é em branco) vem a Dedicatória
do auctor (A' Senhora D. Ignes Josefa de Tavora), depois
uma especie de Prefacio (Noticia de algumas Grammaticas
Francesas, que fe imprimirão em Lisboa nestes últimos ânuos; a qual pôde fervir de Prologo a ejle livro), logo em
seguida o Index Dos Capítulos e o Index Dos Authores citados nejla Grãmatica, porfim (occupando a pag. 14." e a
i5.a) as Licenças do Santo Officio, do Ordinário e do 1 aço,
(datadas em Lisboa no espaço decorrido entre 10 de Maio
e 19 de Agosto de 1709).
Um defeito na imposição da forma olTerecc este caderno
das paginas preliminares,—defeito que ignoro se ficaria em
todos os exemplares da edição, ou se porventura apenas representaria lapso em pouquíssimos (acontecendo portanto
serem d'esses pouquíssimos os únicos dois que logrei tei
presentes).
Consiste o defeito, a que me refiro, na troca de algumas
paginas: assim a pag. que deveria ser 5." está no logar da
8.% a pag. 8.a está no logar da 5.», a pag. 9." está no logar
da 12.a, e a pag. 12/1 no logar da 9.'1
O texto da Grammatica Francesa abrange todo o espaço
que vai (na secção das numeradas) de pag. 1 a 3i1, e termina a impressão pela palavra bims.
Segue-se-lhe como remate decorativo um cesto com flores gravado em madeira (é a mesma vinheta que figura 110
frontispício do Catecismo Brasílico pelo P. Antonio de
Araujo: vid. no logar competente (appenso ao cap. v do presente livro) o respectivo fac-simile).

Em 1733 reimprimiu-se, fundamentalmente reformada, a
Grammatica Francesa do Padre Lima, — e tão ampliada
sahiu d esta vez a lume, que mais deveremos considerál-a
verdadeiramente uma nova obra do que nova edição da primitiva.

E, em prova do que affirmo, basta dizer que a impressão
de i-33 abrangi 2 tomos em formato a que vulgarmente
chamam in-4.0 D'esses o i.° («Parte I») inclue 271 pag. numeradas, precedidas por 20 sem numeração,—emtanto que
0 2.0 («Parte 11») se compõe de 8 pag. preliminares sem numeração, seguidas de 463 numeradas.
No frontispício do i.° tomo, lc-se:
GRAMMATICA | FRANCEZA, | OU | ARTE | PARA
APPRENDER O FRANCEZ | por meyo ida Lingua Portugueza, | REGULADA PELAS NOTAS \ e Refflexoens da
Academia de França. | PARTE I. | POR | D. LUIS CAETANO DE LIMA C. R. | (Logar occupado por vinheta decorativa, gravada em madeira, e emblematica da Congregação Oratoriana.) |
LISBOA OCCIDENTAL, | Na Officina da CONGRECiAÇAÕ. DO ORATORIO. |
1 Com todas as licenças
neceffarias. | AI. DCC. XXXIII. |
No 2.0 tomo a disposição do frontispício imita a do i.°,
com a simples alteração de indicar-se PARTE II. (em vez
de PARTE I.) e ser diiíerente a vinheta decorativa (posto
que emblematica também da Congregação do Oratório).
Exemplares ha, em que o'frontispício do i.° tomo diz
assim:
GRAMMATICA | FRANCEZA, | OU | ARTE | PARA
APPRENDER O FRANCEZ | por meyo da Lingua Portugueza, | REGULADA PELAS NOTAS \e Refflexoens da
Academia de França, j DEDICADA | ao Serenillimo Principe | NOSSO SENHOR. | PARTE 1.1 POR | D. LUIS CAE1 ANO DE LIMA C. R. I (Vinheta decorativa, gravada em madeira) e emblematica da Congregação.) | LISBOA OCCIDEN1 AL, |
Na Officina da CONGREGAÇAÕ DO ORATORIO. |
1
Com todas as licenças necejjarias. ] M.DCC.XXXIII. |
Exemplares ha outrosim que do primeiro typo não divergem no rosto senão por pequenas alterações de orthographia e pontuação. Nesses exemplares conserva-se (mutatis
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mut cindis) para o frontispício da «Parte II» a disposição frontispicial da «Parte I»:
GRAMMATICA | FRANCEZA, | OU | ARTE | PARA
APRENDER O FRANCEZ | por meyo da Lingua Portugueza, | REGULADA PELAS NOTAS, \ e Reflexões da
Academia de França. | PARTE I. | POR | D. LUIZ CAETANO DE LIMA, G. R. I (Logar da vinheta decorativa, gravada em madeira, e emblematica da Congregação.) | LISBOA OCCIDENTAL, | Na Officina da CONGREGAÇAÕ DO
ORATORIO. |
| Com todas as licenças neceD'arias. |
M.DCC.XXXIII. |
Finalmente farei também notar que nalguns exemplares
o i.° tomo, em vez de 20 pag. innumeradas, apresenta somente 19 (e em branco inteiramente a que devia contar-se
por 20.a), tendo nestes ficado incompleta a secção das «Licenças».
De todas as referidas variantes me proporcionaram prova
os exemplares que confrontei na Bibliotheca Nacional de
Lisboa e na Real Bibliotheca da Ajuda.
Pequeninas minúcias que, apparentemente frívolas, tantas
vezes causam o desespero dos bibliographos!

XLI

Se mui rara deve considerar-se a especie deslandesiana
que apontei no capitulo antecedente, de raríssima compete
a qualificação áquella de que vou agora occupar-me.
E foi precisamente na edição deslandesiana da Grammatica Francesa pelo Padre D. Luiz Caetano de Lima que
primeiro tive conhecimento da raridade a que me cumpre
consagrar o presente capitulo.
Na especie de Prefacio que o Padre Lima antepoz áquelle
seu escripto e que (na secção das fls. innumeradas) vem da
pag. 6." á ii." (Noticia de algumas Gvammaticas Francesas, que fe imprimirão em Lisboa nestes últimos anitos; a
qual pódefervir de Prologo a ejle livro) proporcionou-se-me
indicação curiosa para a historia das impressões deslandesianas.
Eis como a referida Noticia principia:
«No anno de 1700 fe imprimio em Lisboa húa Arte das
línguas Francesa, & Portuguesa em oytavo na Officina de
Miguel Deslandes. As primeyras 89. paginas defte livro trataõ da Grãmatica Portugueza, & o reíto contêm a Grãmatica
Franceza.»
Restava saber onde por ventura deparar-se-me exemplar
de similhante raridade bibliographica. E tive a fortuna.de
incontrar um, que, por ter pertencido á Livraria do Convento de Nossa Senhora de Jesus (cujo ex-libris manuscripto
conserva ainda no frontispício), está hoje arrecadado na Bibliotheca da Academia Real das Sciencias.
Eis como esta raridade se intitula:
ARTE | DAS LÍNGUAS | FRANCEZA, | & | PORTVGUEZA | PARA FÁCIL, E BREVEMENTE | fe apren-

2Ô2
der a ler, efcrever, & fallar | eftas duas línguas: | OFFE REGIDA | AO SENHOR CONDE | da Ericeyra, do Confelho
de | Sua Mageftade, &c. | POR | CLÁUDIO DEBRUILLART | COVRSAN. |
1LISBOA, | Na Offic. de MIGUEL DESLANDES | Impreífor de Sua Mageftade. | Com
todas as licenças necejfarias, Anuo de 1700. |
Constitue vol. in-8.° de i5-2 pag. numeradas, precedidas
por um caderno de 8 fis. sem numeração (das quaes a derradeira é completamente em branco).
Impresso em caracteres de redondo, com algum itálico
opportunamente intercalado, apresenta rubricas e reclamos,
linhas-de-infeite, cabeçalhos decorativos, vinhetas ornamentaes de remate, e uma inicial Horeada.
Na i." pag. das innumeradas está o frontispício (com o
verso cm branco).
Da 3." á 5." lê-se a Dedicatória em francez (A Sott Excellence Monsieur le Comte Dericeira) subscripta por «C. A.
du Bruillar .Courlan».
Segue-se (da pag. 6." á 9/') Idée generale de IHistoire
de Portvgal.
Porfim (da pag. 10." té á 14.") decorre (escripta em portuguez) a secção das Licenças (a primeira das quaes vem
datada em Outubro de 1698, e a derradeira (licença para
o impresso correr, visto achar-se conforme com o seu original) cm Fevereiro de 1700).
Na pag. 1 das numeradas começa, e termina em pag. 89,
(escripto em francez, e a Francezes particularmente destinado), o primeiro capitulo do texto. A esse primeiro capitulo
poz o auctor por titulo—Abregé de la Grammaire Portvgaise.
De pag. 90 a 119 segue-se (escripto em francez, mas destinado a Portuguezes) um capitulo grammatical sobre lingua
franceza, debaixo d'esta epigraphe—Aus curieux de la langue Frauçoife.
Depois, de pag. 120 a 125, novo capitulo com a epigraphe
seguinte: — Ce qvi svit est de 1'introduction a la langue Portvgaise. Apontam-se nelle, collocados frente a frente, os vocábulos por que em francez e em portuguez se designam
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as quatro estações, os doze mezes do anno, os septe dias
da semana, as diversas côres, os graus de parentesco, e os
nomes numeraes (tanto cardinaes, como ordinaes).
Em pag. 126 trata-se (escripto sempre em francez o texto,
imbora em portuguez o titulo) Das vo\es per, por, pelo, polo.
A pag. 127 occupa-se De la Ponti/aliou.
E em branco a pag. 128.
Finalmente de pag. 129 a pag. i52 corre um Vocabvlario,
alphabeticamente disposto para termos francezes e em frente
a correspondência dos portuguez.es.
Termina a impressão pela palavra Finis em versaes d'italico.
Dando noticia d'este livro, diz o Padre Lima (loc. at.):
«Sobre a Grammatica Portugueza naõ pretendemos fazer
por hora a menor critica; fomente eítranhamos em geral o
arrojo, com que hum Eítrangeyro com pouco tempo de affiftencia, & menos de eíludo, em húa terra, quer enfinar
aos outros os myfterios de húa lingua, q elle naõ teve tempo
de aprender. Naõ fallo como apayxonado pela honra da Naçaõ, mas compadecido da defgraça dos Eltrangeyros, que
cuidaõ que tem neíte livro húa Grammatica perfeita; naõ
contendo elle mais que huns poucos de Verbos com os tempos difpoítos em muy mà ordem.
«No que toca à Grammatica Franceza ella se reduz a
muy poucas paginas.»
E entra depois o theatino a fazer a crítica d'esta parte
da obra, justificando com citações exemplificativas o acerbo
tom das suas censuras.
Contestável é portanto o mérito litterario-scientifico do livro,— mas incontestável a sua valia como raridade bibliographica.

XLII

Terminarei a serie das raridades deslandesianas nesta
«Primeira Parte» apontadas, citando o
CERTAME | SACRO | EM OBSEQUIO | DE |
SANTO ANDRE | AVELLINO, | CLÉRIGO REGULAR, | Canonizado aos 22. de Mayo de 1712. | (Logarde
uma vinheta emblematica, gravada em madeira.) | LISBOA, | Na
Officina Real DESLANDESIANA. |
| M.DCCXIII. |
Com todas as licenças necefsarias. |
Nem Barbosa Machado, nem o bibliographo Innocencio,
fazem menção d'este folheto: mas incontro d'elle dois exemplares no opulento repositorio da Bibliotheca Nacional de
Lisboa, e outro exemplar pude ver também na preciosa livraria do sr. Ferreira das Neves.
Constituído por 8 pag. numeradas, no formato in-4.0, é
impresso em redondo com algum itálico, reclamos, e rubrica na pag. 3 por lettra alphabetica.
Serve-lhe de ornato por inicial do texto (que decorre de
pag. 3 a pag. 8) um A floreado.
A impressão finaliza por uma pequenina vinheta gravada
em madeira, na qual em monogramma estão entrelaçadas
as iniciaes do nome do impressor (Valentim da Costa Deslandes).

XLIII

O que no presente capitulo vai ler-se, como appendice
á «Primeira Parte» d'este livro, constitue uma pequenina
serie de additamentos a vários trechos de alguns dos capítulos precedentes.
Considere-as o leitor meramente como «annotações» que
por diversos motivos deixaram de ter ingresso no seu devido logar.
♦
(Pag. 28, linh. 14) Eu, por mim, sinto-me inclinado a suppôr que, em ve\ de ir El-Rei á OJJicina Deslandesiana, iria
o prelo ao Palacio
Estavam já impressas as primeiras 64 paginas do presente livro, quando no Jornal da Manliã (Porto, i5 de
Novembro de 1891) se me deparou, subscripto pelo cryptonymo «Curioso alfarrabista» (é o meu prezado amigo e
collega, Dr. Sousa Viterbo, quem sob elle modestamente se
esconde), um interessante artigo a que seu auctor poz por
titulo — A tjpographia 110 reinado de D. João V.
Transcreverei d'esse alguns trechos, que perfeitamente
cabidos me parecem aqui.
Diz elle, o meu illustre collega:
«A typographia foi uma das artes que teve maior incremento no reinado de D. João V. Contribuiu principalmente
para isto a fundação da Academia Real da Historia, cujas
publicações luxuosas traziam, para assim dizer, o sêllo da
ostentação do nosso Rei-Sol. E não foi só a typographia;
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todas as artes correlativas e auxiliares tiveram egual acolhimento. N'essa época vieram então para Lisboa muitos
gravadores como Rochefort, Quillard, Debrie, e outros,
cujos trabalhos adornam abundantemente os livros então
publicados, já em estampas, já em vinhetas, já em lettras
ornamentaes. São connexas, teem a maior intimidade, a
historia da typographia e a historia da gravura no reinado
de D. João V. Quem se occupar de uma, ha de tratar necessariamente da outra.
o A quem se incumbir desse labor ministraremos hoje
duas noticias interessantes, dous documentos, que poderão
e deverão ser convenientemente aproveitados. Um d elles
é o epigramma XXXV da collecção de Luis Caetano de
Lima', destinado a commemorar o augmento da arte typo-

i lntitula-se o livro a que se refere o meu collega: — Ludovici Caietani de Lima, Cler. Reg. Regia.- Academia- Socii Epigrammata, Quibus
aliquot gesta Augustissimi Lusitanorum Régis Joannis V. Memoria- produntur.
Ha duas edições d'esta obra. Uma d'ellas constitue 2 vol. in-8.0,—
o primeiro dos quaes abrange 111 pag. numeradas e 20 (preliminares)
sem numeração (Olissipone—Apud Josephum Antonium a Sylva, Regia: Academia: Typographum—Anno cioidccxxx),—emtanto que o
segundo conta 112 pag. numeradas e 20 (preliminares) innumeradas
(Olisipone—Apud Josephum Antonium a' Sylva, Regi» Academia: Typographum—Anno ciddccxxxii). A outra, —que traz (por lapso typographico) incorrectamente declarado o anno da impressão (Olissipone
Apud Franciscum Ludovicum Ameno, Exceli. Collegii, ac Rev. Fabrica: S. L. E. Typograph. — Anno cidiccliii), mas que mui provavelmente sahiu estampada em 1753 (cionccun),—representa edição menos luxuosa do que a primeira, mas muito ampliada: fórma 1 só volin-8.° de 218 pag. numeradas, e 14 (preliminares) sem numeração.
O Epigramma, a que o Dr. Sousa Viterbo se refere, vem na 1." edição a pag. 38 do 2.° vol. (Pars II), e na 2/ edição em pag. 68. Servem-lhe de epigraphe as seguintes palavras -. — «Ars Typographica magna impenfa à Rege aucta».
*
Uma vez que veio a appêllo citar os «Epigrammas» do Padre D.
Luiz Caetano de Lima, aproveitarei o ensejo de transcrever (por se
relacionarem com assumptos bibliographicos) os dois que elle compoz
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graphica, realisado com grande dispêndio pelo faustoso monarcha portuguez. E d'este theor:
«Ars ha;c qute fuerat pingendis vocibus apta,
Quajque tacens oculos dulciús alloquitur,
Nondum firma fatis noílris confederat oris,
Externamque frequens follicitabat opem.
Artífices jam nacta domi, ftudiique fequaces,
Difpereant veterum n6 monumenta facit.
Id tua dona ferunt populis, mitiflime Princeps;
Cujus alunt artes munera quafque citò.
«Este epigramma é apenas um elogio vago, um tributo
de lisonja ao monarcha; não nos offerece nenhum pormenor
histórico ou individual, e só serve para accentuar a generali-

em referencia á Bibliotheca Real (estabelecida no Forte do Paço da Ribeira) :
Régis Bibliotheca.
Cernis ui immenlò circunllant agminc Chorta;;
Cernis & ut docto pondere tecto gemunt.
Hic fibi regalem Uruxit fopientia fedem;
Excipit hàc eives arce Minerva fuos.
Sic Rex exfortem libris impertit iionorem:
Scriptis digna gerens, hic quoque feripta colit.
De eâdem Régis Bibliotheca.
Cur pretiofa tibi cumulas tot millia librúm,
Vendicat & totam Bibliotheca domum?
Cernimus immani digelta volumina fumptu,
Improbus afliduà quic parat arte labor.
Ccclelli cui fulta fedet mens Numine, Princeps,
Providus hic alii non eget artis ope.
Incontram-se estes dois Epigrammas na i.« edição (em pag. 63 a 64
do vol. i.°) e na 2.* (em pag. 23).
Relativamente a livrarias em geral, compoz o Padre Lima (definindo-as) um sentencioso Epigramma, que vem unicamente na 2.* edição
do livro (em pag. 151), e que também aqui transcreverei:
De Bibliothecis.
Copia librorum nihil est nifi docta fupellex:
Illa animum exornat, ditat ut ifla domum.
Por despedida, mencionarei ainda o ingraçado Epigramma que o espirituoso theatino vibrou contra os que, só conhecendo dos livros a
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dade do facto. Luis Caetano de Lima, memorando os fastos
gloriosos de D. João V, não se esqueceu de dar o devido
logar á imprensa.
«Mais importante que o epigramma de Caetano de Lima
e o testimunho de Francisco Xavier da Silva no seu Elogio fúnebre e histórico de D. João V impresso em Lisboa
em 1750'. Depois de fallar do incremento, que deu ás artes
e ás manufacturas, refere-se especialmente á typographia
por estes termos:
«Até para ennobrecer as artes liberaes, alTiítio EIRei às
«manufacturas de algumas: mandou ir ao Paço a nobre
«Arte de Impreffaõ, fazendo na fua Real prefença compor
«os caracteres, e imprimir: e como conhecia, que elta Arte
«he o inftrumento das fciencias, porque ao leu beneficio le

lombada e o frontispício, pretendem, á sombra dos titulos que abundantemente nos citam, inculcar pasmosa erudição:
De librorum títulos recitantibus.
Librorum rccitans titulos, niliil utilc pricftas:
Arboris haiid corlcx, poma led ipfa placcnt.
Também este unicamente vem na 2." edição da obra (onde se incontra em pag. 167).
1 A obra citada pelo meu collega e amigo diz assim no frontispicio:
Elogio fúnebre, e histórica do muito Alto, Poderoso, Augusto, Pio,
e Fidelijfimo Rey de Portugal, e Senhor D. JoaÕ V. Em que se referem
as acçoèns da fua Religião, Piedade, Clemencia, Juftiça, Liberalidade;
as fundações tanto Sagradas, como Civis; osfucceffos do tempo da guerra, e da pa;; as victorias, que as Armas Lufitanas alcançaraõno Ejlado
da Índia nofeu reynado; com huma relaçaó da enfermidade, morte, e
mais actos, que precederão até o depofito do feu Real Cadaver. Dedicado a' sempre Augusta Magestade Fidelíssima de D. Joseph I. nosso
Senhor, por Francisco Xavier da Sylva, Prothonotario Apoflolico de
Sua Santidade, Mini/Iro da Curia Patriarcal, e do Tribunal da Nunciatura. Lisboa, Na Regia Oficina Sylviana, e da Academia Real.—
M. DCC. L. Com todas as licenças neceffarias.
Constitue vol.in-4.° de 347 pag. numeradas, antecedidas por 12 que
não olVerecem numeração.
Vem de pag. 223 a 224 a noticia que o meu collega Sousa Viterbo
transcreve.
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«deve a confervaçaõ dos elcritos; procurou muito que fe
«adiantafle a fua perfeição. Sabendo pelo feu Miniílro, que
«refidia em Pariz, que naquella Corte le tinha inventado
«hum novo modo de imprimir, por cujo meyo fe promettiaõ
«muitas utilidades, de que fe fazia author Monf. Vermillon,
«mandou EIRei em 6 de Outubro de 1734, ao mefmo feu
«Miniítro, que feita a precifa averiguaçaÕ, fobre ferem ellas
«verdadeiras, íe comprafTe o referido fegredo; o que fe naõ
«edeituou, porque naõ devia correfponder a conveniência da
«idéa ao encarecimento do inventor.»
Referindo-se depois, por incidente, á composição e á estampagem do Sonelo extemporâneo, escripto pelo Conde
de Tarouca a instancias de Valentim da Costa Deslandes,
e citando outrosim a Musa Tj-pographica (cujo titulo transcreve na integra), — diz o meu collega:
«Do titulo d'este opusculo não se deduz, creio eu, a affirmativa de que el-rei visitara a officina de Valentim Deslandes. li possível que este levasse ao paço os seus caixotins
e o seu prélo e ahi trabalhasse deante da corte. Assim se
concilia o titulo do folheto com a asserção de Xavier da
Silva.»
Neste ponto incontrâmo-nos perfeitamente de accôrdo,
o illustre articulista e eu.
Só não estou de accôrdo no tom algo desdenhoso com
que elle (um benemerito investigador de minúcias bibliographicas) termina o artigo por estas palavras:
«Como quer que seja, ou el-rei fosse á officina, ou o typographo fosse ao paço, o problema não é de tal monta, que
valha a pena quebrar por elle a cabeça. De qualquer dos
modos, é o caso de se dizer: lout chemin tnéne à Rome.»
A isto peço eu licença para applicar em resposta uma
judiciosa observação do Visconde Julio de Castilho:
«Em Historia não ha minúcias importunas.»
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Assim diz o auctor da Lisboa Antiga em pag. 167 do
vol. vin (tom. vil da Segunda Parte).
Outrotanto, com egual razão, poderá também dizer-se
em referencia á Bibliographia, que outra coisa não é mais
do que uma especial secção da Historia,—e neste ponto citarei, abonando-me, auctorizadas palavras do meu prezado
amigo e consocio Annibal Fernandes Thomaz:
«Em bibliographia, nada é supérfluo» (Cartas Bibliographicaspor
F. T.—Primeira serie (Coimbra—1876)—pag. i5).
O meu proprio collega, que neste campo tantos serviços
tem já prestado á bibliographia portugueza, estou certíssimo
de que perfilha também aquellas duas asserções, —e quero
crer que foi mais um lapsus calami, um desinfado involuntário, uma expansão emfim de espirituoso humorismo, o
que lhe fez escrever aquellas supra-citadas palavras com
uma leve pontinha de epigrammatico desdem.
A prova de que para o illustrado bibliographo não ha
em Bibliographia «problemas de pequena monta» nem «de
grande monta», mas unicamente «problemas a resolver»
(porque de todos elles indistinctamente importa a resoluçã0),—e bem assim a prova de que o problema em questão
se lhe não afigurou nuga desprezível,—é que o Dr. Sousa
Viterbo não se dedignou de o tratar e discutir, consagrando-lhe exclusivamente metade do referido artigo.
#

\

(Pag. 38, linh. 18) E é todavia uma especie «raríssima»,
da qual conheço em Lisboa tão somente dois exemplares.. •.
Accrescentarei que da Musa Typographica ha também
um exemplar na Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro,
exemplar incluído na collecção riquíssima de livros, opusculos e gravuras, que Diogo Barbosa Machado offereceu á
Bibliotheca Real, collecção que o Príncipe Regente D. João
fez transportar comsigo para o Brazil, quando para lá imbarcou fugitivo em 1807, e que não restituiu á metropole
quando para cá volveu em 1821.
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Noticia do exemplar a que me refiro, incontro-a nos Aniiaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro publicados
sob a direcção do Bibliothecario Dr. Benjamin Franklin Rami\ Galvão—vol. vm (Rio de Janeiro—Typographia Nacional—1880), pag. 260.
*
(Pag. 54, linh. 4 da nota)
por «fundos-de-lampada»
traduziu algures—não me lembra de prompto em qual das
suas obras primorosas—o primoroso Castilho.
Ao intrar no prelo a supra-mencionada pagina, impossível
me fôra effectivamente precisar onde eu incontrára a referida expressão (equivalente ao francez culs-de-lampe).
Buscas, a que depois procedi, permittem-me hoje determinar o que na occasião me não occorrêra,—e proporcionam-me o ensejo de transcrever uns paragraphos que muito
e muito se relacionam com assumptos typographicos (paragraphos, por conseguinte, bem cabidos aqui):
«No prologo á minha Traducção das Metamorphoses d'Ovídio, pagina xx e seguintes, apresentei como proposição o
systema de ponctuação que nesse livro seguia, e que mais
ou menos tenho depois seguido em outros meus; a saber:
de córtes mui miúdos; mais claro, por muito analytico;
mas constando unicamente ainda dos sinaes já recebidos.
Agora, para completar essa proposição, oífereço aos que
houverem de tratar da regeneração da ortografia, o alvitre
de se criarem afoita e liberalmente novos sinaes.
«O processo para esta obra importante, seria começar
por um estudo filosofico da alma humana quanto ao sentir
e ao querer; passar d'ahi á classificação dos affectos e paixões, o etílico e o pathetico, segundo a expressão das escolas,
caracterisando-os, e distinguindo-os com a possível exacção;
e concluir, dando a cada paixão e a cada affecto um pequeno
symbolo fácil d'explicar, e facílimo de representar com o
bico da penna. Na minha Cartilha de Leitura, approvada
pelo Conselho Superior dlnstrucção Publica, procurei eu
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mnemonisar pelos olhos e pelo discurso a virgula, o ponto
e virgula, os dois pontos, o ponto, a interrogação, a admiração, a reticencia, o parenthesis, a apostrofe, o asterisco,
etc., e a experiencia tem mostrado que por esse methodo
toda a dificuldade de comprehender, reter, e applicar a pontuação, desapparece. O que assim se fez para os sinaes recebidos, cujas figuras haviam sido, sem duvida, tomadas
em seu principio caprichosamente, quanto melhor se não
poderá fazer nos sinaes criados com reflexão, e por espíritos
analyticos? Defenda-me Deus da fatuidade de lhes querer
marcar itinerários; entretanto, para melhor dar a entender
o meu pensamento, embora hajam de rir os que riem de
quanto lhes parece novo, proporei dois ou tres exemplos:
o tom mavioso não caberia symbolisar-se com um ponto á
teição de coração? o imperioso, com um arremedo de sceptro? o irado, com uma seta? o meditabundo, com um dedo
para o ar? etc. etc. etc. Com estas indicações, não se cuide
que peço obras de desenho; não; para o manuscrito, qualquer longe ou arremedo nos bastava; a typographia, essa
que pozesse embora maior primor.
«<Não tem ella chegado já com os seus progressos a alguma coisa parallela a esta, porém menos necessaria, e mais
difficil? fallo das chamadas illustrações, das pequenas gravuras intercaladas no texto, e em que as idéas dos vocábulos se estão, porque assim o digamos, com complacência
remirando; fallo das lei Iras capitaes ornamentadas e escolhidas; fallo das vinhetas, e fundos-de-lampadas, adequados.»
Assim se expressa o grande Castilho em uma das notas
nppensas ao seu Camões — estudo historico-poetico liberrimamente fundado sobre um drama francez dos senhores
Victor Perrot e Armand du Mesnil.
O trecho, que transcripto fica, vem de pag. i83 a 184
na i." edição do drama (Ponta Delgada.Typographia da Rua
das Artes, 68. 1849.—In-4.0 de 3oo pag. numeradas, adornado com duas gravuras em madeira, uma das quaes é o
retrato de Camões, e a outra a celebre gruta que o Poeta frequentava em Macau); vem de pag 29 a 3i do tom. 11 na 2."
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edição (Lisboa—Typ. da Sociedade Typographica FrancoPortugueza—1863—3 vol. in-i8.° de xiv-25g, 248, e 226
pag. numeradas).
#
(Pag. 89, linh. 22)
outra especie também rara, que
tenho presente em dois exemplares pertencentes d Bibliotheca
Nacional de Lisboa.
Alem d'esses dois, ainda outro exemplar pude ver do
' ergel de plantas e flores no Archivo Nacional da Torre
do Tombo.
*
(Pag. 121, linh. 12 das notas) «Elie o sabe e ella o sente».
Estava já impressa a passagem a que me refiro, quando
o meu prezado amigo Julio Cesar Torres (Capitão na i.a
Companhia da Guarda-Municipal de Lisboa) logrou, por
intervenção dos srs. João Achilles Ripamonti e Dr. Antonio
Ferreira dos Santos Vasconcellos, proporcionar-me circumstanciadas informações, colhidas na própria villa de Arouca
Pelo sr. Manuel Soares de Sousa (residente em Alhares).
Segundo o que este cavalheiro escreve em sua carta de
■2 de Maio de 1892, a casa de que se trata pertenceu aos
Quaresmas de Moldes e está situada na praça da villa.
Em 1714 fazia parte de um prazo, cujo era emphyteuta
Manuel Gomes do Valle Quaresma. Confinava então pelo
poente com a rua, e pelo sul com a «praça de cima»: a
rua era a que d'esta praça ia para a «praça de baixo»;
com a demolição da Egreja e adro de S. Bartholomeu, desappareceu a rua com que pelo poente partia a casa, —e outrosim deixou de subsistir a distineção entre «praça de baixo»
e
«praça de cima», pois que tudo ficou reunido constituindo
uma única praça.
Antonio Gomes do Valle Quaresma, que exerceu na villa
e Arouca as funcções de provedor e juiz, e que no tempo

276
da invasão franccza desimpenhou o cargo de capitão-mór,
foi dos Quaresmas o derradeiro que tal casa possuiu.
Hoje é seu proprietário o sr. Antonio Ribeiro, taberneiro
alli estabelecido.
A casa no interior está muito deteriorada e defumada,
mas ainda offerece vestígios de antiga opulência.
A inscripção incontra-se na face voltada para occidente,
quasi á esquina da Rua do Beco. E diz assim:
i63Q
ELLE O SABE
ELLA O SENTE
Deve pois corrigir-se a licção que d'esta inscripção lapidar
apontei em pag. 121, pois que nella não existe a conjuncção
copulativa com que erradamente a indiquei.
Aos quatro cavalheiros de que fiz menção na precedente
pagina, e que tão impenhadamente contribuíram para que
neste ponto se me derramasse luz, aproveito o ensejo de
aqui manifestar o meu cordial agradecimento.
E emquanto á data?
Emquanto á data, se l63g representa o anno da construcção da casa, claro está que não podia tel-a visto Luiz
de Camões (fallecido em i58o).
Mas possível é também que date de tempos mais antigos
a edificação primitiva do prédio, e que l63g na inscripção
esteja apenas commemorando qualquer período reconstructivo ou nada mais represente do que uma simples substituição seiscentista na lapide epigraphica.
#
(Pag. 166, linh. 33) E terminarei ponderando que d'esta
espécie
dois exemplares possue a Bibliotheca
Nacional de Lisboa.
No Archivo Nacional da Torre do Tombo tive egualmente
occasião de ver um exemplar da Avreola dos índios.
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(Pag. 169, linh. 25)
e que lograria vêr outro se -porventura o procurasse na riquíssima collecção da Bibliotheca
Nacional de Lisboa
Accrescentarei que além do exemplar pertencente ao Conselheiro Figanière, e do que existe na Bibliotheca Nacional,
terceiro exemplar dos Prelúdios Encomiásticos poderia Innocencio ter visto (por signal, em bellissimo estado de conservação) no Archivo Nacional da Torre do Tombo.
#
(Pag. 199, linh. 25) Di\ Innocencio (loc. cit.) que são raríssimos os exemplares em que existam a estampa final e o
ante-rosto gravado.
No exemplar que d'O Godfredo existe na Bibliotheca da
Academia Real das Sciencias ha deficiencia tanto do anterosto gravado como da estampa final.
Acerca da raridade que o livro representa como especie
bibliographica, já Costa e Silva dizia no tom. íx (pag. 242)
do seu Ensaio biographico-critico sobre os melhores poetas portugueses (Lisboa—Na Imprensa Silviana—185 5): —
«Esta obra é hoje um livro raro, e tão raro, que nunca vi
delia senão dous exemplares; um que existe na Real Bibliotheca Pública de Lisboa, e outro de que fiz, ha alguns
annos, a acquisição, e que havia pertencido a um Religioso
mui douto, e affeiçoado a este genero de estudos».
#
(Pag. 200, linh. 4)

um Soneto gravado.

No Archivo Nacional da Torre do Tombo tive a fortuna
de vêr um exemplar, maravilhosamente conservado e completíssimo, porque, alem do ante-rosto gravado, apresenta
ainda a estampa final.
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É rectangular essa estampa, e mede «approximadamente»
om,i95 de altura por om,i37 de largura.
No angulo marginal-inferior tem a chapa gravado o nome
Clemens Billingue.
Aberto em lettra de elegante cursivo, e endereçado por
André Rodrigues de Mattos ás armas do Gran-Duque da
Toscana Cosme III (que proeminentemente figuram entre
os motivos ornamentaes da estampa), o Soneto occupa o
campo de um escudete cordiforme, a que servem de tarja
vários elementos decorativos, — e diz assim:
Estas a quem o Mundo reuerente
Em seis orbes se postra diuidido,
sendo com pas heróica mais temido
no forte braço o Escudo refulgente:
Estas de quem a fama eternamente
as glorias canta em giro repetido,
aos infiéis estrago preuenido,
jugo adorado da Toscana gente
Se ao Tasso em lujo jdioma transformado,
do ser primeiro conhecido apenas,
derem seo patrocínio sublimado,
Eenis renascerá de heróicas penas:
naÕ do humilde calor, em que lie ultraiad°
mas da fecunda lus do alto Mecenas.
Na segunda edição que d 'O Godfredo, traduzido por André Rodrigues de Mattos, se publicou em Coimbra (conforme
notado já ficou em pag. 204), vem reproduzido, mas infielmente, o Soneto que fica transcripto,—como infielmente
sahíra, quatro annos antes, (em pag. 243) no tom. ix do
Ensaio biograpliico-critico sobre os melhores poetas portugueses por José Maria da Costa e Silva.
#
(Pag. 218, linh. 1) Acceyta o heroico dom, que lie já o
jegundo etc.
Neste verso e nos tres seguintes vai uma referencia allusiva ao offerecimento que Pedro de Azevedo Tojal, dezese-
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pte annos antes, havia feito da obra seguinte ao Rei Magnanimo:
Carlos reduzido, Inglaterra illustrada. Poema lieroico
offerecido a' soberana Magestade delrey N. S. D. Joaó V.
Por maõ do Defembargador Bertholameu de Sousa Mexia,
Do feu Confelho, & [eu Secretario das Merces, & Expediente,
&c. e escrito por Pedro de Acevedo Tojal, Formado na faculdade dos Sagrados Cânones. (Logar occupado pelo escudo
das armas-reaes portuguezas, gravado em madeira.) Lisboa, Na UJJicina de Antonio Pedrozo Galram, —Com todas as licenças
necejfarias. Anno de ijiG.— Em formato vulgarmente designado por in-4.0, vol. de 408 pag. numeradas, precedidas
de 8 innumeradas, seguidas de 8 também sem numeração,
e com 1 fl. addicional (junto ao frontispício) destinada á
estampagem de uma gravura em cobre.
#
(Pag. 219, linh. 11) E accrescenta Barbosa Machado que
tanto esta obra, como as outras manuscriptas do mesmo
auctor, se conservavam na Livraria dos Padres Theatinos
da Divina Providencia.
José Maria da Costa e Silva no tom. ix do Ensaio biographico-critico sobre os melhores poetas portugueses (pag. 247)
põe um pouco em dúvida, ácêrca do assumpto, a affirmativa do Abbade Barbosa, offerecendo-nos a seguinte argumentação:
«Dizem que na livraria dos Theatinos existia manuscripto
um exemplar da traducção do Gofredo, de André Rodrigues de Mattos, emendada por André Nunes da Silva. ...
Não pretendo contradictar esta tradição, que vem na Bibliotheca Lusitana;
somente direi, que tendo eu em outro tempo frequentado
muito o Convento dos Theatinos, porque a maior parte dos
Padres, que então alli existiam, haviam sido meus condis-
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cipulos, nunca lhes ouvi fallar em tal Obra, nem me lembro de a achar mencionada nos Catalogos da sua livraria,
que examinei muitas vezes.»
A isto responderei eu, objectando:
i.o—Que das ponderações de Gosta e Silva illação nenhuma nos surge ao certo contra as palavras de Barbosa:
podia o manuscripto de André Nunes existir na Livraria dos
Padres Theatinos, ao tempo em que a frequentava Costa
e Silva, sem que este houvesse nella attentado, — ou podia
mesmo, extraviado o manuscripto, haver-se d'elle perdido
nesse tempo a noticia;
2.0—Que o testemunho do Padre D. Manuel Caetano
de Sousa (consoante deixei por claros termos formulado em
pag. 219 a 220) corta de modo peremptorio as dúvidas de
Costa e Silva, perante a impossibilidade que tinha aquelle
doutíssimo theatino de ignorar circumstancias caseiras intimamente ligadas com o assumpto especial de seus estudos.
#
(Pag. 231, linh. 27) Vem também citado o opúsculo em
pag. 128 da Bibliograpliia Camoniana por Theophilo Braga
(Lisboa—Imprensa de Christovão A. Rodrigues—mdccclxxx
—in-8.°).
De 255 pag. numeradas se compõe este formoso volume,
luxuosamente impresso, adornado com iniciaes floreadas,
cabeçalhos decorativos e fundos-de-lampada, artisticamente
estampados a diversas côres.
A edição constou de 325 exemplares, todos numerados
e assignados pelo auctor e pelo editor (o Dr. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro): em papel-Whatman os primeiros vinte e cinco; em velino-Montgolfier os trezentos
restantes. Destes últimos tive eu a fortuna de ser favorecido com o exemplar n.° 295, por obsequiosa mercê do amavel editor, a quem a litteratura camoniana deve relevantíssimos serviços.
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(Pag. 240, linh. 18 da nota)
Tullio.

o sempre chorado Silva

Mais um dos que deixaram lacuna impreenchivel na Bibliotheca Nacional de Lisboa! Foi sentidíssimo o fallecimento d'este erudito e benemerito Conservador, que em Lisboa (morava elle então no Largo da Bibliotheca Publica—
n.° 7—1.° andar) aos 4 de Janeiro de 1884 se finou com
66 annos de edade e quasi 40 de prestantissimo serviço.
No vol. vii d'O Occidente (Lisboa — 1884) publicou-se gravado o retrato d'este exemplar funccionario,—e, acompanhando o retrato, um artigo biographico (em pag. 18, 27
e 38) redigido por quem estas linhas escreve, como saudoso
testemunho da profunda estima que sempre lhe mereceu.
Castilho, o meu querido Visconde Julio de Castilho, que
por occasião de Tullio fallecer occupavà na Bibliotheca o
logar de Primeiro-Official, dedicou-lhe em Julho de 1886 o
vol. v da sua Lisboa Antiga: — «Á memoria de A. da Silva
Tullio consagra affectuosamente este volume o auctor».
E no Prologo —Ao Leitor — as seguintes palavras:
«Este volume da Lisboa Antiga vae dedicado á memoria
de Silva Tullio. É preito devido a quem tanto serviu as
lettras patrias, a quem tão bem militou n'estas valentes fileiras, sem nunca renegar dos seus chefes e dos seus guias
carinhosos.
«Ao mais vasto e variado saber das nossas antiguidades,
e dos segredos da palavra escripta, ao mais honesto caracter, ao mais affectuoso coração, sabia Silva Tullio alliar um
predicado raríssimo: o enthusiasmo do merecimento alheio.
Com as suas expansivas exagerações peninsulares, era constante pregoeiro do talento dos confrades; e apezar de
minado desde annos pela terrível doença que o matou, era
sempre, era apezar de tudo, era por todos os feitios, nas
regiões officiaes e fóra d'ellas, com a lei na mão, e até
(quando era necessário) atropelando nobremente a lei em
nome do bem geral, o mais activo e efiicaz auxiliar das tentativas dos bisonhos.
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«Bastaria essa feição delicada, bastaria ella só rfeste
nosso tempo, de feroz egoismo, e gelada indifferença, para
o tornar credor da veneração de todos os que trabalham.
Os leitores da Bibliotheca, esses só á sua parte, devem-lhe
um monumento.
«Quando nasci, já elle tinha entrada em casa de meu
Pae. Quando perdemos meu Pae, Silva Tullio acompanhou-o
sempre, e parecia allucinado. Ora o affecto que o ligava
ao nosso mestre commum, herdei-o eu.
a Sirva pois esta singela coroa, pendurada no cypreste
d'aquelle homem bom, meu chefe na Bibliotheca Nacional,
meu guia, e meu amigo, para mostrar que não fui ingrato.»
E Viale, o sábio Viale, o bom e adoravel Antonio José
Viale, desafogou a sua mágua, pela irreparavel perda do
amigo e do collega, num Soneto que, em homenagem á memoria de ambos, aqui transcrevo:
Ao distincto académico, erudito e elegante escriptor
ANTONIO DA SILVA TULLIO
no infausto dia do seu fallecimento, 4 de Janeiro
SONETO
Despiste, alma gentil, Tullio querido,
Despiste (oh dor!) o involucro terreno!
Do Ser Supremo ao formidando aceno
Morte apressada te prostrou rendido.
Caro a todos os bons, tinhas vivido,
No porte, sem labéo, no tracto, ameno,
Com vivo ardor mas animo sereno
Em doutas liças luctador temido.
Lidaste em prol commum.... Descansa agora,
Mestre no estylo terso e primoroso
Que os assumptos mais áridos inflora.
Ah! volve, desde o assento luminoso,
Um brando olhar a quem aqui te chora,
Se vês seu pranto lá no eterno goso.
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(Pag. 249, linh. 6)
transcrevendo em beneficio dos Camonianistas as duas composições a que já fi^ referencia....
No vol. 11 do Circulo Camoniano, —revista internacional
que se publica no Porto, literariamente dirigida pelo meu
amigo Joaquim de Araujo,— sahiram ellas effectivamente
a lume (de pag. 23 a 25), precedidas de algumas considerações críticas por aquelle distincto escriptor.
D'essas considerações (datadas em Junho de 1891) aproveitarei aqui, por se relacionarem com o assumpto de que
tratei no cap. xxxviii, alguns paragraphos destacados:
«Não anda notado nas Bibliographias Camonianas, publicadas depois do tricentenário do poeta da nacionalidade portugueza o Breve Compendio e narraçam do fúnebre espectáculo que na insigne cidade da Bahia, cabeça da America
Portuguesa, se viu na morte de EIRey D. Pedro II, de gloriosa memoria, S. N. Composto por Sebastião da Rocha
Pitta, coronel da Ordenança da Bahia e famigerado historiador, diplomado pela Academia Real de Historia Portugueza,
este curioso livrinho de 25 p. inn. — 92,8.°, contém dois interessantes specimens camonianos, que vale a pena indicar,
no intuito de se compendiarem no arquivo das homenagens
que, vae em quatro séculos, a nação portugueza tem consagrado ao seu grande apostolo.»
«As duas composições que ocollocam na Bibliographia Camoniana são ambas da lavra do licenceado Gonçalo Soares
da Franca, se bem que a segunda não represente mais que
o rebusco paciente de alguns versos dos Lusíadas, amarrados implacavelmente no feixe de um soneto. Como o livro
é tão pouco fallado, que nem Brito Aranha, Theophilo Braga
e Joaquim de Vasconcellos o indicam nos seus trabalhos especiaes tão bem concatenados e tão minudenciosos neste
capitulo; como Innocencio o descreve insufficientemente ao
tratar de Rocha Pitta, inculcando-o de pouco vulgar cm
Portugal e ainda menos no Brazil; e como, de outro lado,
não encontramos registro da actividade litteraria de Gonçalo
Soares da Franca, curioso representante da poética banal
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do século xviii, entendemos dever incluir na lista de homenagens em honra de Camões mais um autor e um livro...
dos mais pittorescos.»
Num dos trechos que deixo por transcrever d'este interessante artigo, Joaquim de Araujo não se esquece de bibliographicamente archivar que o Breve Compendio sahiu impresso em Lisboa «na officina de Valentim da Costa Deslandes (1709), um dos antepassados do actual benemerito director da Imprensa Nacional, sr. conselheiro Venâncio Deslandes».

(Pag. 251, linh. penúltima) De htí Rey, q lemos alto, &
fublimado, 2. So. S.
E efectivamente este verso o derradeiro na est. 8o.n do
Cant. II d'Os Lusíadas. Mas no livro de Sebastião da Rocha
Pitta vem attribuido (certamente por lapso typographico) á
est. 81.8 Fazendo-lhe a correcção na transcripção que em
pag. 251 apresentei do Soneto de Gonçalo Soares da Franca,
manda a probidade bibliographica deixar agora com toda
a verdade aqui archivado o erro que se depara na impressão deslandesiana.
#
(Pag. 255, linh. 5) D'esta obra
dois exemplares a Bibliotheca Nacional de Lisboa.

possue

No Archivo Nacional da Torre do Tombo também do
Oriente Conquistado existe um exemplar.
*
(Pag. 265, linh. 2) Terminarei a serie das raridades deslandesianas nesta «Primeira Par teu apontadas
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Outras terei eu ainda ensejo de archivar, tanto na «Segunda» como na «Terceira Parte» do presente livro.
Nos capítulos d'esta «Primeira Parte» quarenta e duas
especies deslandesianas passei em minuciosa revista,— quarenta e duas especies, cujos titulos agora aqui agruparei,
dispondo-as pela ordem chronologica da sua publicação:
Compendio Genealógico da Real Casa de Saboj-a, com
hum appendix, em qve se dà fuccinta noticia dos Ejlados,
Rendas, Forças, & Titulos, que tem e/la AuguJliJJima Cafa
Pelo Conde D. Ieronimo Marcello de Gubernatis
Traduzido do Italiano em Portugue\,
pelo seu secretario Mattheus Bosio. (1682;.
O God.fredo, ou Hierusalem Libertada, poema heroyco:
Compojlo no Idioma To/cano por Torcato Tasso, Princepe
dos Poetas Italianos. Traduzido na Lingua Portuguesa. ..
por Andre Rodrigve\ de Mattos. (1682).
Oraçam Fvnebre; qve pregov o R. P. Fr. Constantino
de Nantes
em as Exéquias, que se fizeram em a morte da SereniJJima Senhora, D. Maria, Francisca, Isabel de Saboya, Rainha de Portugal
em 3. de laneyro de 1684
em o Real Convento
do Santo Crucifixo das Religiofas Capuchinhas. (1684).
Oraçam Fvnebre Nas Exéquias Reaes da SereniJJima
Rainha de Portvgal, D. Mária, Francisca, Isabel de Sabota, celebradas Na Santa Caja de Mifericordia de Lisboa,
aos 27. de laneiro de 1684. Orou o P. D. Rafael Blvteav.
(1684).
Tumulo Apollineo, erigido As faudofas memorias do Senhor D. Francisco Mascarenhas, Conde de Cucolim. EJcreveo Joseph Correa de Britto. (i685).
Catecismo Brasílico Da Doutrina Chriflãa, Com o Ceremonial dos Sacramentos, <& mais actos Parochiaes. Composto
Por Padres Doutos da Companhia de Jesus, Aperfeiçoado,
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& dado a hq Pelo Padre Antonio de Araujo da me/ma Companhia. Emendado nejla fegunda impreffaó Pelo P. Bertholameii de Leam da me/ma Companhia. (1686).
Arte de Grammatica da Língua Brasílica, Do P. Luis
Figueira. (1687).
Ramalhete Juvenil, Pelo Licenciado Manoel Tavares Cavalleyro. (1687).
Relaçam Histórica, pertencente ao Estado, Successos, &
Progrejfos da Liga Sagrada contra Turcos: Publicada
nejla Corte de Lisboa a 24. de Outubro, Anno de i6Sj.
Etc. (1687).
Exemplar de virtudes mor ales en la vida de Jorge Castrioto, Llamado Scanderbeg, Príncipe de los Epirotas, y
Albaneses
Compuesto por D. Luis de
Meneses, Conde de la Ericeyra. (1688).
Novena de S. Francisco Xavier Apostolo do Oriente.
(1688).
Vergel de plantas, e flores Da Provinda da Madre de
Deos dos Capuchos Reformados, Composto Pelo P. M. Fr.
Jacinto de Deos. (1690).
Dialogo Fvnebre entre o Reyno de Portugal, e o Rio
Tejo
Em fent intento do golpe mais
cruel, Com que a Parca, & o Outono, Hiia cortou a Vida mais
Jlorecente, E o outro a Flor mais animada Na Serenijfima
Senhora Dona Isabel Lvisa Iosepha, Infante de Portugal:
Filha primogénita do muito alto, <6 poderojo Rey Dom
Pedro II. nosso Senhor, A cuja Real Conjlancia D. V. C.
Ejla pequena Obra Andre Rodrigues de Matos. (1690).
Lysia Saudosa consolandose com o seu Tejo aurífero Rey
dos Rios, na dor /'obre todo o encarecimento grande do intempejlivo Occajo da Jtia mais foberana Thetis a Serenis-
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sima Senhora D. Isabel Lvisa Iosepha
•Zoam Pereyra da Silva. (1691).

Por

Ao Transito Saudoso Da Sereniffima Senhora Infante
D. Isabel Lvi\a Iosepha
Por Theodosio de Contreiras da Sylva. (1691).
Oraçoens Gratvlatorias na feli\ vinda da mvito alta, e,
mvtlo poderosa Rainha da Gram Bretanha, compostas, e recitadas Na Igreja da Divina Providencia à Nobreza de Por'"gal nas tres ultimas tardes do me~ de Janeiro de i6g3.
Pelo p. D, Raphael Blvteav. (1693).
IJorhcus Trivmphalis, a Regali Palatio, Quà Meridiem
Jpectat, 111 Tagum exporrecta, Ad publicam receptionem Augustissimce Maria:, Sopliice, Elisabet ha:, Portugallice Regina:,
1
-'b'0'tponem ingredientis, Atino Domini M.DC.LXXXV1I.
^'e '1 ■
Augujli, pie tis, inscript isque tabulis, jussu Régis,
'"'nata a R. P. D. Raphaele Blvteavio. (1694).
1'aucarpta, ou Capella flórida, Matizada, & odorífera,
1 ecida com dezoito Sermões
... Efcrita, &
Pregada por Fr. Antonio Lopes Cabral. (1694).
Arte da Lingva de Angola
Mas. (1697).

Pelo P. Pedro

Catecismo da Doutrina Cliristãa Na Lingua Brajilica da
• ação Kiriri composto Pelo P. Luis Vincencio Mamiani.
(*698).
Arte de Grammatica da Lingua Brasílica da Naçam Ki'"'

Co

»iposta Pelo P. Luis Vincencio Mamiani. (1699).

Eclipse da Fermosvra observado no Espelho da Saudade
5 o cõ>»um fentimento na jempre lamentarei morte da Sere"ijjhna Senhora D. Maria Sojia Isabel de Nevburg, Rainha
de Portugal
Por Lvis de Siqueira da
<j
ama. (1699).
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Ideas da Saudade, Imagens do Sentimento, firmadas Na
lamentarei morte da Senhora D. Maria Sofia Isabel N.
Senhora, Rainha de Portugal, Por Manoel Pacheco de Valladarez. (1699).
Lenitivos da dor propostos ao augusto, e poderoso monarcha El Rey D. Pedro II. vosso Senhor, E applicados aos
Jeaes Portugueses no jujlificado fentimento da intempepva
morte da SereniJJima Rainha, & Senhora nojfa a Senhora
D. Maria Sofá Isabella por Fr. Francisco da Natividade.
(1700).
Arte das linguas Francesa, & Portvgue\a para fácil, e
brevemente fe aprendei• a ler, efcrever, & fali ar efas duas
linguas
Cláudio Debruillart
Covrsan. (1700).
Avreola dos índios, & Nobiliarchia Bractnana: Tratado
Histórico, Genealogico, Panegyrico, Politico, & Moral....
EJcrito pelo Licenciado Antonio Joam
de Frias. (1702).
Dor sem lenitivos dividida Em/eis difcurfos concionatorios,
que por exequias Para honras futteraes da augustissima
Rainha Senhora nossa D. Maria Sofia Isabel, éc. offerece
ao seu real tumulo o P. Francisco de Mattos. (1703).
Prelúdios encomiásticos Ao que obrarão D. Manoel Pereira Covtinho, E feus filhos D. Francisco Joseph Covtinho,
& D. Pedro da Sylva Covtinho No choque, que no Campo
de Mon/atito teve com o inimigo, em 11. de Junho de 1704.
o Real Exercito da Beyra. (1704).
Relacam verdadeira da batalha naval Que houve entre a
Armada de Inglaterra, & Olanda com a Francesa no Cabo
de Malega a 24. de Agojlo dejle anno de 1704. (1704).
Patrocínio empenhado Pelos clamores de hum pre\o.....
Escrito por Felix de Acevedo d'a Cunha. (1706).
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Queyxas da Saudade contra as tyrantiias da Parca, na
lamentável, e nunca cabalmente Jentida, nem dignamente
chorada, morte do muito alto, & muito poderofo Rey, &
Senhor noffo, D. Pedro 11
Por Joaõ Bernardes de
Castilho. (1707).
Idea do Princepe dos Poetas Luis de Camoens, Applicada
Monarcha dos Lufitanos El-liey Dom Joaô V. nosso
Senhor Por Miguel da Cunha de Mendonça. (1707).
Soneto extemporâneo (composto pelo Conde de Tarouca
c estampado com a seguinte epigraphe: — Sendo servido
l-Rey nosso Senhor de ver o ufo de húa imprenfa, Je ejlampou ejle Soneto extemporâneo). (1707).
Musa Typographica, seu argumento he, qve sendo servido
l-Rey nosso Senhor D. Joaõ V.de ver o vso de hvma Imprenfa, fe lhe ejlampou ejle Soneto extemporâneo: do qual
°fferece agora a Glosa o Beneficiado Francisco Leytam Ferreyra. (1707).
A guta na Penha, renovada nas memorias de feus princiP'°s, Achadas na livraria da me/ma Senhora de Penha de
rança, estampadas por diligencia do Padre Presentado
Jr
' - Carlos de Mello. (1707).
A Humildade triunfante, e a Soberba castigada. Historia
Esther Em oytava rima
R- P- Fr. Manoel Borralho. (1708).

Composta pelo

a ecis
l
>no Indico da Lingva Kariris, acrescentado de
<•» ias Praticas doulrinaes, & moraes, adaptadas ao génio,

|

a

dL^

de dos índios do BraJil,pelo Padre Fr. Bernardo

a l,eS
lCo
lico
' ' Capuchinho,
Pregador,
& Mijfionario
' Offerecido
ao muy alto,
e muy poderoso
Rey de ApojloPortuf,a

"l J°aõ V- S. N. que Deos guarde. (1709).
er

feyto Capitam. Maximas militares Tiradas da difci'"a, di pratica militar dos mayores Heroes, que conheceo
'9

2go
o tempo
da Veyga. (1709).

Author o Bacharel Antonio Nunes

Breve Compendio, e Narraçam do fúnebre espectáculo,
que na injigne Cidade da Bahia, cabeça da America Portuguesa, jfe vio na morte de El Rey D. Pedro II
Por Sebastian1 da Rocha Pitta. (1709).
Grammatica Francesa, ou Arte para aprender o 1-rance%
por meyo da língua Portuguesa
Por
D. Luis Caetano de Lima. (1710).
Oriente conquistado a Jesu Christo pelos Padres da Companhia de Jesus da Provinda de Goa
Pelo
P. Francisco de Sousa. (1710).
Certame Sacro em obsequio de Santo Andre Avellino, Clérigo Regular, Canonizado aos 22.de Mayo de 1711. (1713).

SEGUNDA PARTE

OS

PRECURSORES

I

Assim como em Veneza houve a «dynastia typographica»
dos Aldos e em Florença a dos Juntas, em Basiléa a dos
1'robenios, em Flandres a dos Plantino-Moretos, na Hollanda a dos El vir ios, em França a dos Ascensios e a dos
Estephanos (hoje mesmo, lá existe ainda florescentissima a
dos Didots),—também Portugal pode apontar diversas famílias, em cujo grémio se conservou tradicionalmente, por mais
ou menos tempo, o exercício da nobre arte de Gutenberg.
Estão neste caso os Craesbecks e os Mellos, que formam ininterruptamente uma dynastia de impressores (Pedro Craesbeck, Lourenço Craesbeck, Paulo Craesbeck, Antonio Craesbeck ou Antonio Craesbeck de Mello, eTheotonio Damaso
de Mello ou Theotonio Craesbeck de Mello).
Estão no mesmo caso os Costa-Deslandes, de cujas impressões me tenho nas antecedentes paginas occupado: —
0
uma interessante genealogia, que representa a probidade, a applicação, o talento, o valor, e a pericia de gerações successivas, dedicadas á mais nobre e util de todas
as tarefas» (assim diz o Visconde de Castilho na Lisboa Antiga, falando dos Costas (ou Costes) e dos Deslandes, em
PaS- 170 do vol. vi).
É que os Costa-Deslandes parece terem arvorado, em
guisa de lemma para os guiar em todos os actos da sua
honrada existencia, a summula d'aquelle formoso trecho
que se lê (de pag. 183 a 185) na Avreola dos índios'.

' Já em pag. 165 do presente livro ficou bibliographicamente apontada esta obra do Licenciado Antonio João de Frias (impressa em 1702
por Miguel Deslandes).
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«Nace a Rofa, pompa dos prados, amores da Aurora, Imperatriz das flores-, & apenas verte purpuras, elpira fragrancias, & bebe pérolas, quando o tempo encontrado os
feus triumphos faz ludibrio do que foy pompa, torna em
cadaver o que foy flor, o Sol a defmaya, o calor a marchita,
& a desflora o vento. O grande Poeta Hefpanhol Gongora,
cõfiderando a pouca duraçam daquella flor, lhe diz em hum
dos feus Sonetos:
«Ayer naciste, y morirás maíiana,
Para Ian breve fer quien te dió vida f
Para vivir Ian poco e/làs luzida,
Y para no fer nada e/làs loçana.
Si te engana tu hermofura vana,
Bien prejlo la verás de/vanecida,
Porque entre ejfa hermofura ejlá e/condida
La ocafion de morir muerte temprana, i£c.
«Na pouca duraçaõ da Rofa nos enfina a natureza, 6c nos
reprefenta o Poeta a inconftancia, & fragilidade humana;
porque os homés que prefumem muito do leu nativo luftre,
devem tomar exemplo naquella flor; & conliderar que as
excellencias da lua nobreza, o luftre da lua familia, o efplendor do feu fangue, a gloria de feus alcendétes, o credito das fuas cafas, & os triumphos da fua nação, nam faõ
privilégios contra a morte, nem paflaporte para o outro
mundo. Aflim os nobres, como os plebeos devem achar na
fepultura a mcfma recomendaçam, todos haõ de reduzirfe
cm cinzas, todos haõ de fer despojos da morte. Por ilfo fe
deve cuidar muito em nam degenerar nunca da verdadeira
nobreza, em perfeverar conftantes na Fè, em feguir com
efficacia os dictames da virtude; porque fó defta forte poderám os homens perpetuar, & fazer eternas as glorias,
& nobreza defte mundo, que naturalmente faõ caducas, &
fuppostas, como cantou o famofo Portuguez Manoel da
Veiga na feguinte Cançam:
« Verdes floridos anitos
Que emfrefcas Rojas fois reprefentados,
Teiney da morte enganos,
Temey aos duros fados
Contra as flores mais bellas conjurados,

295
Temey a dura EJlrella,
Vede agora vermelha a linda Rofa,
E agora já amarela,
Tal a vida engano/a,
Refplandor falfo, gloria mentirofa.»

«Na vida humana tudo he caduco, as fuas glorias faõ fingidas, as fuas horas apparentes, as fuas pompas pouco duráveis. Quãtos viveram confiados nellas, que ferviraõ depois
de vilipêdio aos mefmos a quem haviam caufado admiração?
Nero, Eliogabalo, Sardanapalo, Dionyfio, & outros muitos,
fazêdo gloria das fuas Mageítades, foram defcredito dos feus
alcendétes, porque degenerando das illuftres acções de q os
fazia herdeiros o nacimeto, abraçavão os vicios, & delprezavaÕ as virtudes. Fujaõ os homés os vicios, fe queré cõlervar no mudo a memoria illuítre dos feus ascédentes, &
fazer eternas as excellencias do feu fangue. Abracem as virtudes, fe querem unir à fua nobreza outra mais fuperior,
palfando de fer nobres no mundo, a fer nobres no Ceo.»

II

Ao grupo dos livreiros-impressores, que em Paris floresceram no século xvii, pertencem dois irmãos que entre si
formaram sociedade na exploração da sua industria.
^ Nicolau de la Coste se chamava o primogénito; João de la
Coste, o mais novo dos dois.
De quem fora seu pae, não logrei eu ainda ler noticia em
obra publicada, que porventura se me deparasse.
Mas tive a fortuna de por meus proprios olhos a incontrar
num livro manuscripto preciosíssimo, cuja leitura sobremaneira me deliciou em companhia do Visconde de Castilho e
do Conselheiro Venâncio Deslandes.
Esse livro seiscentista, o mais antigo dos que presentemente existem pertencentes ao velho archivo da Irmandade
do Bemaventurado S. Luiz Rei de França1,—livro interes-

1

Os estatutos d'esta Confraria (instituída em i53G) acham-se compendiados num formoso códice manuscripto (por eleganie calligraphia
do ultimo quartel do sec. xvii ou primeiro do sec. xvni).
Incadernado era marroquim vermelho com luxuosa douradura nas
pastas, e constituído por folhas de incorpado papel, o códice (álêm das
que lhe sobraram em branco) offerece, com destino á escripta dos estatutos, 3i pag. numeradas,—não intrando nesta conta a folha do frontispício, em que se lêem (orlados por uma linda tarja de illuminura)
os seguintes dizeres:
COMPROMISSO\DA IRMANDADE \do Bemaventurado IS. Luisl
[\EY DE FRANÇA | Sita | NA SUA IGREJA I DESTA CIDADE
DE LISBOA. | AN NO de i536. \
Entre a folha frontispicial e a primeira do texto (cujos capítulos
abrem todos por iniciaes galantemente illuminadas) ha uma folha ad-
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sante pelas assignaturas autographas que incerra de francezes domiciliados em Lisboa, assim como por elementos
chronologico-biographicos que com elles se relacionam,—
foi-nos amavelmente patenteado pelo Rev. P. Emilio Miei,
Capellão-mór da Ggreja de S. Luiz, e sacerdote illustradissimo, a quem peço licença para deixar nesta pagina assignalado o meu reconhecimento e a minha gratidão ante o aftavel
acolhimento que d,elle recebi.
Emquanto o Dr. Deslandes, dominado por um sentimento
indefinível de religioso respeito, contemplava imbevecido nas
amarelladas folhas do livro as assignaturas de seus avoengos,
—e emquanto o Visconde, com o seu enthusiasmo artístico
de antiquario, copiava escrupulosamente em rigoroso facsimile algumas d'essas assignaturas que, no decorrer d'este
meu estudo, o leitor ha de incontrar fielmente reproduzidas
em gravura, —ia eu tomando nota dos vestígios que naquelle
curioso registro havia deixado a passagem de gerações extinctas.
Alli, naquella beatífica mansão de paz e de estudo, entre
preciosos livros e retratos antigos, em-torno dos quaes se
dicional de pergaminho, em que estrf debuxada por illuminador anonymo a figura de S. Luiz, padroeiro da Irmandade.
Dos 34 capítulos, que abrange o texto do Compromisso (cuja regra
se ordenou em <570, conforme se lê em pag. 3o), eis textualmente o
que o primeiro diz:
oPrimeiramente ordenamos que fe não tomem nenhumas pefsoas por
Irmãos 11a dita Confraria fe não forem Franceses naturaes, ou achegados da dita nação francesa, & feus filhos por quanto ordenamos, que
nenhuma outra nação mande ou governe a dita Confraria fe não Franceses, tC feus achegados os quaes quando os quiserem tomar ficara a
diferição do Juij, Jb deputados da dita Confraria.»
E diz assim o derradeiro capitulo:
«Ordenamos que depois de aceito o dito Irmão fe lhe faça afsento
no Livro dos afsentos da Irmandade, pagando porem primeiro de fua
entrada dous mil, <6 feis centos, tfc quarenta fs, <C que fem confiar que
os tem pagos, & carregados em receita fobre o Thejoureiro fe lhe não
fara afsento, o que confiará por fé do Efcrivão.»
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respira não sei que mystico perfume de invisíveis thuribulos,
eu —acolhido pela fagueira hospitalidade com que o Rev.
P. Miei sabe metter no coração quem venturosamente acerte
de procurál-o— sentia-me suggestivamente revocado dois
séculos atraz.
Desinrolavam-se-me no espirito, como por incantamento
magico, as scenas naquelle mesmo sitio decorridas quando
a Confraria de S. Luiz (antes que a derrubassem vendavaes
revolucionários) celebrava na sacristia as suas fraternalissimas reuniões e no templo as suas devotas festividades,
suavizando assim pela convivência na Casa de Deus as saudades patrias de quantos, em Lisboa domiciliados, rasos
d agua alongavam olhos para a sua inolvidável França.
Todos esses, ao emigrarem de lá, teriam talvez dito como
a gentil Maria Stuart:
«Adieu, plaisant pays de France,
O ma patrie
La plus chérie,
Qui as nourri ma jeune enfance!
Adieu, France! adieu, mesbeaux jours!
La nef qui disjoint nos amours
N'a c'y de moi que la moitié:
Une part te reste, elle est tienne;
Je la fie à ton amitié,
Pour que de 1'autre il te souvienne.»'
E, para que não morressem de nostalgia, aggremiava-os,
associados em confraria religiosa o sagrado vinculo dos interesses communs; sustentava-os em amoravel amplexo a
doce recordação da terra que lhes dera o berço; derramava-lhes consolo a consciência de que a patria tinha nelles
cravado o olhar; orgulhavam se de se lhe mostrarem dignos

1
Foi certamente reminiscência d'estes galantes versos o que inspirou a Beranger na sua canção —Adieux de Maric Stuart— aquelle
popularissimo estribilho, popularissimo e lindíssimo:

Adieu, charmant pays de France
Que je dois Iam cherir!
Bcrccau de mon heureuse enfance,
Adieu! te quitter c'cst mourir!•
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filhos; assistia-lhes honrosamente o cordial impenho de não
deslustrarem, antes ingrandecerem, as tradições gloriosas
de tão glorioso paiz.
Perante aquelle códice manuscripto, o mais antigo que
resta da extincta «Irmandade», acudiram-me instinctivamente d lembrança palavras que um dos meus dois companheiros havia deixado escriptas no vol. viii da Lisboa Antiga
(em pag. 158):
«Quem lida por uso e costume com os pergaminhos da
Historia, tem visões que lhe parecem realidades; assiste em
pessoa a scenas passadas ha centos de annos; trata, como
amigos, personagens cujo nome as próprias loisas esqueceram.»
Aquelle códice manuscripto, em que tinham pousado as
mãos, e lavrado termos ou inscripto assignaturas, avoengos
do Conselheiro Venâncio Deslandes, faziam-me outrosim recordar, não menos verdadeiras, não menos exactas, não
menos significativas, não menos substanciosas, e também
pelo Visconde de Castilho traçadas, estas palavras que passo
a transcrever:
«Quanta instrucção se não encontra ás vezes n'uma serie
de papeis antigos e mortos! uma carta, um rol de cem annos
atraz, são instructivos sempre. O difficil é saber achar o
ponto de vista a cada documento. Achado elle, é prodigioso
como de um apontamento esquecido se pôde engendrar um
capitulo de chronica!
«Por isso tudo, é que a papelada velha é cá o meu mundo
de predilecção1.»
\
O registro a que me reporto, offereceu-me nada menos do
que a filiação de João de la Coste, por occasião de lavrar-se

1

Memorias de Castilho por Julio de Castilho—Livro III. Cap. v.
(Vid. O Instituto—vol. xxxviii (Coimbra —Imprensa da Universidade—
i8
9')> Pag- 86i).
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o termo respectivo ao seu ingresso na Irmandade de S. Luiz
em 8 de Septembro de 1666,—que nesse tempo se achava
elle residindo em Lisboa, como opportunamente direi.
No referido termo se lê que João de la Coste, baptizado
em Paris na Egreja de S. Nicolau du Chardonnet (assim
designada por existir primitivamente em meio de um cardai), houvera como progenitores Alexandre de la Coste e
Claudia Veroquier.
De Alexandre de la Coste era portanto filho também
Nicolau de la Coste,— baptizado quiçá na mesma Parochia
de S. Nicolau (quem sabe até se do orago parochial lhe
proviria, por devoção de familia, o nome que na pia baptismal lhe puzeram?).
Só não tenho elementos para affirmar que de Claudia
Veroquier fosse egualmente nascido o primogénito irmão
de João de la Coste,—pois que muito bem poderia mais
de uma vez ter contraindo núpcias Alexandre de la Coste,
e de thalamos diversos ser-lhe oriunda a prole.

III

Nicolau de la Coste, que em 12 de Outubro de 1628' teve
em Paris ingresso na corporação dos livreiros-impressores,
aos conhecimentos technicos da sua profissão associava conhecimentos litterarios mui variados.
Era-lhe das linguas mortas familiar o latim, das vivas o
hespanhol.
Isto lhe deu azo a inscrever também seu nome entre os
litteratos.
Para aflirmar o direito que lhe assiste de nesse grupo ser
inscripto, basta citar a traducção franceza que imprehendeu
(juntando-lhe valiosas annotações), e que infelizmente não
chegou a completar-se2, da—Historia general de los hechos
de los Castellanos en las islãs i tierra Jirme dei Mar Oceano
escrita por Antonio de Herrera (Madrid —1601-1615—8 vol.
cm formato a que vulgarmente chamam infolio).
Nicolau de la Coste exerceu na sua corporação em 16343
as funcções de adjuncto do syndico;—e falleceu em Paris,
meiado o século xvn(cèrca de i65o, diz a Nouvelle Biogra-

1

Vem determinada esta data por João de la Caille em pag. 266 da
Histoire de VImprimerie et de la Librairie,—obra que adeante (no
Cap. vi) haverei occasião de bibliographicamente mencionar.
2

Histoire générate des hauls faits des Castillans dans tes iles et le
continent que baigne le grand Océan (Paris—1660-71—3 vol. in-4.0).
Estes tres volumes (únicos que se publicaram da traducção) abrangem
duas apenas das oito «Décadas» em que está dividida a obra hespanhola
de Herrera.
3
Assim o allirma o citado João de la Caille em pag. 267 da Histoire
de VImprimerie et de la Librairie.
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phie Générale depuis les temps les plits reculés jusqu'à nos
jours
publiée par MM. Firmin Didot Fr cr es, sons
la direction de M. le D' Hoefer (tom. xxvn—col. 56o);
cêrca de i6(5o, diz (em pag. 37 do tom. x)o Grand Dictionnaire Universel du xixe siècle
par M. lHerre La7'ousse; e ambos lhe arbitram erradamente o anno, como em
pag. 518 mostrarei).
De parceria com seu irmão (João de la Coste), figura o
nome de Nicolau de la Coste em diversas obras que do prelo
fizeram ambos sahir, e entre essas avulta como importantíssima a Histoire des Papes escripta por André Du Chesne.
#
A. quem não tenha prompta maneira de analysar, pela
immediata inspecção das suas edições, a insígnia que Nicolau
de la Coste e João de la Coste usavam associados, recommendo o galante fac-simile que, em reproducção lithographica de um desenho á penna oflerece o Visconde de Castilho 110 vol. vi da Lisboa Antiga (tom. vda Segunda Parte).
Nessa reproducção (que, por copia, também apresento em
11. appensa á pag. 63g) observa-se, graciosamente ladeado
por dois anjos, o escudo-d'-armas da Bretanha: em baixo,
avultam duas faces de medalha (á esquerda do observador
está o anverso (figurando dois corações flammejantes, com a
legenda nos• connectit amor-:-); á direita (representando
em pé a figura de Jano bifronte, circumscripta pela legenda
fratres ditat concordia) está o reverso); entre estas duas
faces da medalha, as iniciaes dos nomes dos dois irmãos
associados (Nicolas e lean de la Coste) assim dispostas
# # *
n : 1
D L C

IV

João de la Coste, não menos illustrado que seu irmão,
introu na corporação dos livreiros-impressores aos 24 de
Outubro de i63o, e no anno 1643 foi perante essa corporação adjuncto do syndico1.
Relativamente ao seu nascimento e filiação, já em pag. 3o 1
ficou exarado o que pelo mais agradavel dos incontros logrei
topar em Lisboa no archivo da Egreja de S. Luiz.
Kxcusado se torna, pois, aqui repetir que João de la Coste,
irmão do livreiro-impressor Nicolau de la Coste, e livreiroimpressor também, nasceu em Paris, filho de Alexandre de
la Coste e de Claudia Veroquier.
João de la Caille, que na Histoire de VImprimerie et de
la Librairie guarda silencio acerca da ascendencia de João
de la Coste, refere-se entretanto (posto que em brevíssimas
linhas) ao seu matrimonio e á sua descendencia.
Carlota Charlier diz elle que se chamava a esposa de
João de la Coste,—esposa que numerosa prole lhe deu.
L essa prole numerosa especificam-lhe os biographos um
filho e uma filha: João de la Coste, que veio a estabelecer
casa em Lisboa (onde, á portugueza, passou a chamar-se
oao da Costa), e Carlota de la Coste, que em Paris casou
com João de la Caille (livreiro-impressor)2.
1

Estas as datas que João de la Caille indica na Histoire de Vlmpri"lerie et de la Librairie—pag. 266 a 267.
3

Não se confunda este João de la Caille com o supra-referido auctor da Histoire de VImprimerie et de la Librairie: não se confunda
0
pae com o filho. Filho e pae usaram ambos o mesmo nome. Do pae
) °.u no caP"ulo proximo occupar-me, reservando para o filho o capitulo subsequente.

V

De João de la Caille (casado em primeiras núpcias com
Carlota de la Coste) nos dá seu filho' noticia3 na Histoire
de l Imprimeríe et de la Librairie que em 1689 sahiu a lume.
Nasceu João de la Caille em Paris. Como d'elle se chamassem os progenitores, não nos diz o filho,—nem mesmo
nos diz se á mesma familia porventura pertenceria o impressor Nicolau de la Caille, que floresceu em Paris nos
pi imeiros annos do século xvii, e de quem o auctor da Histoire de VImprimcrie et de la Librairie faz menção (em
Pag. 216 do seu livro).
Contractado desde tenros annos como apprendiz na ofiicina de João de la Coste, foi lá que João de la Caille se amestrou na arte de impressor e livreiro. A estima, que pela sua
;
>pphcaçã0 e bom comportamento («Jbn afilduité & fa conctuttc»i) inspirou a João de la Coste, fez'com que este lhe
desse por esposa uma das filhas (a II luy donua en recon"oijfance une de fes Filies en mariage nommée Charlotte»*).
Aos 12 de Dezembro de 1641 foi o seu ingresso na corporação dos impressores e livreiros.
E, começando então a exercer a industria por sua conta
(conforme diz o filho—op. citato, pag. 295), varias obras deu
a
estampa. Entre essas figura um livro de Antonio Godeau
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* es palavras do filho na citada Histoire de VImprimcrie et
Librairie.

'

l extu

aes palavras do filho (op. citato).
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(Prières et Méditations), que por ordem da Rainha Anna
d'Áustria (esposa de Luiz XIII de França) imprimiu em
1643, e de que tão sómente sahiram á luz seis exemplares.
A perícia com que se houve na respectiva impressão
(*d'un tres-gros caractere»—diz o filho) facilitoú-lhe o ser
provido no cargo de «Imprefior ordinário d'El-Rei» por Alvará datado no ultimo dia de Fevereiro (29 deve ter sido) de
1644,—em seguida ao que, ficou inscripto como «livreiro
ajuramentado».
Nesse mesmo anno (1644) imprimiu elle uma obra escripta
em portuguez,—obra que no Diccionario Bibliographico
Portugue^ (tom. v—pag. 447) vem por Innocencio qualificada como rara, e de que ha na Bibliotheca Nacional de
Lisboa dois exemplares:
DESCRIPCAM | DA IORNADA, E | EMBAIXADA
EXTRAOR- | DINARIA QVE FEZ A FRANCA DOM |
Alvaro Pirez de Castro, Condi- de | Monfanto, Marquez de
Cafcais, Fronteiro Mor, | Alcaide Mor, Vedor Mor, e Couteiro Mor de | Lisboa, Gouernador, e Capitam Geral das
Ca- | pitanias de Itamaraca, fam Vicente, terras de | fancta
Anna no citado do Brazil, Senhor e perpetuo | Adminiftrador dos Morgados de fam Matheus, e | fancto Eutropio,
Caualeiro profelfo da Ordem de | noflo Senhor Ieius Chriílo,
no anno de 1C44. | Offereçida ao lllujlrifsimo & Reuerendifsimo \ Senhor Dom Francifco de Cajtro, Bifpo da Guarda,
Inquiridor Geral dos Reynos de | Portugal, do Confelho de
Ejlado de fua Ma- \ gejlade Serenifsima. | Ordenada pello
Padre Frei Manoel Homem, Reli- | giozo da Ordem dos Pregadores. | (Logar de uma pequenina vinheta typographica.) j IMPRESSA EM PARIZ, I Por Ioam de la Caille, a 23. de
Iunho de 1644. | Com todas as licenças necefsarias. |
I11-4.0 (scilicet no formato a que chamam «commummente»
in-4.0) de 143 pag. numeradas e 4 (preliminares) sem numeração, distribuídas por 37 cadernos (de 2 lis. ou 4 pag.
cada um), impresso em caracteres redondos, com algum itálico intercalado, assignaturas por lettra alphabetica em todas
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as fls. (A, Aij—B, Bij—&c.), e reclamos unicamente na
quarta pagina de cada caderno,—este raro opusculo oflerece
por elementos de ornamentação tres iniciaes floreadas, uma
cabeça decorativa, e diversas linhas-de-infeite.
Em obsequio dos Camoniophilos, advertir-lhes-hei que
traz este livro transcriptos d'Os Lusíadas vários trechos,
a saber:—(de pag. 8 a 9) a est. 19.» do Cant, VIII; (em
pag. 33) os tres derradeiros da est. i.a do Cant. V; (na pag.
seguinte) os dois por que finaliza a est. 3.a do referido
Canto; (na pag. 56) verso e meio da est. 35.a do Cant. IV;
(em pag. 58) a est. 3o.a do Cant. II; e (em pag. 108) os dois
últimos versos da est. 38." do Cant. X.
[Annexa á obra que venho de apontar, costuma andar incadernada no mesmo volume, como seu natural appendice,
posto que noutro logar impressa, a—Relaçam segvnda, das
grandezas do Marque\ de Ca/cais, Conde de Monfaulo,
Embaixador extraordinário a el Rey Chrijlianiffimo, e de
íua chegada a Cidade de Nantes, e affijlençia nella, ate
partir pera Portugal. Em formato a que ordinariamente
chamam 1)1-4.°, abrange esta obra 76 pag. numeradas (distribuídas por cadernos de 4 pag. cada um), com rubricas
por lettra alphabetica, e reclamos na ultima pagina de cada
caderno. Carece de frontispicio, e termina pela seguinte subscripção: — »Em Nantes, Por Gvillelmo do Monnier, Impreífor dei Rey, a Infinia do Pequeno Iesv».
Também aos Camoniophilos tenho, em referencia a este
livro, uma advertencia que fazer: e é que em pag. 4 incontrar
ao transcriptos os quatro versos com que finaliza a est. io.a
no Cant. I d'Os Lusíadas.]
Durante os annos 1663 a 1666 o livreiro-impressor João
de la Caille figurou como adjuncto ao syndico da respectiva
Communidade. Veio a fallecer aos 14 de Dezembro de 1673,
e
foi sepultado na Egreja de S. Bento (em Paris).
A insígnia que tinha adoptado, allusiva ao seu appellido,
eram tres codornizes (em francez, cailles) e o sol com o seguinte lettreiro latino em derredor: Ille candeia Dei (mote imperfeitamente anagrammatico do nome «Iean de la Caille#).
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VI

Quando viuvo do seu primeiro inlace conjugal (em que
não houve prole), passára João de la Caille a segundas núpcias com Francisca Feugé (irman de Roberto Feugé, impressor; filha de Roberto Feugé, impressor; sobrinha de
Luiz Feugé, impressor; e neta materna do impressor Pedro
Durand).
Neste segundo matrimonio lhe nasceram numerosos filhos.
Dois d'esses filhos (João de la Caille, e Roberto João
Baptista de la Caille) seguiram a profissão de livreirosimpressores, que. na familia dos progenitores andava tradicionalmente, e foram ambos admittidos na respectiva Communidade em 17 de Novembro de 1664 (era seu pae nessa
occasião um dos adjunctos do syndico).
#
João de la Caille (o mais velho dos dois filhos citados),
—que, para o distinguirmos do pae, designar poderemos
por «João de la Caille (2.°)», — figurou também como adjuncto do syndico, desde 1679 até 1G88.
Roberto João Baptista de la Caille funccionou (na mesma
qualidade) desde 1680 até 1687.
Auctor da Histoire de Vlmprimerie et de la Librairte (por
elle editada, mas não por elle impressa), João de la Caille
(2.0) vem, no respectivo alvará de licença e privilegio, designado por Jean de la Caille l'aifiié,—certamente para o
distinguirem do outro irmão que entre seus nomes tinha o
de «João» também (Robert-Jean Baptiste de la Caille).
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A obra que venho de citar, e que constitue a principal
recommendação de João de la Caille (2.0) como litterato,
oftcrece os seguintes dizeres»no frontispício:
H ISTO IRE | DE | LIMPRIMERIE | ET DE LA LIBRAIRIE, | Oú l'on voit fon origine & fon progrés, | jufqu'en 1689. | DIVISE'E EN DEUX LIVRES \ (l.ogar de
uma gravurinha rectangular, aberta em cobre, que representa a insígnia
do editor:—a figura da Prudência, impunhando com a dextra um espelho e com a sinistra um molho de serpentes; circumscrevendo esta
figura, em moldura oval, está o mote vincit prvden tia vires.) | A PARIS, | Chez JEAN DE LA CAILLE, rue Saint Jacques, |
à la Prudence. | — | M. DC. LXXXIX. | AVEC PRIVILEGE DU RO Y.\
Constitue vol. in-4.0 de 322 pag. numeradas, precedidas
de 4 innumeradas, e seguidas de 26 também sem numeração.
Das 4 pag. innumeradas, por que abre, a i." é occupada
pelo frontispício (com o verso em branco); segue-se na 3.a
e na 4.11 o Prefacio, iniciado por uma capital ornamentada
(aberta em chapa de cobre) e coroado por uma graciosa
vinheta aliegorica (da qual foi Seuin o delineador e C. Vermeulen o gravador). De pag. 1 a pag. 52 das numeradas corre
o texto do Livro Primeiro; de pag. 53 a 304 vai o texto
do Livro Segundo: em ambas estas secções figura como
inicial uma lettra capital ornamentada, aberta em cobre;
d'ambas o texto se vê sobrepujado por elegante vinheta, gravada em cobre também, como em cobre é gravado o remate especial para cada um dos dois Livros. Em pag. 3o5
principia, coroada por uma vinheta que representa as armasreaes de França, a Lista dos impressores e livreiros que
em Paris receberam approvação desde 1643 até 1689: e
finaliza esta relação em pag. 322. Na primeira das restantes
paginas (innumeradas) começam os índices alphabeticos dos
nomes proprios citados no texto, e correm até meio da pagina penúltima, cuja segunda metade é occupada pela Errata. Na pagina derradeira vem o Extrait dit Pririlege du
Roy, em que se declara que Jean de la Caille l'aijné (impressor e livreiro na cidade de Paris) é o editor e auctor
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da obra. In-fine, lê-se:— Imprime par Pierre le Mercier
aux dcpens de Jean de la Caille. .
[Aos que extranharem não ter João de la Caille (2.0) continuado a usar a insignia adoptada pelo pae (insígnia que
ficou descripta em pag. 3oy) peço licença para explicar em
duas palavras a proveniência do distinctivo empregado no
frontispício do livro que venho de citar.
João de la Caille (2.0) casou com uma filha de Simeão
Piget, celebre livreiro-imprcssor parisiense. O fundo importantíssimo da livraria, que deixou Simeão Piget, passou por
sua morte ás mãos do filho (Jacques Piget) e ulteriormente
ás mãos do genro.
Tinha Simeão Piget adoptado, quando comprára a livraria de José Cottereau, a mesma insignia que este usava (a
figura da Prudência1); conservou-a João de la Caille (2.0)
e d'ella se ficou servindo (como exemplifica a Histoire de
1'Imprimerie et de la Librairie).
Quem ficou usando o distinctivo das tres codornizes («Aux
Trois Cai Ileso) foi o irmão de João de la Caille (2.0), Roberto João Baptista de la Caille (de quem já na pag. 3n
me occupei).]
#
A Histoire de 1'Imprimerie et de la Librairie, apezar do
desdenhoso menosprezo com que a tratam certos críticos
modernos (e apontarei entre esses o auctor do artigo ácèrca
de João de la Caille no tom. viu (Paris—1855) da Nouvelle
Biographie Générale depuis les lemps les plus reculés jusqu'à
tios jours
publiée par MM. Firmin Didot Frères,
sons la direction de M. le Dr Iloefer), merece ainda hoje
ser consultada.
1

Quasi egual era a insígnia de que pelo mesmo tempo usavam em
Lyão, no exercício da sua industria que associados exploravam, os livreiros-impressores João Girin e Bartholomeu Rivière:— a figura da
Prudência impunhando com a dextra uma espada, e na mão esquerda
segurando uma serpente; por mote, as palavras Vincit prudentia vires.
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O Dr. André Chevillier, que foi Bibliothecario da Sorbonne, c que em 1694 deu d luz na capital da França L'Origine
de rimprimerie de Paris (in-4.0 de 44.8 pag. numeradas, precedidas de 8 sem numeração), teve occasião de travar estreitas relações com João de la Caille (2.0), —assim o diz
elle no Prefacio do livro citado,— e (em pag. 58) refere-se
imparcialmente por esta fórma á Histoire de VImprimerte
et de la Libraire:
«Ce Livre qui a cté fait avec foin & beaucoup de travail,
pouroit etre encore plus parfait fi on marquoit les Bibliotheques ou font gardées les Editions qu'on rapporte, quand
elles ne font pas communes, ou les bons Auteurs qui les citent, afin que le Public fut certain qu'on n'y a rien avancé
que de vrai. Et je crois que c'eít aulli le deflein de 1 Auteur
de rendre fon Livre plus exact, en corrigeant les fautes qui
s'y font gliflées, & de 1'enrichir beaucoup dans une feconde
Edition.»
Essa reimpressão projectada pelo auctor da Ilistoire de
1'Imprimerie, que sem duvida traria notáveis melhoramentos, não chegou a executar-se,—porque a morte o surprehendeu antes de ultimados os retoques do manuscripto (João
de la Caille (2.0) falleceu em 1720, de provecta edade): e,
que esses promettidos melhoramentos não eram pura phantasia do bibliothecario Chevillier, demonstram-n-o acrescentamentos e substituições com que João de la Caille (2.0) inriqueceu em 1694 os poucos exemplares que lhe restavam
por vender da sua obra1.
D'esses exemplares, que Brunet em seu Manuel du libraire
et de 1'amateur de livres (tom. 111 da 5.a edição—col. 724)
qualifica de mui raros e preciosos2, existe um em poder
■ Em um dos additamentos intercalados refere-se João de la Caille
(2.") aos muitos subsídios que o Dr. Chevillier lhe proporcionou, e aos
muitos conselhos que lhe deu para a reimpressão do seu livro.
2
Os continuadores do citado Manuel du libraire, no tom. 1 (col. 735)
do Supplément, accusam vendidos em 1870 dois d'esses exemplares,
um por 200 francos e o outro por 25o. Os proprios exemplares primi-
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do meu illustrc collega e amigo Dr. Venâncio Deslandes,
que me facultou examinál-o detidamente.
E no meu exame verifiquei ser de uma exactidão rigorosa
a descripção apresentada por Brunet dos accrescentamentos
e substituições que João de la Caille (2.0) intercalou nos
exemplares privilegiados.
Os exemplares primitivos, depois de modificados pelos
additamentos e substituições, segundo eu tive occasião de
observar confrontando o exemplar do Conselheiro Venâncio
Deslandes com o da Bibliotheca Nacional de Lisboa, olíerecem a disposição seguinte:
1.°—Nas 4 pag. preliminares innumeradas não apresentam alteração.
2."—Na pag. 1 das numeradas succede-lhes o mesmo.
3.°—Na pag. 2 as ultimas 12 linhas acham-se tapadas
por uma tira de papel, que se lhes collou, com 10 linhas impressas.
4.0—Seguem-se intercaladas iG paginas novas (numerada com o algarismo 3 a primeira, innumeradas as treze
que decorrem até á antepenúltima, e numeradas as duas
derradeiras com a repetição dos algarismos 1 e 2): numa
d'essas paginas accrescentadas figura, coroando-a, uma gravura allegorica, aberta em chapa de cobre.
5.0—pag_ 3 e ^ (das primitivas) conservam-se taes quaes.
6.°—Pag. 5 a 16 foram substituídas por 24 paginas de
impressão (vinte innumeradas; e quatro marcadas com os
algarismos 17, 18, 19 e 20): em uma d'estas paginas figura,
intercalado no texto, o retrato de João Fausto (gravura em
cobre, assignada por L. Boudan), e numa folha áparte (sem
texto impresso) o retrato de Gutenberg (também gravado
em lamina de metal, e assignado pelo mesmo L. Boudan)-,
na ultima pagina das supplentes innumeradas vem nova cabeça ornamental, gravada em cobre, representando o inte-

tivos (que não receberam de João de la Caille
as modificações e
os additamentos), esses mesmos (de que existe um na Bibliotheca Nacional de Lisboa) chegam a alcançar elevado preço, quando no mercado porventura apparecem.
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rior de uma officina typographica, no alto de cuja porta
avulta o escudo das armas-reaes de França.
—Seguem-se pag. 17 a bi sem alteração alguma.
8.0—Pag. 53 a 60 foram substituídas por 18 paginas
(innumeradas) de nova impressão, em uma das quaes figura
(gravado em chapa de cobre pelo referido Boudan) Ulderico
Guernich ou Ulrico Gering: a cabeça ornamental que nos
exemplares primitivos infeitava o começo do «Livro Segundo», acha-se em os exemplares modificados substituída
por gravura que representa o interior de uma officina typographica, no centro da qual sobresái a figura de Minerva.
g,o — De pag. 61 em deante não se incontra modificação
alguma.
O exemplar hoje em poder do Conselheiro Deslandes,
e
por elle adquirido (ha poucos annos) no leilão, a que se procedeu em Paris, da Livraria do notável typographo Alkan
Sénior (ou a Alkan ainés),— pertenceu em tempos á famosa
collecção da celebre familia Debure (cujos membros exerceram largamente em Paris a industria de livreiros, recommendando-se ao mesmo tempo como bibliographos).
Em uma das guardas do exemplar, por própria lettra de
um dos Debures, vem a seguinte nota: — «Exemplaire precieux datis le quel se trouvent des additions qui ríont été
mises que datis 1111 Ires petit tiombre tfexetnplaires». E mais
abaixo, a seguinte: — *L'on tie cotinoil a pavis que qualve
exemplaires semblables a celui ct«.
Num duplo galhardete, que acompanha o exemplar, lê-se
manuscripto, e com muita precisão elaborado, um curioso
apontamento das variantes que apresentam os exemplares
modificados em relação aos primitivos.
Iti-fine acha-se collado em uma das guardas um artigo
impresso (extrahido da Bibliothèque Historique de la !■ ratice
de Fevret de Fontette) relativamente aos melhoramentos introduzidos por João de la Caille (2.0) nos exemplares modificados da Ilistoire de 1'Iinprwierie et de la Ltbrairie: em
esse artigo se diz que João de la Caille continuára sempre,
até fallecer, impenhado no proposito de emendar e ampliar a
obra sobredita.

Depois de apontar as particularidades que se incontram
nos exemplares modificados, o auctor do referido artigo
accrescenta: — «Feu M. Barois, fçavant & curieux Libraire
de Paris, nous a prêté un Exemplaire de fa Bibliothèque,
lur lequel nous avons fait ces Obfervations».
Ora nessas «observações» não se menciona o accrescimo
do retrato de Gutenberg. Seria esquecimento do articulista?
porcerto que não. Debure (o antigo dono do exemplar hoje
possuído pelo Dr. Deslandes) explica-nos a deficiencia, escrevendo-lhe á margem o seguinte:—oNota. Qiiatre pages
avanl le portrait de jean fust annoncé, Von doil trouver un
portrait dejeati guttemberg, imprime sur la page entiere,
qui manquait dans Vexemplaire de M. Barrois, qui a servi a
donner cette description».
Rematarei estas considerações, archivando uma particularidade que apresenta o exemplar pertencente ao Conselheiro Deslandes,—particularidade que ao livreiro Debure
nao esqueceu apontar em uma das guardas do livro, e que dependeu meramente de imposição errada:—«Nota la feuille
NN, Jaisant les pages 28 1-288, ayant été mal imposée, il
faut avoir attention en la lisant, de suivre les chi])'res du
haut des pages, qui sont bien ceux qui doivent y elre.»
#
Annexo ao duplo galhardete, que já mencionei no exemplar adquirido pelo Dr. Venâncio Deslandes, vinha uma espécie curiosíssima:
ORIGINE | DE | L'IMPRIMERIE, | Extraite de l'Hifíoire de PImpri- | merie compofée par Monfieur | De la
Caille, Libraire à Paris. \ (Logar de uma vinheta typographica.) |
A PARIS. |
| 1742. | 5 pag. numeradas, precedidas de
2
sem numeração, no formato a que chamam commummente in-S2.°
f
D este galante opusculo, que se me afigura mui raro,
mandou o Dr. Deslandes fazer na Imprensa Nacional de
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Lisboa uma reproducçao em fac-smule photo-lithographico,
adrede para com cila brindar o notabilissimo impressor de
Nova-York, Thcodoro De Vinne, um dos mais distinctos
bibliophilos dos Estados-Unidos da America. A respectiva
tiragem limitou-se tão somente a uma dúzia de exemplares,
todos cm papcl-da-China, com um dos quaes tive a fortuna
dc ser presenteado.
#
Das impressões dc João dc la Caille (2.°) citarei como
curiosidade bibliographica a seguinte especie, por ser producção poética de um portuguez (D. Francisco Mascarenhas, Conde de Coculim'):
LUDOVICO MAGNO, | GALLIARUM, ET NAVARRE | REGI CIIR1STIAN1SS1MO, | PANEGYRIS. |
Auctore llluftriffimo, & Generoiillimo Domino D. | FRANCISCO MASCAREGNAS, Comité | Coculini, | à Conlilijs

. D. Francisco Mascarenhas, Conde de Coculim e Verodá (no Estado
da Índia), filho de D. João Mascarenhas (i.° Marquez de Fronteira e 2.°
Conde da Torre) e de D. Magdalena de Mendoça (filha de 1'i ancisco
de Sá de Menezes, 2." Conde de Penaguião), nasceu em Lisboa aos 22
de Novembro de 1G62, e íalleceu no verdor apenas de 22 primaveras aos
20 de Maio de i685.
Foi á saudosa memoria d'este esperançoso c mallogrado mancebo
que José Correia de Brito consagrou o Tvmvlo Apollmeo, mencionado
na .Primeira Parte» do presente estudo (pag. 81 a 82).
Relativamente ao mérito litterario por que se recommendava o joven Conde, transcreverei as textuaes palavras que o íllustre Diogo
Barbosa Machado lhe dedica na liibliotheca Lusitana (em pag. 194 do
'" «Aquelles dotes, que a natureza concedeo na idade adulta os potlluo
com exceilo em a juvenil metrificando com tanta fuavidade, e alluenc.a
loco que teve uzo de razaõ, que parece que as Mulas o enarao no leu
grémio, c que do berço voou ao cume do Parnallo para ter coroado
Príncipe da Poefia Latina. Naô teve menor gemo para o eiludo da autoria Sagrada, e Profana cujos fuecellòs mais memoráveis relatava com
tanta dillinçaõ como t'e os eilivera lendo. Ffcreveo Cartas Latinas com
a pureza da 1'raze de Cicero, e com a delicadeza dos conceitos de 1 limo.
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Serenillimi Petri | Secundi Portugalli^ Rcgis. I (Logar occupado por um gracioso emblema do Roi-Soleil, delicadamente gravado
em chapa de cobre.) ) PARISIIS, | Apud Joannem DE LA Caille,
via Jacobaiâ ad | infigne Prudential |
1M. DC. LXXXIV. |
ln-4.0 de 40 pag. numeradas, precedidas por 2 sem numeração (das quaes a i.a é occupada pelo frontispício e
cm branco a 2.a), com rubricas por lettra alphabetica, mas
sem reclamos, nitida impressão em caracteres redondos,
oflerece este livro por inicial do texto um H floreado, e em
remate uma vinheta decorativa.

1 oda elta erudição fe efmaltava com hum génio afavel, e benigno com
que conciliava os affectos de todo o genero de peflòas.»
E (em pag. 195 do mesmo tomo), referindo-se com muito louvor aos
versos do poemeto, dá-lhes a qualificação de «elegantifiimos».
Da sua latinidade se occupa também com elogio Collotes de Jantillel:
"'ipiilolam tuam fummâ cum voluptate legi, nani l'cripta erat eo
sermone, qui puritatem ciceronianam haut mediocriter redolebat». Asdizia elle ao Conde numa das cartas que lhe dirigiu: vem esta
em pag. 78 do livro Hora; Subcecivx (livro impresso por João da Costa
em 1679, e do qual mais adeante se me proporcionará tratar).
l^igno é também de notar-se (imbora exaggerado) o encomio que
lhe tece o auctor do Enthusiasmus Pocticus (Vid. Joamii V. Epigram'"atum Libri quinque. Authore, P. Antonio dos Reys Lusitano, Congregationis Oratorii UlyJJiponenJis, liegio Historico-Latino Portugallia■, &
Regiig Academia; Socio. Toinus Prior. (Logar occupado por uma gravurinha dc
A
- Quillard, aberta cm lamina dc cobre.) Ulyssipone Occideillali, Ex Privlo Joseph'1 Antonii a'Sylva, Academia■ Regia■ Typographi.—M. DCC. XXVIII.
"m facultate Superiorum.—In-4.° de 324 pag. numeradas, antecedidas
P°r 98 sem numeração.—É esta a edição princeps): ■
Frons tua fe doctas pariter, Coculinc, virentes
Induit in laurus, quas pulchra paravit Opella
Illa, liquente quidem calamo deferipta, Maroncm
Scd fapicns gravitate metri
João de Sousa Caria que verteu em portuguez a obra do P. Antonio
os Reis (Vid. Tom. 1 das Imagens conceituosas dos Epigrammas do
everendo P. M. Antonio dos Reys, readupdas (sic) do metro Latino
ao metro Lujitano. Rejlexoens Jobre algumas das fuas Argucias, que em
ous tomos ojferece ao Excellentissimo Senhor Dom Jayme, Terceiro
"que do Cadaval, Marquej de Ferreira, Conde de Tentúgal, do Confelho de Ejlado, e Guerra, Ejlribeiro môr de S. Magejlade, e Prefi-
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À frente do texto, e servindo-lhe de cabeça ornamental,
figura numa chapa de cobre o retrato do monarcha francez
(Luiz XIV), ladeado por accessorios allegoricos.
D'este poemeto panegyrico, em hexametros latinos, ha dois
exemplares na Bibliotheta Nacional de Lisboa, e por esses
pude bibliographicamente fazer a apresentação do opusculo.
Por entre os 1221 versos de que se compõe o poemeto
(e não 1200, como inadvertidamente allirma Diogo Barbosa
Machado no tom. 11 da Bibíiotheca Lusitana em pag. 19S,-—
onde também por ingano se lhe attribue formato 111folio)
referencias varias se incontram a glorias portuguezas.
Assim, por exemplo, em pag. 7 os seguintes versos:
Tunc Lyfius, ponto (fie fertur) ftagna, refufo,
Intumuit preiiofaTagus, ílriditque metallo
Unda fonans, tanquam jam jam pulfura Philippos:
Namque erat in fatis fidus feralc tyrannis
Te fore: quo genito, cum bis fe volveret annus,"
Ductor Lufiadum revocato íi fanguine Regum
AlTereret patriam, Francis comitantibus armis.
dente da Me/a da Confciência, e Ordens. Joaõ de Sousa Caria. (I.ogar
occupado por uma gravurinha dc A. Quillard: c a mesma que figura tio roslo da cdiçfio
princept dos Epigrammatum Ubri quinque rctro-citada.) Lisboa Occidental, Na
Oficina da Musica.—M. DCC. XXXI. Com todas as licenças neceffarias.— ln-4.° de 127 pag. numeradas, precedidas por 272 sem numeração.—O Tom. 11 da obra (Lisboa Occidental: Na Noya OJJicina de
Mauricio Vicente de Almeida, Morador nos Sete Cotovelos junto à Parochial Igreja de S. Mamede.—M. DCC. XXXI11.—Com todas as licenças neceffariasj é in-4." de 551 pag. numeradas (e não 751, como,
por ingano typographico, á primeira vista parece), antecedidas de 8
sem numeração) offerece-nos dos versos retro-citados a traducção seguinte .
^ ,ua fronte, ó Coculim famofo,
Igualmente fe ornou louro viçofo,
Que produzio efla obra circumfcrita,
Porem com pluma cândida de(crita;
Mas lie certo, que o canto cm gravidade,
llfurpou dc Virgilio a mageltade.
1 Nascido em 5 de Septembro de i638, Luiz XIV (a quem D. Francisco Mascarenhas se dirige neste panegyrico poemeto) dois annos contava, e era simplesmente Delphim de França, quando a conjuração de
1640 logrou recollocar na cabeça de legítimos reis a coroa portugueza.
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E ainda outrosim os seguintes em pag. 12:
Afpicis &, toti facicns commercia mundo
Qua Gama purpureos aditum vulgavit ad Indos
Vafcus & ignotum reperit Capralius orbem.
O poemeto, exclusivamente destinado (como indica o seu
próprio titulo) a glorificar os méritos e grandezas do ostentoso monarcha, principia assim:
Hactenus Auguítos thalamos; annexaque claris
Stemmata fcederibus, pacemque adamante ligatam,
Unde data; populis leges; qua lampade flexit
Allobrogum Vénus alma Ducem; quo denique pacto
Auriferis electra Tagi mifceret arenis
Eridanus, cecinit fidibus mea Mula remillis.
Tunc è pumiceis glaucas Nereidas antris
Et virides Nymphas fuerat mihi blanda roganti
Elicuiffe fatis; Dryadafque avertere filvis,
Et facilem rriolli Venerem deducere Cypro.
At nunc armaia; qua;runt nova carmina laudes:
Claflica nam, lituique truces, clangorque tubarum
Obfcurant plácidos, quos edit tibia cantus.
Jam mihi Pieridum vocalibus abdita lucis
Fortiíis anira fonant: docti jam largiús amnes
Parnafli de rupe cadunt; folitóque remugit
Plus Lycij cortina Dei. Procul abfit Amorum
Vulgus iners : Paphiofque feri tentoria Martis
Excipiant thalamos, tedibusque jugalibus arma,
Claraque luteolo fuccedat adorea velo.
Te, Lodoice, canam. Regale modertia culmen
Verfibus inclinet: nec enim, Rex magne, pigebit
Poft ílrepitus te defeflum, bellique labores,
Victrices Latijs curas laxare Camcenis.
E termina d'est'arte:
Sed quid ego! num tanta rudem fiducia mentem
Erigit, ut parva pelagus decurrere cymba
Audeat? Ulterius íi nunc tua volvere facta
Aggredior, Lodoice, feges denfiflima laudum,
Iliadofque novum mihi nafeitur argumentum.
Idcirco jam pono chelyn, jam lampada feflus
Illi trado viro, nemoris cui fceptra fonori
Prajbeat: & totam propinet Hyantida Clio.
21
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entre numerosa prole, em que se desintranhou o inlace
conjiigal de João de la Coste e Carlota Charlier, disse eu
que lhe destacavam os biographos um filho e uma filha.
a filha, por nome Carlota de la Coste (nome que veio
matrimonialmente a converter-se no de Carlota de la Caille),
contei o pouquíssimo que pude incontrar.
Co filho, —João de Ia Coste chamado («Jean de la Coste»
em
za

^ ancez, como seu pae), ou João da Costa (á portugue) como elle em Portugal se tornou conhecido,— passarei agora a occupar-me; e, a proposito do filho, incidentalmente falarei também do pae, referindo-me á sua residencia
e
m Lisboa.
0 Dr. Antonio Ribeiro dos Santos, querendo distinguil-os
(visto que filho e pae usaram ambos o mesmo nome), chama
(em portuguez) ao pae «João da Costa o Velho»; e ao filho,
"João da Costa o Moço».
1 or este modo os discrimina o eruditíssimo polygrapho,—
guando, escrevendo a Memoria para a Historia da TyPograjia Portuguesa do Século XVI, incluída no Tom. viu
' ®rte 0 das Memorias de Litteratura Portuguesa, publi<■<* as pela Academia Real das Sciencias de Lisboa (Lisboa—
Na Officina da mesma Academia — Anno M.DCCC.XII.—
11

4- ), lhe põe por appendice a «Lista dos Impressores no
Céculo XVII».
#
Duas inexactidões, porem, commetteu nas suas referenClas aos

dois impressores o illustre académico.
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E uma delias consiste em attribuir ao velho João de la
Coste (ao pae) o appellido aportuguezado, chamando-lhe
«João da Costa».
Contestando esta inexacta asserção, direi não me constar
que o velho João de la Coste (o pae) aportuguezasse nunca
o appellido, apezar de ter vindo nos últimos tempos de sua
vida, por convite do filho1, residir em Lisboa, onde falleceu
em 1671.
Agora aqui me vai outra vez aproveitar o registro manuscripto, que já mencionei, pertencente ao archivo da antiga
«Irmandade do Bemaventurado S. Luiz Rei de França».
Nelle se me deparou, pela mais feliz das eventualidades,
nada menos que o proprio termo em que se declara admittido por irmão, aos 8 de Septembro de 166Õ, João de la
Coste, filho de Alexandre de la Coste e de Claudia Veroquier. Subscrevem o termo (redigido em portuguez, como
todos os do livro) diversos mesarios, entre os quaes o filho
do admittido que assigna (á portugueza) «João da Costa».
E dois annos depois, procedendo-se a eleições na fórma
do Compromisso, aos 11 de Julho de 1Ò68, se lavrou o termo
seguinte:
«Em 22e de Julho de 1668 Sendo presente o Jui\ em Cabido e os ojficias e hirmaô a baixo assinados pera allegerem
os oj/icias p.a sentirem no ano de mil e 66g e Como lie Costume ellegir, por Jui\ nosso Irmaô Denis Seue escriuaô Jean
La Coste Lesné por tresoirero Carlos pocquelin mordomos
Samuel Coruier, P.° donnadieus, procurador Joseph Lardy
esta eleisaó assim foi feita nessa S.'a Ca\a e Cabido sendo
os ditos Irmaôs Chamados para este dia e hora assim declarado Lisboa Em 22' assim dito os quas assinaraõ a
baixoa.
1 «Jean qui fut s'établir íi Lisbonne, ou il s'ell fait diftinguer d'avec
les autres Imprimeurs & Libraires, oú il attira fon pere qui y mourut
en 1671»:—assim deixou dito João de la Caille em pag. 267 da Histoire de 1'Imprimerie et de la Librairie.

E seguem-se, na subscripção do termo, dezeseis assignaturas, entre as quaes a do velho João de Ia Coste (que
assigna «Jean de la Coste») e a do filho (que assigna «Jean
de La Coste®).
£) ahi a um anno procede-se novamente a eleição para os
cargos da Irmandade.
E no respectivo termo se lê:
"Em 21 de Julho 166g fendo presentes o Juis ojficiaes
tnais Irrnaõs abaixo afinados em Cabido fe elegeeraó p"
finar o anno que vem por Juis a Joaó da Cosia o velho
Vor Escriuaõ a Nicolao Rossignol..
» &c.
Temos portanto o velho João de la Coste (refiro-me ao
pae) ora designado por «Jean La Coste Lesné# (Jean de la
°ste 1 Aisné), ora por «João da Costa o velho». Mas todos
°s termos em que traçada se me deparou, com as dos ou?ros mesarios, a sua assignatura, apresentam-n-a sempre
•nvariavelmente —Jean de la Coste—, como se lê no facs
»nile, que em seguida pode vêr-se, copiado pelo Visconde
u
'i° t'e Castilho sobre um termo lavrado aos 28 de Outubro de 1668:

Era certamente para o distinguirem do filho, que no re8'stro da «Irmandade» lhe chamavam «Jean de la Coste
Aisné» ou (á portugueza) «João da Costa o Velho».
Mas passaria em julgado, entre Portuguezes, esta ultima
designação nominativa, adoptada porventura para, no tracto
commum da vida, facilmente o discriminarem do filho, que
em Portugal usava aportuguezados appellido e nome (con\ertendo «Jean de la Coste» em «João da Costa»)?
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E chegaria tradicionalmente aos ouvidos de Ribeiro dos
Santos (um século depois!) aquella designação nominativa—
«João da Costa o Velho»?
Não sei,—como também não sei (porque nunca me passaram pelos olhos, nem citadas as tenho incontrado) se o
velho João de la Coste imprimiu (ou firmou com o seu nome
de impressor) obras escriptas em portuguez.
♦
E aqui se levanta agora outra questão: — exerceu porventura o velho João de la Coste em Portugal a industria de
impressor?
O Dr. Antonio Ribeiro dos Santos (loc. cit.) affirma que
sim,—posto não mencionar producto algum de sua officina.
Este silencio, relativamente ao lavor typographico do
velho João de la Coste em Portugal, compartilham-n-o
egualmente quantos bibliographos conheço, com excepção
apenas de Nicolau Antonio (como adeante mostrarei).
E todavia .... todavia duas especies ha, duas pelo menos,
duas especies em que figura como impressor o velho João
de la Coste.
Escriptas ambas em latim, essas duas obras, passo immediatamente a apresentál-as.
Diz a primeira no frontispício:
CONTROVÉRSIAS | PHILOSOPHICAS, | ET MEDICAS. | EX DOCTRINA DE FEBRIBVS \Jubtiliter
lucubratas, noit tantúm Medíeis, fed & | Philofophisperquam
vtilcs. I EMMANVEL DOS REYS | TAVARES | Santirenfis, Régio ítipendio educatus: facra; Theo- | logia; olim,
nunc etiam Medicina; profeífor com- | muni cenfuríe mittit
judicandas. I (Logar occupado por uma vinheta decorativa, gravada
em chapa de pau, que representa uma elegante jarra com flores.) j
VLYSSIPONE. | Ex Typographia IOANNIS A COSTA
Senioris. | — | M. DC. LXVII. | CVM FACVLTATE
SVPERIORVM. I
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In-4.0 de 430 pag. numeradas (e não 33o como erradamente inculca a derradeira por lapso typographico de numeração commettido nas ultimas 8 fls.), antecedidas por 11
pag- innumeradas, —impresso em redondo com algum italico, rubricas por lettra alphabetica e reclamos, cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas, remates decorativos, e na pag.
3.a das preliminares innumeradas o brazão (gravado em lamina de cobre) do Commendador Manuel Luiz de Saldanha
(a quem a obra é dedicada),— este livro acha-se representado na Bibliotheca Nacional de Lisboa por um exemplar
que tenho presente.
(A Bibliotheca Publica de Évora (segundo informações
que recebi do meu prezado amigo e erudito bibliographo,
Annibal Fernandes Thomaz) possue egualmente das Cotit>'oversias Pliilosophicas um exemplar).
No frontispício da outra obra, a que me refiro, eis o que
se lê:
THOMiE I RODERICI A VEIGA | PRO ARTE MELICa DOCTORIS | celeberrimi, ejufdemque Profefsoris
Primarij | in Academia Conimbricenfi. | PRACTICA MEDICA. | Cui acceflit ejufdem Auctoris Tractatus de Fontanellis, & | Cauterijs. | Opus pojlhmum (sic) nunc primum
Incem editum. | (Logar occupado por vinheta decorativa, que representa elegante jarra com flores, gravada em chapa de madeira.) |
VLYSSIPONE. | Ex Typographia IOANNIS A COSTA
Senioris. | Sumptibus Iofephi Ferreira Bibliopolce Conimhricenjis. | — | M. DC. LXVIII. | Cum Priuilegio Régio. \
In-4.0 de 351 pag. numeradas, precedidas de 7 sem numeração, impresso em redondo com algum itálico, rubricas
por lettra alphabetica, reclamos, duas iniciaes floreadas,
duas cabeças decorativas (uma das quaes é a da aguia com
as azas abertas, tal como o leitor pode ver no especimen
photo-lithographico da Musa Typographica), e finalmente
uma vinheta de remate, que figura um vaso com flores,—
esta especie também se acha representada por um exemplar
na Bibliotheca Nacional de Lisboa.
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(A vinheta ornamental que figura no frontispício da Practica Medica, e que representa uma elegante jarra com flores (adeante a incontrará o leitor em fac-simile photo-lithographico, appenso â pag. 331), é exactamente a mesma que
se observa no rosto das Controvérsias Philosophicas).
Nicolau Antonio, o famoso auctor da Bibliotheca Hispana
Nova', consagrando (em pag. 355 do tom. i)-um pequenino
artigo ao escriptor «Emmanuel dos Reys Tavares», cita-lhe
pela fórma seguinte a obra que mencionei: —«Controversas
Philofophicas & Medicas ex doctrina de febribus. Ulifipone
apud Joannem da Coita feniorem 1667. in 4.»
y
E (em pag. 312 do tom. 11), no artigo relativo a «Thomas
Rodriguez de Veiga», cita-lhe entre as obras: — tPractica
Medica: cui acceífit: Tractatus De Fontanellis, & Cauteriis.
Olilipone apud Joannem a Coita 1668. 4.»
Como acaba de ver-se, Nicolau Antonio transcreve erradamente, na citação da primeira obra, o nome do impressor; e supprime-lhe a designação de «Sénior» quando inscreve o da segunda (parecendo por esse modo que nesta
se trata do filho, e não do pae).
Ainda assim, conforme notar já fiz, Nicolau Antonio é
dos bibliographos meus conhecidos o único a inscrever, na
especificação de obra impressa, o nome do velho typographo.
Barbosa Machado, mencionando as duas obras no tom. m
da Bibliotheca Lusitana, diz da primeira (em pag. 351) no
artigo ácêrca de «Manoel dos Reys Tavares»: — «Controverjtce Philofophicce, & Medica? ex doctrina de febribus.
Ulyiipone apud Joannem da Cofia 1667. 4.»
E diz da outra (cm pag. 748), no artigo ácêrca de «Thomaz Rodrigues da Veiga»:—«Practica Medica, cui accejfit
Tractatus de Fontanellis, c6 Cauteriis. Ulyílipone apud
Joannem da Coita 1668. 4.»
" A edição que tenho presente, e a que me refiro, é a de Madrid
(Tomus primus. Matriti apud Joachimum de Ibarra Typographum Regium MDCCLXXXIII.—Tomus secundus. Matriti apudViduam et lieredes Joachimi de Ibarra Typographi Regii MDCCLXXXVIII.).
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Como se vc, Barbosa Machado, transcrevendo em amas o nome do impressor, supprimiu-Ihe a designação de
«sénior». Porque? seria involuntário lapso do amanuensecopista? seria equivoco de Barbosa Machado, ao tomar
como impressas pelo filho obras em que o pae se inscreve
impressor? ou seria, pelo contrario, intencional proposito
o Abbade de Sever, figurando-se-lhe que, imbora annuncia as como producto de oflicina do pae, deviam realmente
r

egistrar-se como impressas na officina do filho? Não me
atrevo a decidir-me.
Direi entretanto o que penso em relação ás impressões
inculcadas como producto typographico dá officina do velho
oao de la Coste (Ex Typographia Joamiis a Costa Senioris).
João de la Coste, vindo por convite do filho' estabelecer
cm Lisboa a sua residencia, não traria provavelmente o fito
e exer
cer por sua conta a industria de impressor;—e se
o teve, esse fito industrial, quaesquer motivos lho fizeram

,eP0ls a^andonar, pois que certamente não abundam prouctos typographicos a abonar-lhe a sua actividade como
impressor em Lisboa.
Duas espccies mencionei apenas, que tragam indicação
.c serem por elle impressas: e confesso que de nenhuma
outra tenho por ora noticia, imbora também não ouse por
mo o algum affirmar que naquellas duas impressões se resume o seu lavor typographico, depois de assentar domicilio
c
m ortugal. Mas se outras ha porventura, alem das duas
l
]ue apontei, poucas ou antes pouquíssimas deverão ser as
que existam.
Emigrando de França para Portugal, o velho João de la
oste hospedar-se-hia em Lisboa na casa de seu filho? É de
suppor.
Ajudaria elle o filho com os seus conselhos na gerencia
a typographia? Muito é de suppor também: muito é mesmo
ae crer.

de
Caille c uem
nor ar em010
l quipositivamente
affirma (segundo já fiz
pag. 3^4);—«Jean
fut s'établir ào Lisbonne
' ' -Utira fon pere qui y mourut en 1671».
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Mas estabeleceria o velho em Lisboa, por sua conta, officina própria? Coisa nenhuma o demonstra.
£ os dois livros que deixei mencionados, em que explicitamente se declara serem producto da officina do velho (Ex
Typographia Ioannis a Costa Senioris)? • • • • Esses dois livros (assim respondo eu á pergunta) poderão talvez representar apenas, na sua actividade industrial, um accidente
esporádico.
Possível é mesmo que os pouquíssimos productos, em
que figura por impressor o velho João de la Coste, signifiquem apenas uma galante deferencia do filho para com o ■
pae, um fino sentimento de cordialidade filial, um requinte
de respeito e amor, um pretexto para bibliographicamente
ficar um testemunho da collaboração do pae na typographia
lisbonense, um desejo emfim de vincular ostensivamente o
nome do pae á officina do filho.
Por outro lado
uma reflexão me occorre, que não
deixarei no tinteiro. E é que —entre as duas únicas obras,
de que até hoje colhi noticia, publicadas com a indicação
de ter sido seu impressor o velho João de la Coste,— ha
uma correlação curiosa e merecedora de reparo: vem ella
a ser que figura em ambas representado um testemunho
solemne de consideração pela memoria do Dr. Thomaz Rodrigues da Veiga.
Na Practica Medica ha d'este sábio escriptor uma obra
posthuma, que o editor se propõe salvar do olvido.
E no livro das Controvérsias ha uma valente apologia escripta por Manuel dos Reis Tavares em defesa de Thomaz
Rodrigues da Veiga contra as impugnações que lhe fizera
o Dr. Bento Vasquez Matamoros, Professor cathedratico
em Ossuna.
Perante esta coincidência de assumptos, brota-nos a suspeita de que em poder de Manuel dos Reis Tavares (admirador de Thomaz Rodrigues da Veiga) existisse porventura
o manuscripto inédito da Practica Medica.
Editor das duas obras poderia ter então sido o proprio
Dr. Tavares, que na mesma officina as fizesse ambas estampar.
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Mas, se nas Controvérsias não vejo indicado nome de
editor, na Practica Medica é o livreiro José Ferreira quem
ostensivamente figura como tal.
Qualquer que tenha sido o motivo determinante de similhantes productos typographicos,—o que posso affirmar
como certo, o que posso affirmar como incontestável, é que
as duas obras citadas, muito imbora se digam impressas
em officina do pae (Ex Typographia Ioannis a Costa Sénior is), foram compostas e estampadas na officina do filho.
Elementos typographicos e decorativos, nellas impregados, são absolutamente os mesmos de que o filho usava
naquelle tempo em suas impressões.
Quer o leitor que eu graphicamente lhe demonstre similhante verdade?
Aqui lhe ponho appenso, em reproducção fac-simile, o
frontispício da Practica Medica.
E aqui lhe ponho outrosim para confronto, em reproducção fac-simile, o frontispício das
NOTICIAS | CVRIOSAS, | E NECESSARIAS | DAS
COVSAS DO | BRASIL. | Pello P. SIMAM DE VASCONCELLOS | da Companhia de Iesvs, | Natural da Cidade do Porto, Lente que foi da Sagrada Tlieologia, | &
Prouincial naquelle E/lado. | (Logar occupado por uma vinheta
decorativa, gravada em madeira, que representa uma elegante jarra
com flores,—e que frequentemente figura nas impressões de João da
Costa, ora usada como infeite frontispicial, ora como remate ornamental,
ora emfim simultaneamente (como no presente caso acontece) das duas
maneiras impregada.) | EM LISBOA. | Na Officina de IOAM
DA COSTA. Anno 1668. I (I-ogar occupado por linha de infeites
typographicos.) | COM AS LICENÇAS NECESSARIAS. |
Constitue vol. in-4.0 de 291 pag. numeradas (não incluída
na conta uma derradeira em branco), precedidas por 8 sem
numeração, e seguidas por 12 egualmente innumeradas, impresso em redondo, com algum itálico, rubricas e reclamos,
iniciaes floreadas, cabeções decorativos, e remates ornamentaes.
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Por moldura ao frontispício ha um filete typographico
rectangularmente disposto.
As outras paginas offerecem todas egualmente moldura
constituída por filetes tvpographicos, assim combinados:

No intervallo que separa os dois filetes marginaes, ha cotas
em typo itálico. Ao dos dois filetes que se observam na cabeça das paginas, correspondem a respectiva marcação numérica e o «titulo corrente» da obra (symetricamente desdobrado em cada grupo de paginas fronteiras).
Queira agora o leitor cotejar (no fac-simile que de cada
um lhe offereço) o frontispício das Noticias Cvriosas com
o da Practica Medica, e difficil lhe não será convencer-se
de que ambos representam productos elaborados na mesma
officina: em ambos a mesma feição geral, em ambos o
mesmo caracter de typo, em ambos a mesma vinheta decorativa (impregada também pelo velho João de la Coste no
frontispício das Controvérsias Philosophicas, e pelo filho a
cada passo nas suas numerosas impressões).
Mas
inda o leitor se não dá por convencido ante o
confronto que lhe offereço? Queira então recorrer á Bibliotheca Nacional de Lisboa, que das obras citadas tem na
sua collecção exemplares: e a comparação minuciosa das
respectivas impressões acabará por apagar todas as duvidas.
Inclusivamente lá figura em ambos os livros (tanto nas Noticias Cvriosas, como na Practica Medica) o mesmo cabeção ornamental da aguia com as azas abertas,— cabeção
que veio ainda a figurar nas impressões de Valentim da
Costa Deslandes, como exemplifica na Musa Typographica

333
o «Soneto extemporâneo» do Conde de Tarouca (vid. na
«Primeira Parte» do presente livro o respectivo fac-simile
photo-lithographico).
Que o velho João de la Coste em Lisboa auxiliasse o filho,
com seus conselhos de experimentado, no exercício da industria typographica, repito que me parece perfeitamente plausível.
Que em casa do filho, por qualquer fórma associado nos
interesses com elle, ou mesmo sem com elle ter sociedade,
se intregasse o pae a lavores na arte de Gutenberg, também
naturalíssimo se me afigura e perfeitamente crivei.
Pode mesmo acaso affirmar-se que não foi o velho João
de la Coste quem por suas próprias mãos imprimiu na officina do filho as Controvérsias Philosophicas e a Practica
Medica? Não pode.
Nem repugna admittir que Typographia Joamiis a Cosia
Sertioris signifique apenas o prelo em que o velho impressor
superintendia ou por suas próprias mãos trabalhava na officina do filho, prelo que inclusivamente poderia o pae haver
de França trazido como pertença de sua casa.
Mas pode, e creio que deve seguramente affirmar-se, perante o que exposto deixei, não ter o velho João de la Coste
assentado em Lisboa oílicina própria.
#
Tudo isto, quanto nas precedentes paginas do presente
capitulo fica exarado ácêrca das duas impressões em que
figura o nome do velho João de la Coste, veio incidentemente aproposito da impropriedade com que o Dr. Antonio Ribeiro dos Santos lhe chama «João da Costa o Velho.»
Perante a uniformidade que incontrei de suas assignaturas
no registro da «Irmandade do Bemaventurado S. Luiz Rei
de França»,—parece-me natural concluir que, imbora uma
ou outra vez (para do filho o distinguirem) lhe chamassem
«João da Costa o Velho», nunca João de la Coste usou
aportuguezar-se na assignatura.
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Quem aportuguezou appellido c nome, foi o filho—que
de «Jean de la Coste» passou a inscrever-se «João da Costa»
nas obras portuguesas em sua oilicina impressas,—muito
imbora, nas cartas que escrevia em francez, assignasse Jean
de La Coste (ou Jean de la Coste), como pode ver-se no
fac-simile que olTereço em gravura (copia de autographo incontrado pelo Dr. Venâncio Deslandes no Museu Plantino
em Antuérpia):

Mas, se destarte assignava o filho nas cartas que em
francez escrevesse, também duas outras maneiras lhe conheço de firmar sua assignatura:—João de La Coste (ou
João de la Coste) e João da Costa.
De todas incontrei eu exemplo no citado registro da «Irmandade do Bemaventurado S. Luiz Rei de França»,—
onde alternativamente se inscreve por uma fórma ou por
outra, sem que possa conjecturalmente suppor-se-lhe motivo
determinante para tal ou tal fórma preferir na assignatura.
Assim em 9 de Março de 1669 (é nesta data a primeira
vez que lhe apparece no registro a assignatura, inscreve-se
elle (perfeitamente á franceza)—Jean de La Coste.
Mas logo, em 5 de Outubro d'esse mesmo anno, assigna-se—João da Costa.
E em successivos termos, de 1660 a 1667, continua sempre assignando-se—João da Costa.
Será por ter definitivamente adoptado essa fórma?
Não é.
Aos 22 de Julho de 1G68, subscrevendo o termo que em
pag. 324 deixei copiado, assigna outra vez (á franceza) —
Jean de La Coste.
Depois, com a data 28 de Outubro do mesmo anno 1668,
incontro no registro nada menos do que cinco termos, todos
elles lavrados pelo proprio punho do moço impressor, que
ora se inscreve (assignando-se á franceza) Jean de La Coste,
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ora (á portugueza) João da Cosia,—ao passo que a assignatura do pae cm todos os cinco termos c sempre Jeati de la
Coste.
Em 22 de Janeiro de 1673 apresenta o registro dois termos,
e em ambos incontro a assignatura do filho: já o pae nesse
tempo havia morrido, se devemos dar credito (como é de
justiça) ao que João de la Caille conta do seu fallecimento
na Histoire dc /''Imprimerie et de la Librairie.
Nos dois termos, porem, a que me refiro, a assignatura
do filho reveste uma nova fórma—João de La Coste (ou
.João de la Coste)—fórma que ora aqui mostro em fac-simile
(rigorosamente copiado pelo Visconde Julio de Castilho):

/
Repetição d'esta nova fórma torno apenas a incontrál-a
em 10 de Julho de 1G77.
Antes e depois d'essa data, o que o registro me deixa vêr
é alternadamente, indistinctamente, umas vezes a assignatura Jean de La Coste ou Jean de la Coste, outras vezes
(perfeitamente á portugueza, como elle nas impressões portuguezas se inscrevia) João da Costa.
E por João da Costa se inscreve na ultima assignatura
que d'elle offerece o registro, aos 28 de Abril de 1680. Aqui
lhe deixo em memoria gravado o respectivo fac-simile:

Posto isto, —e porque em Lisboa foi que o moço João de
la Coste (o filho) exerceu verdadeiramente a sua actividade
industrial de impressor,— emtanto que o pae a exerceu
principalmente em Paris (pois que as impressões lisbonen-
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ses, em que o seu nome figura, representam (quando muito)
um mero incidente de occasião),—quer-me parecer que mais
razoavelmente discriminaremos os dois insignes impressores,
se ao pae conservarmos o appellido francez «de la Coste»
(chamando-lhe portanto «João de la Coste») e ao filho tratarmos por «João da Costa» (como elle se inscrevia nas
suas impressões de livros portuguezes, e como tanta vez
deixou seu nome assignado no registro da «Irmandade do
Bemaventurado S. Luiz Rei de França»).
*
Das duas inexactidões cm que o Dr. Antonio Ribeiro dos
Santos cahiu com referencia aos dois impressores, de que
tenho estado a tratar, ficou rectificada a primeira, e passarei a expor a segunda.
Consiste essa cm attribuir-lhes, tanto ao pae como ao filho, um cargo que nunca em tempo algum exerceram, pois
que ambos indevidamente inclue no rol dos que em Portugal
tiveram titulo de «impressores-regios».
Similhante lapso, em varão tão illustrado como todos reconhecem o Dr. Antonio Ribeiro dos Santos, difficilimo se
me afigura de explicar.
Aonde é que Ribeiro dos Santos foi porventura buscar
noticia de que houvessem exercido cargo ou recebido titulo
de impressores-regios o velho João de la Coste e João da
Costa seu filho?
Onde é que Ribeiro dos Santos incontrou, impressa por
qualquer d'elles, obra que trouxesse (como sempre em circumstancias taes se usava naquelle tempo) a indicação de
ser «Impressor d El-Rei» o dono da ofiicina?
Depois .... perguntarei:— Não exercendo o velho João de
la Coste, senão muito accidentalmente (como demonstrado
fica), industria typographica em Portugal, será porventura
licito suppor que o escolhesse El-Rei para Impressor de sua
Casa?
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Emquanto ao filho (que nem mesmo consta chegasse a
naturalizar-se portuguez), decide-se o caso (independentemente de qualquer outro motivo) desde que bem attentemos
na serie chronologica dos indivíduos sobre quem foi sucessivamente recahindo para tal emprego a escolha do monarcha:
Pedro Craesbeck, nomeado por Alvará de 28 de Maio
de 1620' (quando nem sequer ainda o pae de João da Costa
em Paris dera ingresso na corporação dos livreiros-impressores);
Lourenço Craesbeck, provido no officio por morte de Pedro Craesbeck (seu pae)2;
Antonio Alvares, que por desistencia de Lourenço Craesbeck («nomeado administrador e estanqueiro do contrato
do tabaco na comarca de Coimbra a 18 de agosto de 1640
annos»3) lhe succedeu no cargo de Impressor d'El-Rei;
Henrique Valente de Oliveira que succedeu a Antonio
Alvares (quando João da Costa já em Lisboa se achava
domiciliado);
e porfim Antonio Craesbeck de Mello que succedeu no
cargo a Henrique Valente de Oliveira,—e que, fallecendo
quando João da Costa já não existia, veio a ter cm 1687
Miguel Deslandes'" por successor.

' O Alvará, transcripto pelo Dr. Venâncio Deslandes (de pag. .22 a
<24) nos Documentos para a Historiada Typographia Portuguesa nos
séculos xv1 e xvu (Lisboa —Imprensa Nacional—1888), existe no Archivo
Nacional da Torre do Tombo (Chancel. de D. Filippe Il—Privileg —
b
Liv. xliii, Jl. 282).
2 Vid. os citados Documentos para a Historia da Typographia Portuguesa nos séculos xvi e xvu (pag. 201).
Assim o diz por estas mesmas palavras (op. cit.—pag. 202) o Conselheiro Deslandes.
■1 Assim vem positivamente declarado no Alvará de 6 de Outubro
de 1687 (Vid. no Archivo Nacional da Torre do Tombo: — Chancel.
e . Pedro II—Liv. svm, Jl. 37 v.),— Alvará que a seu tempo aqui
^ anscreverei, quando vier a terreiro a officina de Miguel Deslandes
e a nomeação d'elle para o cargo de régio impressor.
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Acerca do modo por que decorreram paca João da Costa
os annos passados em França, desde que nasceu té que de
lá emigrou, reina a mais completa obscuridade: foram felizes.' foram tormentosos? foram accidentados? foram destituídos de interesse? resposta não incontro para similhantes
perguntas.
O pouco, pouquíssimo, que d este impressor sei dizer,
circumscreve-se apenas ao tempo da sua residencia em Portugal. João de la Caille, que lhe cita o nome na Histoire
de l Imprtmerie et de la Librairie, nada mais nos diz alem
das palavras que já no antecedente capitulo (em pag. 324)
deixei transcriptas; elementos nenhuns, pois, nos fornece*
para lhe bem reconstituirmos a personalidade.
Inclusivamente, se alguém me perguntar os motivos que
induziram aquelle moço a deixar em Paris a casa paterna
e a trocar por solo extrangeiro a terra da sua naturalidade,
confesso que não incontro com que lhe responder.
#
A primeira vez que attentei em certa cabeça ornamental
muito empregada por João da Costa em suas impressões
(refiro-me á que tem na parte mediana um escudo com uma
palmeira e o mote cvrvata resvrgo'),—acudiu-me, como

1
Já d'esta cabeça ornamental me occupei, descrevendo-a por incidente quando tratei do Vergel de plantas e jlores (em pag. 91 do presente livro).
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hypothese perfeitamente acceitavel, que pudesse no respectivo emblema estar figurada uma allusão a qualquer facto
memorável, occorrido na vida de João da Costa.
Não me era desconhecida (confesso francamente) a circumstancia de ter o impressor francez Agostinho Courbé
(que em Paris floresceu no século xvii) adoptado por insignia
um escudo elliptiforme, em cujo campo se ergue alterosa
palmeira com o lettreiro cvrvata resvrgo.
Quem folhear a—Bibliographie des principales Editions
Originales d'écrivains /rançais du XV' au XVIII' siòcle
par Jules Le Petit—Ouvrage contenant environ Soo facsimilés de titres des livres décrits.—Paris Maison Quantin
Compagnie Générale d lmpressioti et d Édition 7» Rue SaintBenoil—1888 (In-8.° de viii-383 pag. numeradas, antecedidas por 3 sem numeração, e seguidas por 1 (também innumerada) que se destina á marca da officina impressora),
tres especimens incontrará (em pag. 146, i5o, e 221) de frontispícios em reproducção fac-simile, frontispícios que todos
offerecem por adorno a supra-referida insignia.
E são elles:
o frontispício da edição princeps da tragi-comedia de P.
Corneille Le Cid (Paris—1637—in-4.0),
o da tragedia Ilorace escripta pelo mesmo auctor (Paris—1641 —in-4.0),
e finalmente o da comedia LEvnvque por La Fontaine
(Paris—1654—in-4.0),
impressões estas (repito) que todas trazem no rosto o
mesmo distinctivo da palmeira com a lettra cvrvata resvrgo, variando imbora em cada chapa (mormente nas duas
ultimas em relação á primeira) os accessorios de ornamentação que circumscrevem o escudo central.
Entretanto dizia eu:
Pode ser que João da Costa, incorporando intencionalmente a divisa de Courbé numa das cabeças ornamentaes
que empregou, quizesse porventura symbolizar qualquer facto de sua vida, que hoje desconheçamos por escassez de elementos biographicos.

JíL
Em Agostinho Courbé (está a perceber-se) a divisa é uma
galante e auspiciosa allegoria, allusiva ao seu appellido'.
Mas em João da Costa?....
Em João da Costa.... occorria-me que talvez transtornos de carreira industrial em França o houvessem trazido
a Portugal, transtornos que nesta patria adoptiva (onde elle
aportuguezára o nome original aJean de la Coste») se desvanecessem ante uma benefica brisa de prosperidade2. E porque não seria uma doença, que o houvesse posto ás portas
da morte, e de que milagrosamente escapasse? uma doença
inclusivamente que em França lhe tivesse feito perigar a
existencia, e contra a qual incontrasse prompto remedio no
abençoado clima d'este nosso lindo paiz, tão desdenhado ás
vezes por extrangeiros, mas sempre por elles tão invejado?
A qualquer d'estes incidentes poderia considerar-se allusiva
a adopção da divisa.
Casualidade simples de haver João da Costa aproveitado,
sem motivos intencionaes, uma cabeça ornamental naquellas especiaes circumstancias de symbolismo allegorico,—declaro que se me não afigurou hypothese viável, pois que não
costumavam naquelle tempo os impressores olhar com indifíerença para similhante assumpto, nem usurpar como
distinctivo de suas officinas as divisas alheias.
#
Hoje, com o requintado progresso de Jin-de-siècle, e com
a degeneração da liberdade em licença, e com a arbitraria
1

De Agostinho Courbé diz João de la Caille (em pag. 274 da sua
Histoire de 1'lmprimerie et de Ia Librairie):—«II prenoit la qualité
d'Imprimeur & Libraire de Monfeigneur le Duc d'Orleans, & avoit pour
marque un Palmier, & pour devife ces paroles: Curvata refurgo: faifant allufion à fon nom.»
* Referindo-se ao estabelecimento d'este impressor francez em Portugal, diz oViscondé de Castilho (no vol. vi da Lisboa Antiga, pag. 172):—
• Parecia que a fortuna bafejava a Jean de la Coste.»
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invocação de hypotheticos direitos sem a observancia dos
deveres correlativos, a especulação torpe e a burla infamissima de certos industriaes (melhor diriamos «industriosos»)
imita c falsifica «marcas de fabrica»,—mas é com a reservada intenção de illudir o publico, defraudando e simultaneamente desacreditando os trabalhadores honestos.
No «obscurantissimo» século xvii não havia quem puzesse
em práctica essas bellas prendas!
Passavam, sim, não raro, insígnias de um para outro livreiro, ou de um para outro impressor: mas passavam lealmente, francamente, legalmente, quer por successão hereditária (e este era o processo mais natural), quer por acquisição da loja ou da officina, quer por acquisição do material,
quer inclusivamente por imprestimo.
Já o nosso Ribeiro dos Santos reconheceu e affirmou esse
facto, quando na Memoria sobre as origens da Typograpliia em Portugal no Século XV(vid. Tom. viu das Memorias de Litteratura Portuguesa, publicadas pela Academia
Real das Sciencias de Lisboa) escreveu (em pag. 75):— «E
estas Divisas, e Marcas, ou erão originaes dos Impressores,
isto he de sua própria invenção, ou herdadas, ou também
adoptadas das mesmas Officinas, que compravão.»
Afirmativas analogas nos offerece P. Delalain, em pag. xiv
do Inventaire des Marques d'Imprimeurs et de Libraires de
la Collection du Cercle de la Librairie1:—«Ajoutons que
toutes les marques ne sont pas originales; on les voit se

1 Bibliothèque Technique du Cercle de la Librairie—Inventaire des
Marques d'Imprimeurs et de Libraires de la Collection du Cercle de la
Librairie Par M. P. Delalain President de la Commission de la Bibliothèque Technique—Deuxième Édition, revue ct augmentée (Logaroccupado
por gravura que representa o anverso da medalha cmblematica do «Cercle de la Librairie de
rimprimerie et de la 1'apetcric fondé en 1847») Paris Au Cercle de la Librairiet
de 1'hnprimerie de la Papeterie, du Commerce de la Musique et des Estampes 117, Boulevard Saint-Germain, 117 Avril 1892 Reproduction et
traduction réservées.— ln-4." de xxviii-357 pag. numeradas (com capa
impressa em papel-de-côr para resguardo da brochura); frontispício a
vermelho e preto; no texto varias reproducçóes emfac-simile. No verso
do ante-rosto, diz: —«Paris Imprimerie D. Dumoulin et C" 5 rue des
Grands-Augustins, 5».
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répéter soit dans le mC-rne pays, soit dans dautres pays.
On observe aussi qu il y a échange ou emprunt de marques;
et, plusieurs fois, sur des ouvrages portant un nom de libraire ou d'imprimeur déterminé, se trouve une marque qui
appartient notoirement á un autre dont il pouvait être le correspondam ou le dépositaire.»
Isto mesmo é o que entre nós algumas vezes acontecia.
E acontecia também não raro, em officinas de impressão,
passarem a figurar como simples elementos decorativos (sem
a minima intenção de marca distinctiva) gravuras que noutras officinas haviam antecedentemente representado insígnias de impressores ou de livreiros1.
Assim, por exemplo, o impressor Luiz Rodrigues, que
teve officina em Lisboa no segundo quartel e ainda no terceiro do sec. xvi, adoptou por emblema de sua insígnia typographica (num elegante rectângulo que mede om,ii3 de
altura por om,o82 de largura) um dragão alado, com a cauda
a inroscar-se em tronco d'arvore sem ramos: no alto do
tronco ha uma fita ondulante (com a lettra salvs vit.i:); da
parte inferior do mesmo tronco pende uma cédula, na qual
se lè o nome do impressor i.vdvvicvs rodvrici.
Como exemplos de especies, em que figura estampada a
insígnia de Luiz Rodrigues (tal qual acabei de a descrever)2,
apontarei as duas seguintes:
lio Prefte Joam das ilidias. (Logar occupado por uma gravura
(que abrange quasi toda a pagina), aberta em chapa de madeira, e irn1

Imbora apparentemente frivolas, estas particularidades,—quando
convenientemente aproveitadas, estudadas e concatenadas, (trabalho
este que, na parte respectiva ao nosso paiz, ainda estií por fazer),—
podem representar um precioso fio na tarefa labyrinthica de quem pretenda acompanhar o movimento da industria typographica em Portugal,
e o destino que o material das oflicinas foi tendo na sua passagem de
uns para outros impressores.
2
No Catálogo de la liibliotéca de Salvá, escrito por D. Pedro Salvá
y Malten, y enriquecido con la descripcion de otras muchas obras, de
sus ediciones, ele. (Valencia—Imprenta de Ferrer de Orga —1872—2
vol. in-8.°), incontra o leitor (em pag. 3o do tom. 11) reproduzida em
fac-simile a insígnia typographica de Luiz Rodrigues.
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pressa a preto e vermelho.) Verdadera informaçam das terras
do Prejle Joam, fegundo vio & efcreueo ho padre Francifco
Aluarei capellã dei Rey nojfo fenhor. Agora nouamete irnprejfo por mandado do dito fenhor em cafa de Luis Rodridrigueç liureiro de feu» alte\a.
Em formato a que chamam in-folio, constitue vol. de
128 fis. (erradissimamente numeradas pela frente), antecedidas por 4 pag. (sem numeração), e seguidas de 1 r pag.
(innumeradas também), quasi todo exclusivamente composto
em caracteres de typo semi-gothico (pois que pouquíssimas
amostras offerece de typo itálico ou de redondo), com rubricas e sem reclamos, capitaes de phantasia (gravadas em
madeira), frontispício a vermelho e preto.
A penúltima pagina das innumeradas termina assim: —
«Acaboufe no anno da encarnaçam de noflo fnor Jefu chrifto
a hos vinte dous dias de Outubro de mil & quinhentos e quarenta annos». A pagina seguinte (derradeira) é exclusivamente destinada á insígnia do impressor.
Ha d'esta rara impressão1 dois exemplares na Bibliotheca
Nacional de Lisboa,—um dos quaes (ricamente incadernado,
com doiraduras na pasta e no córte das folhas) pentenceu
em tempos á famosa Livraria de D. Francisco de Mello
Manuel da Camara).

' Modernamente se fez na Imprensa Nacional de Lisboa, por iniciativa
e sob os auspícios do seu digno Administrador (Conselheiro Venâncio
Deslandes), uma reimpressão da preciosa obra do P. Francisco Alvares.
Constitue essa reimpressão, no formato in-4.0, um elegantíssimo volume impresso em caracteres elzevirianos de redondo, com iniciaes
ornadas. Abrange o volume 207 pag. numeradas, 3 preliminares sem numeração, e 9 fls. addicionaes com reproducçóes em fac-simile (incluída
nellas a do rosto da edição de 1540, e outrosim a da insignia typographica de Luiz Rodrigues).
Resguardada na brochura por formosa capa (estampada a preto e
vermelho em papel-de-côr), a edição moderna diz assim no seu frontispício (egualmente impresso a vermelho e preto): — Verdadeira informação das terras do Preste João das índias pelo Padre Francisco Alvares—
Nova edição (Conforme a de 1540, illujlrada de diverfos fac-fimiles)—
Lisboa Imprensa Nacional 1889.
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I.. Andr. Resendii. Vincentivs Levita: et Marlyr. Olisipone.
Apvd Lodouicum Rhotorigium tj-pographum. M.D.XLV.
Em formato a que chamam in-4.0, constitue vol. de 65 pag.
numeradas (e não 64 como apparentemente inculca, pois
que está repetida a pag. 28), antecedidas por 45 innumeradas (na primeira das quaes estão circumdados por uma
airosa portada ornamental (gravada em madeira) os dizeres
do rosto), e seguidas de 6 sem numeração (a ultima das
quaes é exclusivamente occupada pela insígnia do impressor). Impresso em itálico, de involta com pouquíssimo redondo, em nenhuma das paginas offerece reclamos, mas
em todos os cadernos apresenta rubricas por lettra aiphabetica, e ostenta por elemento decorativo quatro capitaes
de phantasia. (Na Bibliotheca Nacional de Lisboa ha também d^sta obra um exemplar).
Pois aquella mesma chapa que Luiz Rodrigues muito
usou nas suas impressões, vamos nós ulteriormente incontrál-a com a cédula em branco (depois de nella supprimido
o nome lvdvvicvs rodvrici) em obras impressas por João
de Barreira e João Alvares (quando associados em Coimbra), como se pode verificar na
Historia do linro fegundo do defcobrimeto <& conqmfta da
índia pelos Portuguefes. (Logar occupado por vinhetinha typographica.) Feyta per Fernão lope\ de Castanheda. Com privilegio Real.
Constitue vol. (em formato a que chamam in-folio) de
239 pag. numeradas, 8 preliminares innumeradas, com 1
final (verso da pag. 239) sem numeração e exclusivamente
destinada á impressão da insignia typographica usada por
Luiz Rodrigues (mas apagado na cédula o nome d'esse impressor).
Este volume, que tem no frontispício uma elegante portada (gravada em madeira), e no decurso da impressão vários
elementos decorativos, diz in-fine (como terminação do texto,
em pag. 239): — «Foy impreffo eíte fegundo liuro da hiítoria
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da índia em a muyto nobre &. leal cidade de Coymbra por
Ioão de Barreyra, & Ioão aluarez empreflores dei rey na
mefma vniuerlidade. Acaboufe aos vinte dias do mes de
Ianeyro. De MD.LII.»
Oito «Livros» abrange a «Historia do Descobrimento e
Conquista da índia pelos Portuguezes» (impressos todos em
Coimbra na mesma oflkina (\bbi a i56i),— uns por João
de Barreira e João Alvares associados, e outros sómente
por João de Barreira); mas só na Historia do liitrofegimdo
vem aproveitada a gravura da insígnia.
(A obra de Castanheda, que bibliographicamente constitue preciosa raridade, acha-se representada por um exemplar na Real Bibliotheca da Ajuda, e por dois na Bibliotheca
Nacional de Lisboa).
A impressão que passo agora a mencionar, torna-se ainda
mais notável,—porque, alem da insígnia rectangular estampada (como no livro de Castanheda) em remate de impressão, apresenta no proprio frontispício uma gravurinha com
a mesma impresa:
Emmanrelis Co/1 a' Iureconfulti Lvsitani Regii Senaloris
de nuptijs Eduardi Infantis Portugalli#, atque Ifabellce,
Illujlríjjimi Theodofij Brigantice Ducis germana•, Carmen
Heroicum. (Logar occupado por vinhetinha typographica.) (Logar
occupado por gravura em madeira, que representa insignia de impressor: um tronco d'arvore,na parte superior do qual se inrosca, vibrando
língua farpada, um dragão com azas, emtanto que na parte inferior se
inlaça uma fita com a legenda salvs vite.) Conimbricce. Excndebant
Ioannes Aluarus & Ioannes Barrerius Typograplii Regij.
AllllO M. .D LII. (Logar occupado por vinhetinha typographica.)
In-4.0 de 40 pag. innumeradas, impresso em redondo,
com algum itálico, sem reclamos nas paginas mas com rubricas nos cadernos, offerece este livro por infeite uma inicial floreada na Dedicatória ao Duque de Bragança D.Theodosio.
A pagina derradeira é exclusivamente destinada á impressão da chapa rectangular que Luiz Rodrigues usava nas
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suas impressões, apagado na cédula o nome d aquelle impressor (como acontece na citada Historia do liuroJegundo
do defcobrimêto cfc conquijla da Índia).
(Constitue o Carmen Heroicum rara especie, de que possue na sua opulenta livraria um exemplar o meu prezado
amigo Anselmo Braamcamp Freire, — illustre bibliophilo, e
não menos illustre escriptor, versadissimo sobretudo em assumptos heraldico-genealogicos.— (Aqui o imprazo eu agora
a pôr um dia ponto na «priguiça priguiçosa» de'que nos
falava o gracioso D. Francisco Manuel, e a que Braamcamp
Freire deve resistir em nome da patria que justamente lhe reclama os fructos opimos da sua intelligencia e do seu estudo.
Oxalá, despertado por este meu imprazamento, o vejamos
breve dar-nos a lume, completa em livro, a interessante e
substanciosa memoria que no Diário lllustrado (Lisboa—
1885) começou a publicar sob o titulo — Os brasões da sala
de Cintra.)
Outras vezes, nas impressões conimbricenses de João de
Barreira e João Alvares, apparece tão sómente (como distinctivo) a gravurinha frontispicial que vem no rosto do Carmen Heroicum, e deixa de aproveitar-se a chapa do grande
rectângulo com a cédula em branco.
Exemplificando esta modalidade, apontarei a seguinte especie, que na Bibliotheca Nacional de Lisboa se acha representada por um exemplar:
Ari//otelis de reprehêjionibus Soph(/larum. Liber tinus. Nicolao Grouchio Rhotomagen/i interprete. (Logar occupado pela
f-ravurinha (aberta em madeira) que íigura no frontispício do Carmen
Heroicum.) Conimbricae. Apud Ioannem Barrerium: & Ioannem Aluare\. M. D. XLIX.
In-4.0 de 101 pag. numeradas e 2 finaes sem numeração,
é impresso este livro em caracteres de itálico e (pouquíssimo) redondo, com rubricas mas sem reclamos; por elementos d'infeite offerece duas iniciaes ornadas.
A ultima pagina das finaes innumeradas é exclusivamente
occupada pela seguinte subscripção: — «Excuífum fuit hoc
opus Melchioris Beleago diligentia, ac impenfis in gratia
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literarum. Excudebant Ioannes Barrerius & Ioannes Aluarus
Typographi Regij. Anno. M. D. XLIX. Menfe Septemb.»
Outro exemplo: e seja elle a insígnia que João de Barreira empregou em Lisboa,—insignia constituída por um
escudo elliptiforme (que mede 0m,079 de altura, por om,o6o
na sua maior largura), em cujo campo viceja, á luz do sol
nascente, um coqueiro de lructos pendentes, com a lettra
(na orla do escudo) omnia omnibvs.
Esta insignia pode o leitor examinál-a no frontispício da seguinte raridade bibliographica, representada por dois exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa:
Orthographia da Lingoa Portvgvesa. Obra vhl, & neceffaria, a/si pera bem fcreuer a Lingoa He/panhol, como a
Latina, & quaefqucr outras, que da Latina teem origem.
^[- Item hum tractado dos pontos das claufulas. Pelo Licenciado Duarte Nune\ do Lião. (Logar occupado por gravura
aberta em chapa de madeira) que representa a insignia supra-descripta.)
Em Lisboa, Per" loão de Barreira imprejfor dei Rei N. S.
M. D. LXXVI.
Em formato a que chamam in-4.0, constitue vol. de 78
fls. numeradas na frente, e 4 preliminares sem numeração,
impresso em redondo com pouquíssimo itálico, rubricas,
reclamos, e, como elemento decorativo, iniciaes ornadas.
No primeiro quartel do século seguinte, aquelle mesmo
escudo, com que João de Barreira tinha adornado o frontispício da obra que mencionei, apparece empregado pelo impressor Jorge Rodrigues, como exemplifica a
Descrição. Do Reino de Portugal. Per Duarte Nune\ do
Leão, défembargador da cafa da fupplicação. Dirigida ao
illujlrifsimo & muito excelletite pior Dom Diogo da Sj'lua,
Duque de Francauilla, Conde de Salinas & Riuadeo, Prefidente do confellio da coroa de Portugal. (Escudo das armasreaes portuguezas, gravado em chapa de madeira.) Em Lisboa. ImpreQo com licença, por Iorge Rodrigues, Anno. 1610.
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Em formato a que chamam trivialmente in-4.0, constitue
vol. de 162 fls. numeradas na frente e 12 preliminares sem
numeração, impresso cm redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, cabeças ornamentaes (constituídas pelo agrupamento de vinhetinhas typographicas), iniciaes floreadas,
e no frontispício tarja decorativa (formada pela combinação
de infeites typographicos).
A gravura do escudo (que o impressor João de Barreira
empregou no frontispício da Orthographia da Lingoa Portvgvesa) figura aqui (na Descrição do Reino de Portvgal)
exclusivamente occupando a frente da fl. 12." preliminar (fl.
que offerece o reverso em branco).
(Tres exemplares tem d'esta rara edição a Bibliotheca Nacional de Lisboa. D'esses ha dois que trazem marcada a
procedencia:—um d'elles pertenceu (como se infere da rubrica no frontispício e do ex-libris collado na guarda) á «Bibliotheca de hiíloria Nacional, e bellas Letras de Antonio
Lourenço Caminha»; o outro teve por dono (como se evidencia pelo escudo esphragistico, impresso a oiro nas pastas
da incadernação) «O P. F. Manoel de S. Carl. Comm. Ger.
da Terr. S.,a».
Annos depois, a referida gravura do escudo elliptiforme
(com o sol nascente, o coqueiro carregado de fructos, e a
lettra omnia omnibvs) reapparece-nos empregada por Henrique Valente de Oliveira, não como insígnia de impressor,
mas como remate decorativo, em pag. 499 e 7D1 da
Chrotiica de Carmelitas Descalços, particvlar do Reyno
de Portvgal, e Provinda de Sam Felippe. I. Tomo. Pello
P. Fr. Belchior de S. Anna, Leitor de Theologia No feu
Collegio de Coimbra. Chronista, e indigno filho Da me/ma
Prouincia, & natural do lugar do Grajal. — Lisboa. Com
licença da Inqvisiçaô, Ordinário, e Paço. Na Officina de
Henrique Valente de Oliueira. Anno i65j.
Constitue vol. (em formato a que chamam in-folio) de
767 pag. numeradas, antecedidas por 12 innumeradas (não
comprehendida nesta conta a fl. do ante-rosto ornamental
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gravado cm cobre). (Ha deste livro um exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa).
E usado ulteriormente o vejo ainda ^o escudo do omnia
omnibvs)1, como remate ornamental, em pag. 32 do
Sermam de N. Senhora da Piedade Pregado em a Igreja
das Chagas da Cidade de I.isboa, na funiptuofa Fe/ta, que
lhe fa"x em dia das Neves a fua devota Irmandade, ejlando
o Santíssimo Sacramento expojlo. Pello R. P. Fr. Lvis de
S. Joseph, Lente de Theologia, <fc Cujlodio habitual da Provinda de S. Antonio dos Capuchos. (Vinheta, gravada em madeira, e emblematica do Coração de Maria Santíssima.) Em Lisboa.
Com todas as licenças necejfarias. Na Officina de Antonio
Rodrigues d'Abreu,
à Jiia cu/la imprejjo. Anno 1676.
Constitue folheto in-4.0 de 23 pag. numeradas. Ha (desta
especie dois exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa).
Ainda outro caso analogo:
Antonio Ribeiro, que em Lisboa accentuou no ultimo
quartel do sec. xvi a sua actividade tvpographica, adoptou
por insignia um escudo elliptiforme, em cujo campo se alteia uma palmeira, superiormente cingida por uma coroa:
no alto resplende o sol; e em baixo, ladeando o caule da
palmeira, ha duas figuras (uma das quaes symboliza o rio
Douro (com a legenda doro), e a outra (com a legenda mino):
symboliza o rio Minho): na orla do escudo, ellipticamente
disposta a lettra virtvs mehia vtroqvk gavdi-t. Mede a chapa
0m,077 na sua maior altura (eixo vertical) por om,o58 na
sua maior largura (eixo transversal)2.

1 Note-se que em todas estas impressões, quantas cito com o escudo
da omnia omnibvs, a chapa é evidentemente a mesma (por tal signal, um
pouco amolgada e falhada, á proporção que de umas para outras officinas vai passando).
a No citado Catálogo de la Biblioteca de Satvá (em pag. 2iodo tom. 1)
vem esta insignia reproduzida em fac-simite.
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Como especimen demonstrativo d'esta elegante insígnia,
indicarei a
Felicíssima victoria concedida dei cielo al Jenor D. Iuan
d'Aujlria, eu el golfo de Lepánto de la poderofa armada
Othomana. En el ano de nuejlra Jaluacion de. rSyz. Compuejla por Hieronymo Corte Real, Cauallero Português, (f)
Impreca con licencia y approbacion. i5jS. Con Priuilegio
Real.'
Impresso em typo itálico, entremeado com algum redondo,
este livro apresenta rubricas e reclamos, capitaes de phantasia, gravuras diversas (abertas em chapa de madeira), e
no rosto (egualmente gravada em madeira) uma tarja que
circumscreve os dizeres frontispiciaes.
Em formato a que chamam in-4.°, constitue vol. de 217
fls. numeradas na frente, antecedidas por i5 pag. innumeradas, e seguidas de 1 pag. sem numeração, que se destina
exclusivamente á insígnia do impressor e á seguinte subscripção:—«C Fve impresso en Lisboa por Antonio Ribero.
Ano de M. D. LXXVIII.»
(Na Bibliotheca Nacional existem d'esta rara especie tres
exemplares).
Ora acontece que precisamente a insignia de Antonio Ribeiro (previamente supprimidas no escudo as legendas doro
e mino) vamos nós incontrar no seguinte producto typographico da oííicina de Antonio Alvares:
Comedia famosa, intitvlada, I.a maior havana de Portvgal. Dedicada a la mviAUa ínclita, Catliolica, y Serenifsima
Senora 1). Lvi\a Reyna de Portugal. Compvesta por el Licenciado Manuel de Araujo de CaJIro, natural de la Villa
de Monçon Ribera dei Mino,y Redor de la Igle/ia de S. Pedro de Merufe Arçobifpado de Braga. Anuo I)úi (Logaroccupado pelo escudo das armas-reaes portuguezas.) de 164.5. Com
todas as licenças necefsarias. Km Lisb. por Antonio Aluare^
Impreffor Del Rey N. S. A custa de Ioão Leite Pereira
Liureiro, & em Jua cafa fe vende.
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In-4.0 de 38 pag. numeradas, 4 preliminares innumeradas,
e 1 final que também não offerece numeração, este raro folheto, impresso em redondo entremeado com algum itálico,
apresenta reclamos e rubricas, uma inicial ornada, e um cabeção decorativo (constituído por vinhetinhas typographicas).
Na pag. derradeira (innumerada) vem o escudo a que me
refiro (a insígnia outrora usada por Antonio Ribeiro, mas
supprimidas agora na chapa as legendas doro e mino), e por
elle sobrepujada a seguinte subscripção:—«Em Lisboa Com
todas as licenças necefiarias. Por Antonio Aluarez Impreffor Del-Rey noflo Senhor. Anno de 1645.»'
D'este raro folheto pude já manusear dois exemplares.
Pertence um d elles ao sr. Jeronymo Ferreira das Neves Sobrinho; o outro (cuja existencia me foi amavelmente revelada
pelo sr. Rodrigo Vicente de Almeida) pertenceu em tempos
á Livraria do Convento de Nossa Senhora das Necessidades, e existe hoje na Real Bibliotheca da Ajuda.
Casos analogos, acontecidos com insígnias de outros impressores nossos, poderia ainda porventura citar. Mas, para
incurtar o incidente, apenas farei menção do succedido com
a marca distinctiva de João Galrão quando no fim do presente capitulo vier chamado a teireiro esse impressor.
#
Voltando agora ao nosso João da Costa,—e continuando
nas reflexões que em (pag. 341) deixei interrompidas ácêrca
1 Como curiosidade litteraria, seja me lícito apresentar aqui a lista
dos personagens que figuram na Comedia:
El Rey Philippo Quarto.
El Duque de Bragança D. luan.
Ijj Infanta de Saboya Margarita viuda
La Duquefa D. Lui\afu Muger.
Gouemadora de Portugal.
El Marft d'Errera D. Frácifco f Mello.
El Conde de Oliuares.
El Conde de Vimiofo.
Miguel de Vafconcetlos fecretario de Eflorge de Mello cauallero.
tado de Portugal.
Pedro de Mendonça cauallero.
D. Antonio Tello Cauallero.
D. Anton de Almada cauallero.
El Doctor luan Pinto Ribero.
D. Miguel de Almeida cauallero Viejo.
Octauio foldado, y criado.
D. Gaston Caulino cauallero.
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da cabeça ornamental, por elle usada, com o escudo elliptico da palmeira e a lettra cvrvata resvrgo,—ponderava
eu também, quando em conjecturas divagava, que poderia
dar-se o caso de ter João da Costa adquirido em França
o material typographico da Oflicina-Courbé, e passado a
usar nas suas impressões em Lisboa (sem motivo algum
intencional) aquelle ornato gravado,—pela mesma fórma
que empregava cabeças ornamentaes em que figuravam as
armas-reaes de França1.
Nesta derradeira hypothese me firmei, quando no frontispício de alguns livros, por João da Costa impressos, se
me deparou aproveitada como vinheta ornamental, uma
gravura que forçoso é reconhecer procedente da OfficinaCourbé.
E, para exemplo, começarei por citar a Chromca da Ordem dos Conegos Regrantes do Patriarcha S. Agostinho
Pello P. Dom Nicolao de S. Maria,—livro
«não vulgar», a que já incidentemente (em pag. 91 a 93)
me referi.
Dois tomos abrange a obra, em formato a que geralmente
se dá o nome de in-folio, impressos ambos em redondo,
com abundancia de itálico intercalado, rubricas por lettra
alphabetica, reclamos, cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas, e remates decorativos.
Consta o i.° tomo («Primeira Parte») de 355 pag. numeradas, antecedidas por 16 sem numeração; occupando folha
especial, accresce-lhe, em guisa de ante-rosto, uma formosa
estampa de motivos allegoricos, aberta em chapa de cobre
pelo buril do gravador João Baptista no anno 1669 (conforme
tive já occasião de advertir em pag. 93, rectificando um
lapso do bibliographo Innocencio).
O 2.0 tomo («Segunda Parte») consta de 582 pag. numeradas, precedidas por 16 sem numeração, e seguidas de 1
1
Tres empregou elle repetidamente nas suas impressões, com o escudo das armas-reaes francezas, todas tres sem duvida adquiridas em
França. F. de todas tres se fez em Portugal imitação, substituindo o
escudo das tres flores-de-liz pelo escudo das armas-reaes portuguezas
como a seu tempo direi num dos proximos capítulos.
23

que também não é numerada. Antecede ao frontispício, em
folha «aparte, uma estampa egual á que no i.° tomo figurou.
No frontispício do i.° tomo, lê-se:
CHRONICA | DA ORDEM DOS | CONEGOS REGRANTES | DO PATRIARCHA | S. AGOSTINHO. |
PRIMEIRA PARTE DIVIDIDA EM VI. LIVROS. |
Pello P. Dom NICOLAO DE S. MARIA, natural | de
Lifboa, Conego Regrante, & Chronifta da | Gongregação de
S. Cruz de Coimbra | (Logaroccupado por uma elegante gravura,
aberta em chapa de madeira.) j EM LISBOA. | Na Officina de
Ioam da Costa. |
j M. DC. LXVIII. | Com todas as
Licenças necejfarias. \
No 2.0 tomo1 a disposição do frontispício é perfeitamente
egual, e quasi eguaes os seus dizeres, pois que estes apenas
' Ao nosso grande Épico se faz nesta -Segunda Parte» uma encomiástica referencia, aproposiio de seu tio paterno (o Padre D. Bento
de Camões, que em 5 de Maio de 039 sahiu eleito Prior Geral dos Conegos Agostinhos de Portugal, e que por Carta Regia de 15 de Dezembro foi nomeado Cancellario da Universidade de Coimbra).
Eis o que se lê em pag. 289 a 290:
«Foi o Padre Prior Geral Dom Bento natural de Coimbra, filho de
Antonio Vaz de Camões, <Sl de Dona Guiomar Vaz da Gama, & neto de
loaõ Vaz de Camoês, que tem lua Capella em a Clauílra da Sè da mefma
Cidade de Coimbra, com hum tumulo leuantado de mármore, todo laurado de figuras de meio releuo, porque foi efte Fidalgo pefloa notauel
afli nas guerras de Africa, como na paz; foi Corregedor da Comarca
de Coimbra, em tempo que naõ hauia mais que feis no Reino, & eraó
Fidalgos de capa, & efpada, como ainda hoje fe vfa em alguas partes
de Hefpanha. Teue o noflò Prior D. Bento hum Irmaõ por nome Simaõ
Vaz de Camoês, que herdou a cafa de leu Pay, & cazou cõ D. Anna de
Macedo, dos Macedos de Santarém, do qual houue ao fomofo (sic) Poeta
Luis de Camoês, que naõ teue fucceflaõ, & nelle feneceo efle ramo do
tronco dos Camoês deite Reyno Vafco Pires de Camoês, & feneceo à
maneira de luz, que quando fe apaga refplandece muito mais, como
refplandeceo Luis de Camoês fobrinho do noilo Prior por Letras, &
por Armas.»
D'esta referencia faz o sr. Dr. Theophilo Braga menção em pag. 252
da sua Bibliographia Camoniana.

Vinheta gravada cm Portugal no tempo de JoSo da Costa
e muito usada nas impressões dcslandesianas
(Vid. pag. 36i)

Vinheta usada na oflicina de Miguel Rodrigues (Vid. pag. 364)
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dilíerem na 6.® linha, onde (em vez de PRIMEIRA PARTE)
se lê SEGVNDA PARTE.
A gravura decorativa que figura no frontispício de qualquer dos dois tomos, em que se desdobra a referida Chronica, olTerece-nos representado, ao centro, um escudo elliptiforme, em cujo campo se alteia viçosa palmeira, com uma
fita a desinrolar-se-lhe por detraz do caule, e na fita o lettreiro Curuata Resurgo. Circumscrevem este escudo vários
accessorios de ornamentação, e entre elles as figuras de tres
anjos. Na parte inferior da gravura, observa-se, muito mais
pequeno do que o primeiro, outro escudo também elliptiforme, em cujo campo se destaca uma sigla cordiforme,
circumscripto pela qual ha espaço para duas lettras: uma
d'essas duas lettras (a que fica á mão direita do leitor) é
claramente um C; a outra (a que deveria figurar á esquerda)
não pode já ler-se na chapa, em consequência de achar-se
quasi completamente apagada.
D'esta gravura faz o Conselheiro Deslandes menção (em
pag. 233) nos citados Documentos para a Historia da Tfpograpliia, interpretando por um J a lettra que deveria figurar á esquerda, e lendo por consequência nas duas lettrís
J C as iniciaes de João da Costa.
Eu, por mim, confesso aqui á puridade que não partilho
neste ponto a opinião do meu illustradissimo collega, cujo
saber e competencia o primeiro sou a respeitar e a admirar.
Para mim, a inicial oblitterada no escudete, longe de ser
um J (como suppoz o Dr. Deslandes) deve ter sido um A:
no conjuncto das duas lettras A C leio plausivelmente as iniciaes do nome de Agostinho Courbé, a quem João da Costa
certamente succedeu na posse de vários utensílios typographicos (o que mais adeante demonstrarei).
Poderia ter João da Costa oblitterado as iniciaes ambas?
poderia. Mas tratou apenas de oblitterar a primeira (com a
idéa talvez de precisamente fazer suppor que deveria estar
alli um J), e conservou a segunda (que tanto se prestava a
ser d'alli por deante a inicial de Costa, como até alli representára a inicial de Courbé).
Quem despreocupadamente observar a gravura, tal como
se apresenta no frontispício de qualquer dos dois tomos da

356
Chronica, percebe-se perfeitamente que interprete por J C
as duas lettras da sigla cordiforme, perante a circumstancia
de achar-se «incompletamente oblitterada» a primeira inicial,
que na sua «incompleta oblitteração» tanto pode ser tomada
por um J como por outra lettra qualquer.
Trata-se de uma vinheta, que nas suas feições está mesmo
a inculcar-se por «insígnia de impressor»: o impressor da
obra, em que figura a vinheta, chama-se João da Costa: na
vinheta, circumscriptas por uma sigla cordiforme, ha duas
lettras,—das quaes a segunda é um C, emtanto que a primeira está meio-apagada. Que ha de naturalmente ler-se
então na lettra meio-apagada? Um J é o que a todos lembra.
Um J foi o que leu, com sagaz critério, o Dr. Deslandes.
Inganou-se, apezar do seu critério sagaz? só não se ingana
em conjecturas bibliographicas, quem de assumptos bibliographicos não trata! Bem sabia o Dr. Deslandes (e lá o
declara loc. cit.) que na insígnia de Agostinho Courbé figurava, tal qual, um escudo com a palmeira e o lettreiro Curvata Resurgo: e, se á direita do C figurasse nitido um A
na vinheta da Chronica, certo é que o meu illustre collega
teria lido «Agostinho Courbé». Mas numa impressão de
João da Costa,—oblitterada e confusa como está no escudete a primeira das duas iniciaes (oblitterada, mas não
completamente apagada), — o que naturalmente lembra é
o que ao Dr. Deslandes lembrou, a inicial J que no correr
das impressões se houvesse porventura amolgado e desfigurado.
Eu proprio teria assim pensado, e assim racionalmente
concluído, se não houvera logrado a fortuna de confrontar
(como a breve trecho mostrarei) as impressões de João da
Costa com as de Agostinho Courbé,—confronto que me
fez nascer a plena certeza de que na olficina d este impressor adquiriu aquelle materiaes typographicos.
Eu proprio, na cabeça ornamental que já descrevi em
pag. 91, cuidei algum tempo ver (como em pag. 339 a -H1
confesso) uma allusão a qualquer facto occorrido 11a existência de João da Costa: justificadíssimo, portanto, me parece
o racional conjuncto de argumentos em que o Dr. Deslandes
se fundou para conjecturar na vinheta da Chronica a insi-
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gnia typographica de seu quinto avô,—muito imbora essa
conjectura venha a ficar prejudicada ante as averiguações
a que procedi.
Rendendo este devido preito á illustração do meu prezado
collega, não faço mais do que prestar justiça a quem pelas
suas preciosas indicações tanto ha contribuído para derramar-se-me luz no estudo que imprehendi ácêrca das «impressões deslandesianas».
Disse eu que nos frontispícios da Chronica da Ordem dos
Conegos Regrantes se achava incompletamente apagada, e,
por isso mesmo, em seus confusos vestígios adequada a
occasionar inganos, a primeira das duas iniciaes circumscriptas pela sigla cordiforme no escudete inferior da vinheta.
Mas se noutras impressões a formos estudar, se a examinarmos em productos ulteriormente sahidos da officina de
João da Costa, incontraremos (em abono da minha asserção)
«completamente apagados» os traiçoeiros vestigios da primeira inicial, «completamente em branco» o espaço que, circumscripto pela sigla cordiforme, lhe estava primordialmente
destinado.
Quer isto dizer, que a oblitteração d'essa primeira inicial
foi mui de proposito determinada. Quer isto dizer também
que o dono da officina,—vendo, na impressão da Clironica,
ainda vestigios de uma inicial que lhe não convinha,—tratou
de «completamente» a oblitterar em subsequentes impressões.
É o que nitidamente se observa na
VIDA | DE | D. IOAM DE CASTRO, | Quarto VifoRey da índia. | ESCRITA POR j IACINTO FREYRE |
DE ANDRADE. | Offerecida ,ao IlluftrilTimo, & Reuermo
Sor | D. FRANCISCO BARRETO, | DO CONSELHO
GERAL DO S. OFFICIO, E DE I Sua Alteza, Bifpo do
Algarue, &C. | (Logar occupado por vinheta gravada em madeira, no
centro da qual o escudo com a palmeira e o mote Curuala Resurgo.) |
EM LISBOA. | Na Officina de Ioam da Costa. | A cujla
de Antonio Leite Mercador de Liuros na Rua Nona |
1
M. DC. LXXI. | Com todas as licenças necejfarias. j
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Em formato a que chamam commummente in-folio; 38o
pag. numeradas, precedidas de 8 sem numeração; impressão
em caracteres redondos com algum itálico; rubricas e. reclamos; iniciaes floreadas; cabeças e remates ornamentaes;
na pag. 48 uma gravura em madeira; em fl. separada um
magnifico retrato de D. João de Castro, aberto em lamina
de cobre,—e também gravada em cobre uma elegante portada que (em fl. preliminar) figura de ante-rosto.
Da vinheta frontispicial incontrará o leitor mais adeante,
neste meu estudo, a reproducção fac-simile, feita sobre o
exemplar que tenho presente na Bibliotheca Nacional, e que
pertenceu á Livraria de Antonio Lourenço Caminha (como
se vê pelo ex-libris (impresso) collado na guarda, e pela assignatura autographa no ante-rosto).
O ante-rosto ornamental e o retrato do Vice-Rei, constituem imitações (aprimoradas) das gravuras que anteriormente figuraram na edição craesbeckiana da mesma obra
(edição mui rara, de que possue dois exemplares (bellissimo
um d elles) a Bibliotheca Nacional de Lisboa):
VIDA I DE | DOM JOÃO | DE | CASTRO | QVARTO
VISO-REY | DA ÍNDIA. | ESCRITA POR IACINTO
FREYRE | DE ANDRADA. | Imprelfa por ordem de leu
Neto o Bilpo | DOM FRANCISCO DE CASTRO | Inquilidor Geral nefte Reyno, do Confelho de | Eftado de Sua
Mageftade. |
J EM LISBOA. | Com todas as licenças neceflarias. | Na Officina Craesbeeckiana. | Annoi65i. |
Em formato a que chamam commummente in-folio, constitue vol. de 444 pag. numeradas, precedidas por 8 sem
numeração, e seguidas por 48 que também se apresentam
innumeradas, impresso em redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, iniciaes floreadas, um remate decorativo,
uma gravura em madeira a occupar a pag. 59, e em fls.
aparte o frontispício ornamental e o retrato de D. João de
Castro (gravados ambos (segundo fica dito) em chapas de
cobre, cujo desenho foi ulteriormente imitado nas laminas
destinadas á edição impressa por João da Costa).
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A terceira edição que se estampou da Vida de 1). João
de Castro por Jacintho Freire de Andrade (e não gastarei
tempo com a longa serie de edições que d'esta obra em
diversas officinas se lhe seguiram) é producto typographico
dos prelos deslandesianos que mais adeante, em occasião
opportuna, mencionarei.
Em vez de figurar no frontispício das impressões, a chapa
do escudo com a palmeira e o lettreiro Curuata Resurgo
também algumas vezes foi aproveitada por João da Costa
como remate ornamental.
E citarei para exemplo d'este aproveitamento a
VIDA | DE LA SERENÍSSIMA INFANTA j DONA
MARIA | HIJA DELREY D. MANOEL, FVNDADORA | de la inligne Capilla mayor dei Cõuento de N. Seiiora
de la Luz, y de fu Hofpital, y otras muchas calas dedicadas
ali culto diuino. POR EL | M. R. P. M. Fr. MIGVEL
PACHECO, | Regular de la Orden de Chri/lo, Lente muchos anos eu el | Seminário dei Real Conuento de Thomar,
Procurador gene- | ral que fue de la diclia Orden, eu la
Corte de Lisboa, y eu la | de Madrid, y Adminiflrador dei
Hofpital Real de S. Anto- \ nio de los Portugueses en la
dicha Corte. | (l.ogar occupado pelo escudo das armas-reaes portuguezas gravado em madeira.) | LISBOA. | En la Officina de
IVAN DE LA COSTA. | A cofia de Miguel Mane/cal Libreiro de S. Alteia. |
| M. DC. LXX V. | Com todas las
licencias iiecejfarias. \
Constitue, em formato a que geralmente chamam iu-folio,
vol. de 206 fls. numeradas na frente, antecedidas por 4 fls.
sem numeração, impresso em redondo com abundancia de
itálico entremeado, rubricas, reclamos, cabeções decorativos, iniciaes floreadas, e remates ornamentaes.
(Numeradas apresenta o vol. 20b fls., e não 207 (como á
primeira vista pareceria, a quem desprevenidamente fizesse
a contagem pelas derradeiras), pois que no decurso da composição typographica houve primeiro uma repetição de números e seguidamente dois saltos de numeração.)
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Das fls. preliminares é destinada a i.a ao frontispício (com
o verso em branco); lê-se na 2." uma Dedicatória («Á Sereníssima Senhora D. Izabel Maria Iosepha Princesa de
Portvgal»),—Dedicatória assignada por Fr. Lourenço Saro
(D. Prior Geral da Ordem de Christo) e datada em Lisboa
aos 6 de Outubro de 1674; na 3.a, o Prologo ao leitor,
subscripto pelo editor Miguel Manescal; na 4.", as Licenças.
O texto da obra abrange todas as fls. numeradas, — com
excepção unicamente das tres ultimas (que se destinam ao
Index).
Como remate decorativo da impressão, figura a vinheta,
adquirida por João da Costa em França, com o escudo elliptico da palmeira c o lettreiro Curuata Resurgo.
De fl. 131 v. a fl. 134 incontram-se, grupados em galante
ramalhete, elogios que da excelsa Princeza lavraram diversos escriptores. E entre esses destaca-se, em fl. 135 (que
deveria, se não houvesse lapso na contagem, ter sido numerada por 136), o Soneto que o Poeta d'Os Lusíadas compoz no passamento da boa Infanta:
Aquel infigne Poeta Luis de Camões, a la
muerte deita Princefa hizo el
Soneto leguinte.
QVe Icuas cruel morte? hum claro dia,
A que horas o tomaflef amanhecendo,
Emendes o que leuas f não o entendo,
fois quem to fe, leuar? quem o entendia.
Seu corpo quem o go^a f a terra fria,
Como ficou fua luj ? anoitecendo,
Lufitania que dif? fica dizendo,
Emfim não mereci Dona Maria.
Matafie quem a rio? já morto efiaua,
Que diz o Jeu amor ? falar não ou/a,
E quem o faj calar? minha vontade,
Na morte que ficou? faudade braua,
Que fica lã que ver ? nenhila cou/a,
Mas fica que chorar fua beldade.
D esta impressão, que desfructa fóros de «pouco vulgar»
(vid. o que diz Innocencio no Dicc. Bibi. Port., tom. vi,
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pag. 240), ha na Bibliotheca Nacional de Lisboa dois exemplares.
#
A gravura-insignia de que me tenho estado a occupar,
adquirida por João da Costa na officina parisiense de Agostinho Courbé, acha-se toscamente imitada (com algumas
modificações) em outra chapa que frequentemente figura
nas impressões deslandesianas, e que neste meu opusculo
apresento reproduzida em fac-simile.
D esta as modificações principaes, relativamente á que
João da Costa adquiriu na officina de Courbé, podem resumir-se em tres: — reducção nas dimensões, por modo que
a chapa imitativa corresponde proximamente a \ da chapa
imitada; suppressão da divisa Curuata Resurgo no escudo
elliptico da palmeira; suppressão do escudete inferior (e,
por conseguinte, suppressão da sigla cordiforme).
De impressões deslandesianas, em que figure esta nova
chapa, começarei por citar:
LVSITANIA CORONATA | SUB FELICI SERENISSIMI, AUGUST1SSIMIQUE | RÉGIS | JOANNIS V.|
REGNANDI INAVGVRÃTIONE, | DUPLICI SCILICET CORONA; | Unapriorum Regum virlulibus, &fanguine | rubefcenti | ALTERA | A/irormn lunttnibus intevpuncta. | OPERA, AC STUDIO' | SCHOLAR1UM SOC1ETATIS JESU. | (Logar occupado pelo escudo das armas reaes
portuguezas.) | ULYSSIPONE, | Apud VALENTINUM A'
COSTA DESLANDES,| Serenifíimi RegisTypographum.
— | M. DCCV1II. | Tj-pis mandata jiijfu SeretiiJJwii Rcgis. |
Impresso em redondo, com algum itálico intercalado, rubricas e reclamos, iniciaes ornadas, vinhetas-de-infeite, e cabeçalhos decorativos, este folheto (de que tenho presente um
exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa) abrange 80
pag. innumeradas, em formato que os bibliographos commummente designam por in-4.0 (apezar de haver invariavelmente 16 pag. cm cada um de seus cadernos).
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Como remate ornamental da pag. 20.a é que figura nesta
impressão a vinheta de que venho tratando (com o escudo
da palmeira e sem Iettreiro).
Foi então Valentim da Costa Deslandes quem esta chapa
imitativa mandou gravar? Seguramente não foi.
Se percorrermos a serie numerosa das obras impressas
por Miguel Deslandes, repetidamente incontraremos nellas
a gravura de que trato.
E umas vezes se nos depara a servir de simples remate
ornamental (quer de livro, quer de capitulo 1, como succede
na impressão deslandesiana dos Sermoens do P. Bartholomeu do Quental (especie pouca vulgar, segundo afiirma (em
pag. 336 do tom. 1) o auctor do Diccionario Bibliograpliico
Portugue^):
SERMOENS | DO PADRE | BERTHOLAMEU DO |
QVENTAL|da Congregação do jORATORIO. Pregador
que foy de Sua Mageítade. | PRIMEIRA PARTE. | (Logar
occupado por gravura cm chapa de madeira, que representa um florão
decorativo, emblemático da Companhia de Jesus.) | LISBOA, Na
OHicina de MIGUEI. DESLANDES. | Imprellor de Sua
Mageítade. Anno 1692. |
1 Com Iodas as licenças necejfarias, & Privilegio Real. |
Em formato a que chamam in-4.0, constitue vol. de 542
pag. numeradas e 16 preliminares sem numeração, impresso
em redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, cabeçalhos ornamentaes, iniciaes floreadas, e remates decorativos
(entre elles (em pag. 492 e 515) a gravura do escudete com
a palmeira).
SERMOENS | DO PADRE | BERTHOLAMEV | DO
QVENTAL, | Da Congregaçaõ do \ ORATORIO, j Pregador que foy de Sua Mageítade. | SEGVNDA PARTE. [(Logar occupado por florão decorativo: é precisamente o mesmo que figura no frontispício da Primeira Parte.) LISBOA, j NA Oflicina
de MIGUEL DESLANDES, | Imprellor de Sua Mageítade.
Anno de 1694. |
- | Com Iodas as licenças neceffarias, &
Privilegio Real. |
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Em formato que designam por 111-4.°, constitue vol. de 55o
pag. numeradas e 8 preliminares sem numeração, impresso
em redondo com algum itálico, assignaturas e reclamos, cabeças decorativas, iniciaes Horeadas, e remates ornamentaes
(entre elles (em pag. 119, 406 e 517) a gravura do escudete
com a palmeira).
Outras vezes a vinheta, a que me refiro, apresenta-se-nos
occupando logar-d'-honra em frontispício e apparentando foros de insignia distinctiva (muito imbora na realidade esteja
apenas a servir de elemento decorativo).
E o que se observa no rosto da seguinte impressão:
EMMANVELISI ALVAREZ PEGAS I. C. LUSITANI, | ET IN REG10 SUPPLICATIONIS SENATU
CAL'SARUM \ Patroni celeberrimi, Promotoris Bulla; Cruciatce, nec 11011 Sacelli Régis, \ & Ecclefiarum Patronatus
Régis, | RESOLUTIONES FORENSES | PRACTICABILES. | (I-ogar occupado por dizeres explanativos que abrangem
i3 linhas ile composição typographica.)|PARS SECUNDA, | (Logar occupado pela gravura ornamental do escudo com a palmeira.) |
ULYSSIPONE. I Ex Typographia MICHAELIS DESLANDES. |
|Sumptibus, & expenfis ANTON1J LEYTE PEREYRA. | Cum facultai e Superior um. Annoi682. |
Em formato a que chamam in-folio, constitue esta Pars
Secunda vol. de 718 pag. numeradas, e 2 fls. preliminares
(destinadas na frente ao ante-rosto e ao frontispício): a numeração das 718 paginas começa em 58y e acaba em i3o6,
porque representa a continuação da Pars Prima no mesmo
anno impressa e na officina do mesmo impressor (587 pag.
numeradas e uma derradeira em branco (588.a), antecedidas
por 32 innumeradas).
O typo d'esta impressão é especialmente o redondo-, mas
de involta com elle abunda o itálico. Apresenta reclamos,
rubricas, e accentuada parcimonia com respeito a emprego
de elementos decorativos.
Notavelmente mais tosca na execução, mas proximamente,
egual em dimensões á vinheta que Miguel Deslandes em-
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pregou nas obras citadas, imitação cTessa mesma vinheta
(com o escudete da palmeira e os respectivos accessorios)
incontrei eu como remate decorativo (em pag. 17.0 das innumeradas) na seguinte impressão:
Emmanuelis Al vare- Pegas J. C. Lusitani Commentaria
ad Ordinationes Regni Portugalliae, Regia; Celsitudini
Serenissimi Domini D. Petri, Portugallice, Regionis Turdetanae, Guinece, índice, ac Brafilice Lujitanorum nunc Regeu/is, autfu/uri Monarcluv dicata, & debito obfequio oblata.
1 o/t 1 us Octavus
Ulyssipone. 7Vpis, & expenfts Michaelis Rodrigues, Eminentijfimi'Dotnini
Cardinalis Patriarchce Typographi. — M. DC. LXXXIII.
Cum facultate Superiorum, & Privilegio Régio. (Em formato a que chamam m-folio, vol. de 623 pag. numeradas
e 20 preliminares sem numeração)'.
Esta derradeira imitação, é muito de presumir que mandasse gravál-a o impressor Miguel Rodrigues.
Mas a que figura na edição que (em pag. 362) citei dos
Sermoens do Padre Bartholomeu do Quental, e na «Pars

' Estampada por Miguel Rodrigues uma obra em i683?! por Miguel
Rodrigues «Impressor do Eminentíssimo SenhorCardeal Patriarcha»?!!!
O que á primeira vista parece representar um anachronismo inexplicável, constitue apenas um simples erro na data (erro que mui de
proposito se practicaria quiçá com fraudulentos fins).
O Tom. viu dos Commentaria, na edição que venho de citar, dada
a lume pelo impressor Miguel Rodrigues, e por elle costeada, é visivelmente uma reimpressão (tacita) do volume estampado em i683 por Miguel Deslandes. Na elaboração do frontispício, os typographos da officina de Miguel Rodrigues ou inadvertidamente se guiaram pelo anno
(i683) cm que a Mesa tinha declarado poder o impresso correr («visto
estar conforme com o seu original»), ou, copiando servilmente os dizeres que incontraram no rosto da impressão deslandesiana, lhe copiaram inclusivamente o anno da estampagem, sem attentarem na incongruência que d'ahi resultava entre a data e o nome do impressor!
A data impressa por Miguel Rodrigues no frontispício do Tom. vu
dos Commentaria
e a que vem posta pelo mesmo impressor no
rosto do Tom. ix (1752), auctorizam plausivelmente a conjecturar que
entre \-5o e iyÍ2 deve ter sido o anno da impressão do Tom. vm.
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Secunda» das Resolntiones Forenses Practicabiles (citada em
pag. 363), deveremos porventura attribuil-a d iniciativa de
Miguel Deslandes? Não-devemos.
Essa imitação fez-se ainda em tempo do proprio João da
Costa, como pode ver-se (por exemplo) em pag. xn do seguinte livro:
DEFINICOENS | E | ESTATVTOS | DOS | CAVALLEIROS, E FREIRES | da Ordem de Noflo Senhor |
IESV CHRISTO. | COM A HISTORIA DA ORIGEM, |
& principio delia. | (Vinheta representativa da cruz-de-pontas usada
pelos professos.) 1 Gloriari oportet in Cruce Domini nojlri
Iesn Chrijli. | EM LISBOA. | Na Oflicina de IOAM DA
COSTA. |
| M. DC. LXXI. | Com todas as licenças
neceffarifls, & Priuilegio Real. |
Em formato a que chamam in-folio, constitue vol. de
xxxxviij-180 pag. numeradas, precedidas de 6 fís. innumeradas (2 occupadas 11a frente pelo rosto e pelas Licenças, e
4 destinadas aos modelos da Cruz da Ordem estampados
a vermelho): a composição é em redondo com algum itálico,
rubricas e reclamos, cabeções decorativos, iniciaes floreadas,
e remates ornamentaes (entre esses (em pag. xij) a vinheta
com o escudete da palmeira).
Nesta impressão, de que ha exemplares na Bibliotheca
Nacional de Lisboa, e que se pode considerar muito interessante como ponto-de-partida para a exegese dos productos
deslandesianos, incoatram-se empregadas por João da Costa
(em pag. j e em pag. 78) a cabeça ornamental do escudo
com a palmeira e o lettreiro cvrvata resvrgo, (em pag. io3
e 125) a do escudo com as armas-reaes de França (por esta
se fez em Portugal a imitação que, substituídas as tres floresde-liz pelo escudo das quinas, veio mais tarde a servir na
folha volante do Soneto extemporâneo), e (o que mais é para
notar) simultaneamente (em pag. 1) a do Soneto extemporâneo
(o que mostra bem que foi João da Costa, e não qualquer
dos Deslandes, quem mandou gravar a chapa imitativa).
Na exemplificação demonstrativa do assumpto que venho
tratando, citarei também a seguinte especie, da qual o be-
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nemerito Innocencio {Dicc. Bibi. Por/. — tom. m, pag. 38o)
diz que «é rara, e estimada#:
ORTOGRAFIA | DA | LINGVA PORTVGVEZA |
PER 110AM FRANCO BARRETTO. | Offeredda | AO Sor
FRANCISCO DE MELLO | Filho primogénito do Sor Garcia de Mello, do Confelho de S. A. & leu Monteyro môr |
(Logar occupado por uma gravurinha em cobre que representa o escudo
heráldico dos Mellos.) | EM LISBOA. | Na Officina de Ioam
da Cos i a. | A cujla de Antonio Leyte Mercador de Livros,
na rua nora. |
M. DC. LXXI. | Com Iodas as licenças
necejfarias. \
Constitue um vol. in-4.0 de 279 pag. numeradas, 16 pag.
preliminares sem numeração, e 1 fl. desdobrável (só de um
lado impressa) para collocar entre a pag. 28 e a 29. A impressão é em caracteres redondos intercalados por grande
abundancia de typo itálico; olferecem rubricas por lettra
alphabetica os cadernos, e reclamos as paginas. Iniciaes floreadas ha duas; cabeças ornamentaes apresenta diversas
(entre ellas a que representa o escudo das armas-reaes
portuguezas ladeado por figuras femininas, cornucopias e
serpentes); remates decorativos, otíerece-os em grande numero, e é como remate decorativo (na pag. 8." das preliminares) que figura a vinheta da palmeira sem a lettra.
D esta rara especie tres exemplares possue a Bibliotheca
Nacional de Lisboa: e um desses offerece a particularidade
notável de estar em branco o espaço que no frontispício
devera ser occupado pela gravura do brazão.
Innocencio, descrevendo (loc. cit.) a impressão de que
estou falando, e\pressa-se por estas palavras:—«Consta ao
todo de vm-279 Pag-" Mas inganou-se o illustre bibliographo, talvez porque o exemplar de seu uso estivesse incompleto nas pag. preliminares (como succede a um dos tres
que possue a Bibliotheca Nacional de Lisboa).
E não julgue o leitor que escasseiam obras em que João
da Costa empregasse a vinheta de que tenho estado a occupar-me.
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Citarei agora para exemplo:
SEXTA PARTE | DA | MONARCHIA | LVSITANA,|
QVE CONTEM A HISTORIA DOS VLT1MOS | vinte
& tres annos delRey Dom Dinis. | OEEEREC1DA | Ao
Sereniílimo Príncipe DOM PEDRO N. S. | Regente, &
Gouernador deites Reynos, &c. | ESCRITA | Pelo Doutor
Fr. FRANCISCO BRANDAM, Monge de Alcoba- | ça,
Efmoler de S. A. Chroniíta môr de Portugal, Qualilicador
do S. OfH-|cio, & Examinador do Tribunal da Confciencia,
& Ordens, Geral que foi da | Religião de S. Bernardo. |
(Logar occupado pelo escudo das armas-reaes portuguezas, gravado
em chapa de madeira.) | LISBOA. | Na Officina de IOAM DA
COSIA. Anno M.D.C.LXXII. | Com todas as licenças necejjarias. |
Em formato a que chamam ordinariamente in-folio, constitue esta «Sexta Parte» da Monarchia Lusitana um vol.
de 622 pag. numeradas, e 12 pag. preliminares sem numeração (na i.a das quaes figura o frontispício, com os dizeres
que ficam transcriptos). E em redondo a impressão, com
algum itálico, rubricas (por lettra alphabetica) e reclamos,
cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas, e remates decorativos (entre esses avulta (em pag. 589) a vinheta do escudo
com a palmeira).
Terminarei esta serie de citações (que poderia, aliás, muito
e muito alongar-se), indicando aos leitores ainda um exemplo
demonstrativo da larga applicação que, nas impressões de
João da Costa, se incontra da vinheta com o escudete da
palmeira.
Esse derradeiro exemplo, que vou aqui apontar, vem a
pag. 28Õ e 404 da
ARTE | DA | CAVALLARIA | DE GINETA, E ES1'ARDIOTA, BOM | primor de ferrar, & Alueitaria. | DIVIDIDA | Em tres Tratados, que contem vários difcurfos,
& | experiências nouas dejla arte. | DEDICADA | AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE DE PORTVGAL j D. PEDRO
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N. S. | FILHO DO SENHOR REY D. IOAM O IV. |
de Portugal, de gloriofa, & faudofa memoria. | COMPOSTA | POR ANTONIO GALVAM DANDRADE, | Fidalgo
de lua Gaza, & leu Eítribeiro, Commendador das Gõmendas
de San-;Tiago d'Ore, & de N. Senhora da Gharidade, ambas
da Ordem de | N. Senhor Iefus Chriíto, natural de Villa-Viçoza. | (Escudo das armas-reaes portuguezas.) | LISBOA. | Na Officina de JOAM DA GOSTA. |
| M. DC.. LXXVIII. |
Com todas as licenças necejjarias. |
D'esta especie, não vulgar, tenho presentes quatro exemplares: um que pertence ao Visconde de Castilho, e tres que
existem na Bibliotheca Nacional de Lisboa. Innocencio (no
tom. i do Dicc. Bibi. Port. — pag. 147) accusa também a
existencia de um exemplar na Livraria do extincto Convento
de Nossa Senhora de Jesus.
Em formato a que chamam commummente in-folio, consta
de 6o5 pag. numeradas, precedidas de 16 sem numeração,
e acompanhadas de varias estampas (quasi todas desdobráveis) abertas por Clemente Billingue em chapa de cobre (entre ellas o retrato do auctor do livro).
Impressa em redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, iniciaes ornadas, cabeções e remates decorativos,—
esta obra, álèm da vinheta imitante, oflerece-nos (em pag.
5y6, como remate ornamental do texto) a gravura que lhe
serviu de modelo (isto é: a que figura no frontispício da
Chronica dos Conegos Regrantes, e nas outras obras que
aproposito mencionei). Também neste livro (Arte da Cavallaria) se imprega por duas vezes (em pag. S29 e 597)
a cabeça ornamental da palmeira com o cvrvata resvrgo,
e por duas vezes (em pag. 453, e na 3." das preliminares
innumeradas) a cabeça ornamental que sobrepuja na folha
volante o Soneto extemporâneo do Conde de 1 arouca.
#
E assim como João da Costa nos deixou impressões, em
que impregou a vinheta ornamental da palmeira com o Cur-

.
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nata Resurgo—c simultaneamente a vinheta (imitativa e reduzida) com a palmeira mas sem o mote, simultancas as
aproveitou alguma vez Miguel Deslandes como se exemplifica na Aureola dos índios.
Na Aureola dos Índios, & Nobiliarchia Bracmana (impressa por Miguel Deslandes em 1702, e citada em pag. i65
do presente livro) incontram-se ainda aproveitadas (como remates ornamentaes de capitulo) não só a vinheta imitativa
com o escudo da palmeira sem o lettreiro (em pag. 3)—mas
inclusivamente a original vinheta de Agostinho Courbé (na
pag. 86 e na pag. 176) com o mote Curuata Resurgo (oblitterado no escudete inferior o A da sigla cordiforme e
conservado o C).
*
Perante esta serie de considerações que ora acabo de
expor, convenço-me de que João da Costa adquiriu em
França, e trouxe ou mandou vir para Lisboa, material typographico da Ofticina-Courbé. Esta minha convicção funda-se, de mais a mais, em confrontos chronologicos, como
em duas palavras passo a demonstrar.
Entre i63o e 1662 foi que exerceu largamente Agostinho
Courbé actividade industrial de livreiro-impressor.
Haverá, passado este periodo, impressões suas? Se as ha,
não as conheço eu, — e tudo me induz a suppôr com plausibilidade que em 1662 terminaria Agostinho Courbé, por
fallecimento ou desistencia, o exercicio da sua profissão.
Ora é precisamente no mesmo anno (1662) que se inaugura em Lisboa a longa serie de publicações, por que tanto
se distinguiu entre nós o impressor João da Costa, que simultaneamente exercia o mestér de livreiro (como adeante
provarei).
#
Depois de tudo quanto fica dito,—dúvidas que porventura ainda restem no espirito de algum incrédulo, cahirão
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desfeitas, quando queira dar-se curioso ao lavor de cotejar
com as impressões de João da Costa as de Agostinho Courbé.
Prescindindo mesmo de chamar a terreiro sobejidão de
especies, contentar-me-hei tão sómente de fazer valer, como
argumento demonstrativo da minha asserção, testemunho
fornecido por alguns livros que tenho presentes.
E começarei por citar:
LES | OEVVRES | DE MONSIEVR | DE | VOITVRE. |
(Logar occupado por gravura cm chapa de cobre, com a insígnia de
Agostinho Courbé: supportado por dois anjos que seguram largo biaçado de flores e Iructos, um escudo, em cujo campo se ergue viçosa palmeira com o mote cvrvata resvrgo: num escudete inferior, a sigla cordiforme com as lettras a c (iniciaes do nome de Agostinho Courbé).
Mede a chapa rectangular (que, no proprio campo do desenho, traz a
seguinte subscripção: Joan. Picart fe.) om,o66 de altura por om,o<j3 de
largura.) | A PARIS, Chez Avgvstin Covrbé, dans la petite |
Salle du Palais, à la Palme. |
| Al. DC. L. | Auec Priuilege du Ruy. |
In-4.0 de 848-174 pag. numeradas, precedidas por 32 innumeradas (incluído nestas o retrato do auctor em gravura
de cobre por Nantueil), e seguidas por 18 que também não
offerecem numeração; impresso em redondo, com itálico
intercalado; assignaturas, e reclamos na ultima pagina de
cada caderno; cabeçalhos decorativos, iniciaes floreadas, e
remates ornamentaes.
Ha d^sta especie um exemplar na Bibliotheca Nacional
de Lisboa: e delle se copiou photo-lithographicamente o
frontispício, para ser aqui offerecida em fac-simile a gravura
da insígnia de Agostinho Courbé. Confrontando essa gravura com a que João da Costa usou em Portugal nalgumas
de suas impressões, torna-se fácil perceber que esta ultima
representa deveras uma das variadas chapas que Agostinho
Courbé usou em França (e de que já (em pag. 340) mencionei tres diversas modalidades apresentadas em fac-simile
por Julio Le Petit na Bibliographie des priucipales Editious Originales d'écrivains fratiçais du XV au XVIII"
siècle).

OEVVRES

DE

MONSIEVR

VOITVRE

A

PARIS,

Chez Avgvstin

Covrbe', dans la petitc

Salle du Palais, à la Palme.
M.

DC.

L.

cAuec Priuttcgc du Roj.

LETTRES
DE

DE

A

MONSIEVR

VOITVRE

MONSIEVR

DE

LETTRE

BALZAC
I.

O N S I E V R,
S'il eft vray que iay touíiours tenu dans
voftre memoirc lc rang que vous mc dites,
vous nauezpas eu,ce mefemble , aííez de
foin

de mon contentement , d auoir tant
A

ij

371
De iniciaes floreadas, cabeças ornamentaes, e remates
decorativos, taes quaes incontrâmos empregados por João
da Costa em suas impressões de Lisboa, proporciona-nos
exemplo demonstrativo a especie que venho de citar,—como
exemplo demonstrativo nos proporcionam também as que
vou apontar em seguida:
LES | OEVVRES | DE MONSIEVR | DE |VOITVRE. |
CINQVIESME EDITION. | ReueuU, corrigée, & augmetitée. j(Logar occupado por gravura em lamina de cobre, que representa
a insígnia de Agostinho Courbé. O desenho é similhante ao que figura
na edição de i65o; mas a chapa é evidentemente diversa, e não traz
subscripção de gravador. Mede o rectângulo, occupado pelo desenho,
o'",o6G de altura e o'",094 de largura.) | A PARIS, Che/. Avgvstin
CovRBií, dans la petite Salle du Palais, à la Palme. |
|
M. DC. LVI. | AVEC PRIVILEGE DVROY. |
In-4.0 de 709-210 pag. numeradas, precedidas por 32 innumeradas (na ultima d'estas, um retrato do auctor,—gravado por Nantueil em lamina de cobre), e seguidas por 17
que também não apresentam numeração,—esta impressão
olíerece-nos, sob o ponto-de-vista typographico, caracteres
similhantes aos da que antecedentemente citei.
Neila se me deparam, como elementos decorativos, iniciaes ornadas (de variados typos), cabeçalhos e vinhetas de
remate, que João da Costa veio constantemente a usar em
Portugal, e, depois de João da Costa, seu genro Miguel
Deslandes, e, em seguida a Miguel Deslandes, seu filho Valentim da Costa Deslandes, e, em seguida a Valentim da
Costa, quem lhe succedeu no officio de Impressor Régio.
Especificando mais, direi:—nesta impressão que venho de
indicar, e de que possue um exemplar a Bibliotheca Nacional de Lisboa, incontra-se (em pag. 9 das preliminares innumeradas, e repetida em pag. 689 das numeradas) a cabeça
ornamental que figura na Musa Typographica (veja-se no
especimen photo-lithographico (appenso á pag. 33 do presente estudo) a respectiva reproducção fac-similc), — assim
como (em pag. 3 do segundo grupo das numeradas) outro
cabeção decorativo, de que mais adeante volverei a tratar
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em capitulo especial, c que representa o escudo francez das
tres Hores-de-liz ladeado por figuras femininas, por cornucopias e por serpentes1.
Finalmente apontarei também:
RELATIONS | VER1TABLES | ET CVRIEVSES j DE
L'ISLE | DE MADAGASGAR, ET DV BR ESI L. j Auec
1'Hilloire de la derniere Guerre faite au Brefil, entre les Portugais & les Hollandois. | TROIS RELATIONS D'EGY]' TE, | <£• vne du Royaume de Per/e. | (Logar occupado por
gravura em chapa rectangular de cobre, que representa a marca do livreiro-impressor Agostinho Courbé. É subscripta a chapa (no proprio
campo do desenho) por loan. Picart /<?. e mede o rectângulo o",066
de altura por o™,093 de largura.) | A PARIS, | Ghez AVGVSTIN
Covrbe', au Palais, en la Gallerie | des Merciers, ã la Palme. |
| M. DC. LI. | A VEC PRIVILEGE DV RO Y. |
Esta obra (de que incontrei um exemplar na preciosa Livraria do Archivo Nacional da Torre do Tombo, e outro
também na Bibliotheca Nacional de Lisboa) constitue um
grosso vol. in-4.0, impresso em redondo com algum itálico.
Apresenta para especialização dos cadernos rubricas por
lettra alphabetica, e reclamos na ultima pagina de cada caderno. OlTerece por elementos decorativos algumas iniciaes
floreadas e cabeçalhos ornamentaes (entre elles o das aguias
com as azas abertas, que depois veio a figurar na impressão
da Musa Typographica: veja-se, appenso ao capitulo competente, o supra-citado fac-simile).
O volume abrange tres Partes separaveis, cada uma com
sua especial numeração de paginas e sua especial marcação
de rubricas.
Dessas tres Partes a primeira, que tem por frontispício
o frontispício geral da obra (tal qual fica supra-indicado),
consta (incluindo o referido frontispício) de 307 pag. numeradas, precedidas por 16 pag. preliminares sem numeração

' it aquelle mesmo, a que já fiz referencia em pag. 81.
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(vai nestas incluído o índice geral (para todas as três Partes
do volume), e também (aberta em lamina de cobre por I.
Blanchin) a carta chorographica de Madagascar).
A segunda Parte comprehende 212 pag. numeradas, precedidas por 20 sem numeração, e inriquecidas com a planta
do Recife (gravada em cobre numa folha desdobrável). Offerece rosto especial com os seguintes dizeres:
HISTOIRE | DES | DERNIERS TROVBLES DV BRESIL. | ENTRE LES HOLLANDOIS | ET LES PORTVGAIS. | Par PIERRE MOREAV, natif de Ia | ville de
Parrey etl Cliarollois. I (Marca do livreiro-impressor Agostinho
Courbé, gravada em chapa rectangular de cobre, mui similhante mas
não perfeitamente egual á cio frontispício geral; não tem assignatura
de gravador, c mede om,o66 de altura por o"1,094 de largura.) | A PARIS, | Chez Avgvstin Covrbé, au Palais en la Gallerie des
Merciers, à la Palme.. |
| M. DC. LI. j A I EC PRIl II.EGE DV RO Y. \
Inclue esta segunda Parte do livro, nas paginas preliminares, a Description dv Recif; e serve de elemento illustrativo nessa descripção a planta topographica, de que já fiz
menção.
A terceira Parte, finalmente, consta de 158 pag. numeradas, sem frontispício especial, mas com uma especie de anterosto em que se lêem estes dizeres (distribuídos por nove
linhas): — Trois velations d'/Egypte, et avires memoires curieux des Jingularile\ dudil Pays. Relahon d'vn voyage de
!'erse faiei és Annóes i5g8. & iSgg.
Na primeira Parte do livro comprehendem-se duas Memorias, a saber:
Relation dv voyage qve François Cavche de Roven a Jait
à Madagafcar, Ijles adjacentes, <fc cojled Afrique. Recuetlly
par le Sieur Morisot, Auec des Notes eu marge.
Relation dv voyage de Rovlox Baro, Interprete et Ambassadevr Ordinaire de la Compagnie des Indes d'Occident,
de la pari des lllujlrifjimes Seigneurs des 1'rouinces I mes
au pays des Tapuies datis la terre ferme du Brafil. Com-
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mencé le troijiefme Avril 1647. <& Jiny le qualor-icfmc Iuillet de la me/me aimée. Traduict d'Hollandois en François
par Pierre Moreav de Paray en Charolois.
Variada é, como acaba de vêr-se pela indicação das impressões que deixei citadas, a serie de chapas estampadas
por Agostinho Courbé nas suas impressões, com a insígnia
da palmeira e o respectivo lettreiro.
As dimensões da chapa obedecem mesmo ás dimensões
do frontispício.
E aqui tenho eu, defronte dos olhos, um livro in-8.°, cujo
rosto nos offerece, inferior em tamanho ás supra-citadas,
uma chapa gravada em cobre, perfeitamente similhante na
composição dos accessorios ornamentaes á chapa que reproduzo em fac-simile photo-lithographico:
RELATION | CONTENANT | L'HISTOIRE | DE |
L'ACADEMIE FRANÇOISE. | (Logar occupado por gravura
cm chapa rectangular de cobre, que representa a insígnia do livreiro-impressor Agostinho Courbé. É assignada a gravura (no proprio campo
do desenho) por lean Picart. Mede o rectângulo da chapa o,'"o3<j de altura por o"',074 de largura.) | A PARIS, | CllCZ AVGVST1N CoVRBlí,
en la petite Sale du Palais, á la Palme.
1 M. DC. LI 11.
A VEC PRIVILEGE DV POY'. |
Esta obra (de que incòntro um exemplar 11a Bibliotheca
Nacional de Lisboa) constitue vol. in-8.° de 5go pag. numeradas, precedidas por 2 sem numeração, e seguidas de b
que também se apresentam innumeradas, impresso em redondo com abundancia de itálico entremeado, rubricas, reclamos na ultima pagina de cada caderno, uma cabeça ornamental, uma inicial floreada, c um remate decorativo.
#
Imitando-a das impressões de Courbé ou das de João da
Costa, houve no século xvn um impressor hespanhol que
adoptou por insígnia a palmeira com o respectivo lettreiro.
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Esse impressor foi Dionísio Hidalgo, que teve officina cm
Toledo.
Livro, que na Bibliotheca Nacional de Lisboa tenho presente, basta para confirmação d'este meu asserto.
É um opusculo in-4.", de 41 íls. numeradas na frente,
precedidas de 6 sem numeração, cujo frontispício diz assim:
El Heroe Cantabro, Vida dei Senor Don Antonio de
Oqvendo. A la Muy Noble, y Mujr Leal Prouincia de Gutpu\coa. Por el General Don Miguel de Oquendo, Cauallero
dei Abito de Santiago, y Senor de las Gafas de Oquendo,
)■ San Millan. (Logar occupado pela marca do impressor, aberta cm
chapa de madeira.) Gon Licencia: En Toledo: Por Dionijio Hidalgo. Ano 1666.
Toscamente executada, a gravura que representa neste
frontispício a insígnia do impressor Dionísio Hidalgo, e
constituída por um parallelogramo rectangular, que met e
o"',063 de altura por om,o5ó de largura,—e dentro nelle
está figurada uma palmeira, por ante cujo caule se desdobi a
uma fita em que se lê o lettreiro cvrbata resvrgo.
#
Aproposito
deixem-me fazer aqui uma observação.
A palmeira é emblema que os livreiros-impressores frequentemente adoptaram em suas insígnias.
D'estas citarei algumas, por curiosidade, como exemplos
comprovativos do que aífirmo.
E seja de todos o primeiro, cujos nomes aqui vou deixai
apontados, o impressor João Gerard (Joannes Gerardus),
que floresceu cm Genebra no sec. xvi. Usou elle por insígnia
uma palmeira, de cujos ramos está suspenso um menino1.

' Vid. P. Dclalain no citado Inventaire des Marques cTImprimeurs et
de Libraires de la Colleclion du (Merele de la Librairie pag. 317.
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Thomaz Courteau, livreiro-impressor que no mesmo século floresceu em Genebra, de duas insígnias fez emprego:
em uma d'ellas figura a palmeira, de cujos ramos está dependurada uma creança'.
Uma palmeira, e suspenso de um dos ramos um menino,
com a lettra—Et colligam, tal egualmente foi a insígnia de
que usou Nicole Paris (impressor que no sec. xvi exerceu
industria em La Uivou e em Troyes)2.
Emblema similhante aos que venho de citar, mas com a
lettra Teiidit sursuttt, adoptou na sua insígnia3 Pedro Chevalier (i.°), livreiro que cm Paris exerceu industria no principio do sec. xvu.
João Baptista Buysson, livreiro que viveu cm Lyão por
fins do sec. xvi, usou como emblema ' um elephante c uma
palmeira, com a lettra—TA6/cv «GÀw—A bonis et sapientibiis.
Gerardo Bòrst e Jacques Bòrst, impressores que no ultimo quartel do sec. xvii exerceram a sua industria em
Amsterdam, usaram por insígnia5 uma palmeira com a lettra— Ut palma virescit.
João Thioly, livreiro que viveu cm Lyão na segunda metade do século xvu, por duas insígnias se distinguiu": em
uma d'ellas figura uma palmeira, com dois escudos suspen-

' Vid. P. Delalain—op. cit.—pag. 3i5.
> Esta insígnia c uma das que Brunei apresenta no seu Manuel du
libraire et de l'amateur de livres (Vid. (na 5.* edição) col. 13y5 do tom. i).
3 Vid. P. Delalain— op. cit.— pag. 17.
•t P. Delalain—op. cit.—pag. 93.
5 P. Delalain — op. cit. — pag. 281.
" P. Delalain—op. cit.—pag. 11<>
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sos; na outra, uma palmeira mui frondosa, com a lettra (tirada do Ps. i de David)—Folium ejus non dejluet.
Km Leyde a Typographia Erpeniana (1625) distinguiu-sc
por uma palmeira como emblema', com a lettra—Assurgo
pressa.
Os dois Nicolaus (João Nicolau se chamava o pae, c João
Nicolau egualmente o filho), livreiros que floresceram em
Grenoble no sec. xvn, usaram ambos da palmeira por emblema2 com a lettra Onerai a renitor.
Essa mesma lettra Onerata renitor se incontra por mote
na insígnia de João David Zunner (Joannes David Zunnerus), — livreiro estabelecido em Francfort na segunda metade do sec. xvn: consiste-lhe o emblema (cujo sentido a
lettra declara) numa palmeira a sustentar o pezo de um
pinheiro desarraigado que sobre ella cái3.
Thomaz Jolly, livreiro que em Paris teve loja no terceiro
quartel do sec. xvn, usou por insígnia-' uma palmeira com
a lettra — Curvata resurgo. Faz isto perfeitamente lembrar
a insígnia de Agostinho Courbé; mas, na insígnia de Thomaz
Jolly, notam-se-lhe como distinctivos, a um lado da palmeira o leão heráldico da Hollanda com o mote — Ex migue
leonem, e no outro lado a cabeça de Cesar com o mote—
Ani Ccésar aut nihil.
Uma palmeira, com a lettra—Palma liebelii, constituía
o emblema de João Bebei (Joannes Bebelius)5, livreiro impressor que em Basiléa viveu na primeira metade do sec. xvi.
1

Vid. P. Dclalain—op.cit.— pag. 297.

2

P. Delalain—op. cil.—pag. 133.

3

P. Delalain—op. cil.—pag. 169.

■t P. Dclalain—op. cil.—pag. 47.
à

P. Dclalain—op. cil.— pag. 307.
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Miguel Isingrein (Michael Isingrinius), que na mesma cidade de Basiléa explorou a industria de livreiro-impressor,
teve por distinctivo' uma palmeira, com a lettra — Palma
Ising.
Thomaz Guarino, livreiro estabelecido em Basiléa na segunda metade do sec. xvi, usou por insígnia2 uma palmeira
carregada de fructos, com a lettra—Palma Guarini.
Carlos Ilobustel (i.°), livreiro que no segundo quartel do
sec. xviii exerceu a industria em Paris, associado com Luiz
Josse, empregou por insígnia3 uma palmeira com a lettra —
In lempore féret.
Aqui temos agora a insígnia do livreiro-impressor João
Barbier que no primeiro quartel do sec. xvi exerceu industria em Paris.
Imagine-se um rectângulo: na parte superior do rectângulo, uma palmeira, cujo tronco é superiormente inlaçado
por fita com a lettra — toul par honeur; junto á raiz da palmeira, incostado ao tronco, e entre dois leões, um escudete
(em que figuram separadas por uma espada, as iniciaes I B):
na parte inferior do rectângulo o nome (por extenso) do livreiro—Iehan Barbier
Pelo mesmo tempo florescia egualmente em Paris o livreiro João de la Garde. Na insígnia, que elle punha em
suas edições, avulta uma palmeira de fructos pendentes,
com varias figuras de motivo allegorico: pendurado na parte
mais alta do caule, um escudo com as quatro iniciaes do
nome do livreiro-editor (I D L Gj; na parte inferior (junto

1 Vid. P. Delalain—op. cit.—pag. 3oo.
2 P. Delalain—op. cit. — pag. 309.
3 P. Delalain—op. cil.—pag. 75.
-1 Representação graphica d'esia insígnia, orterece-a Brunet no Manuel Ju librairc et de 1'amatcur de livres (5.* edição)—toni.v,col. 1191.
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ao solo) uma fita a circumdar o caule, c na fita o nome Iehan
de la Garde
Palmeira com fructos: emtorno do tronco inroscam-se-lhe,
pela extremidade inferior da cauda, dois génios alados e
pisci-caudãtos,—um dos quaes sustenta na dextra um facho
e na esquerda uma pá, emtanto que o outro sustenta na
dextra um falcão e na esquerda um facho: por deante do
caule, desdobra-se uma fita com a lettra—Post tenebras
spero Incem.
Figura esta insígnia, como remate ornamental, na pag. 2 3o
e na pag. 456 da
Historia dei Reyno de Portugal, Dividida eu cinco Partes, que contienen eu compendio, Sus Poblaciones, las Entradas de las Naciones Setentrionales eu el Rey no, fu DeJcripcion antigua y moderna, las Vidas y las ha\anas de Jus
Reyes con Jus Retratos, Jus Conqui/tas, Jus Dignidades, fus
Famílias ilujlres, con los títulos que Jus Reyes les dieron,
y otras Cofas curió[as dei dicho Reyno, por Manuel de Faria
y Sousa. Nueva Edicion, Enriquecida con las Vidas de los
quatro últimos Reyes, y con las cofas uotables que acontecieron eu el mundo durante el reynado de cada Rey, ha/la el aro
de M. DCC. XXX. (I.ogar occupado por vinheta decorativa.) Eu
Brusselas, Eu casa de Francisco Foppens. — M. DCC. XXX.
D'esta especie que constitue, em formato a que chamam
in-folio, vol. de xxiv-456-xlix pag. numeradas, antecedidas
por 6 innumeradas, seguidas por i5 que também não offerecem numeração, e adornadas com gravuras em cobre
(intercaladas nas (ls. da impressão ou estampadas em fls.
aparte,—e, entre ellas, os retratos dos nossos monarchas;,
existem dois exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa.
Ao incomparável immortalizador das glorias portuguezas
se refere Manuel de Faria e Sousa neste seu livro, — e vem
1

Brunet em seu Manuel du tibraire cl de 1'ainaleur de livres (é sempre á 5." edição que me refiro) apresenta (na col. 1375 do tom. v) figurada em gravura a insígnia de João 'de la Garde.
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a referencia como remate do capitulo destinado a «Don
Manuel el Felice».
Diz assim:
«En elte tiempo yà fe hazia conocer el famofo hilloriador
Juan de Barros: naciò el mejor Poeta de Europa Don Luis
de Camões, para que yà en la mejor prolà, yà en el mas
alto verfo tuvielíe elte gloriofo Príncipe la ventura de Aquiles, y no la embidia de Alexandro.»
Como curiosidade bibliographica, aproposito de emblemas cm que figura a palmeira1, citarei por ultimo duas especies, que na Bibliotheca Nacional de Lisboa tenho presentes, e que se recommendam ambas por sua raridade.
Uma d estas duas especies é o
Catalogas Librorum Theologicorum, Canonicorum, Juridicorum, Philofophicorum, Medicorum, Atiatomicorum, Chirurgicorum, Phannaceuticorum, Mifcelaneorum, atque ad
celebrationeni Mijfce, Divinique Officij recitationem fpectantium, quoquo fermone feriptorum, Qui venales proj/ant apud
Joannem Baptistam Ler\o, IlluJlriJJhni ReverendiJJimi Domini D. Thomce Palriarchce I. Ulyfiipponenfis Bibliolecarium U/jssippoiíe In via, quce vulgo dicitur Rua I.avga, è
regione porta.' Lai araria.' Templi Laureiam, (l.ogar occupado
por uma gravurinha aberta cm lamina de cobre. O desenho da gravurinha representa um escudo.circular, cujo diâmetro mede 0"i,047. No
campo do escudo viceja uma palmeira, de cujas frondes se despega
uma palma. Km derredor corre a seguinte divisa: — vno avvlso non deficit alter.) Ex Typographia Cougregatiouis Oratorii. Cum
facultate Superiorum. (In-8." de 94-7 pag. numeradas, precedidas por 1 H. (sem numeração) cuja frente se destina ao
frontispício,—este folheto, que não declara o anno da impressão, inculca todavia (por duas obras que (em pag. 94)
' A esse grupo de insígnias pertence o escudo elliptiforme que (em
pag. 348) descrevi com o sol nascente a illuminar uma palmeira carregada de fructos (cocos nucifera de Linneu) e em derredor a divisa omnia
omniuvs.
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indica existentes no prelo) ter sido estampado no quarto
decennio do sec. xvm, ou talvez mesmo (precisando mais)
em 1733).
A outra especie é constituída pelo livro dos Tropheos lusitanos,— livro singular que a tantas dúvidas, a tantas hesitações e perplexidades, a tantas divergências e contradicções,
tem dado origem sob o ponto-de-vista bibliographico (Vid.
o que a este respeito nos diz Innocencio (art. «Antonio Soares de Albergaria») no Dicc. Bibi. Port.—cm pag. 272 a 273
do tom. 1, e 3o8 a 310 do tom. 11).
Constitue vol. in-4.0 de 12 lis. innumeradas (exclusivamente destinadas á impressão), acompanhadas de varias outras (destinadas á estampagem de gravuras em cobre).
O frontispício (impresso) diz assim:
Trophea svnt rervm gestarvm monvmenta, et victoria•, signa. Sulpitius, (t- Beroaldus in lib. 1. Pharfal. Lucani. Anuo
(I .ogar de uma vinhetinha typographica.) i63'2 . Km I.isboa. - Com
todas as licenças neceffarias. Impreffo por Iorge Rodrigue^.
No ante-rosto ornamental, é que figura (gravado em lamina de cobre) o verdadeiro titulo da obra: — Troplieos I.vsitanos. Por Antonio Soares Albergaria.
Representa esse ante-rosto uma elegante portada, em cujo
intablamento avultam as armas-reaes de Portugal; no imbasamento destaca-se o brazão dos Soares de Albergaria.
Abaixo do titulo, ha uma palmeira florescente, por detraz
de cujo tronco se desdobra uma fita com a divisa tandem.
#
Como derradeira nota neste incidente que discuti (aproposito do cabeçalho ornamental com o escudo da palmeira
e o mote cvrvata resvroo), direi que (já no segundo quartel
do sec. xvm, quando muitos annos decorrido tinham desde
que terminára a Oflicina Deslandesiana) também o livreiroimpressor Domingos Gonçalves usou frequentemente de um
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cabeção decorativo (gravado em madeira), no meio do qual,
entre folhagens e figuras (cujas miudezas não descrevo, porque melhor as avalia o leitor pela reproducção fac-simile
que photo-lithographicamente neste meu livro lhe offereço),
avulta um escudo elliptico, evidentemente suggerido por
aquell'outro que usaram Agostinho Courbé (em França) e
João da Costa (em Portugal): — no escudo, uma palmeira
entre dois leões passantes e afrontados, tudo disposto sobre
uma ponta de terreno; a palmeira incimada por uma ave
(acaso um corvo?); na orla do escudo, ellipticamente dispostas as palavras curvata resurgo.
D'esse cabeçalho, que mede om,o35 de altura por om,i38
de largura, applicação repetida nos olferecem as impressões
de Domingos Gonçalves.
Aqui tenho eu para exemplo a 2." edição das Décadas da
Asia por Diogo do Couto (especie de que ha dois exemplares na Hibliotheca Nacional de Lisboa).
O cabeção, a que me refiro, figura logo (á frente do «Index do Capítulos») no Tom. i, cujo frontispício diz assim:
Décadas da Asia, que tratam dos Mares, que descobriram,
Armadas, que desbaratarão, Exércitos, que vencerão, e das
acçoens heróicas, e façanhas bellicas, que obraraó os Portugueses nas Conqui/las do Oriente, Escritas por Diogo do
Couto, Croni/la, e Guarda Mòr da Torre do Tombo do
EJlado da Índia, Ne/ia ultima imprejfaó accrefcentadas com
índices muy copio/bs. Tomo I. que contem as Décadas IV.
e V. O/ferecidas ao Excellentissimo Senhor Thomas da Silva
Telles, liisconde (sic!) de Villa Nova de Cerveira, do Confelho de Sua Magejlade, e Me/Ire de Campo General dosfeus
Exércitos. Por Jayme Domingos de Lati e Sagau. (Logar
occupado por vinheta decorativa.) Lisboa Occidental. Na Ofjicina de Domingos Gonsalves. Imprejfor dos Monges De/calços
de/la Corte. — M. DCC. XXXVI. Com todas as licenças necejfarias, e Privilegio Real.
Em formato a que chamam in-folio, o Tom. 1 constitue
vol. de 6o5 pag. numeradas (com a 6o6.a em branco), e 3i
preliminares sem numeração.

.
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Das Décadas o Tom. n que contêm a Década VI («Dedicada ao Excellentissimo Senhor Dom Jayme Duque do Cadaval, Marquez de Ferreira, Conde de Tentúgal, &c. dos
Concelhos de Eltado, e Guerra; Eltribeiro Môr de Sua Mageltade, e Prefidente da Mefa da Conciencia, &c. por Jayme
Domingos de Laté e Sagau») sahiu no mesmo anno e da
mesma ollicina, constituindo, em formato chamado in-foho,
vol. de 325 pag. numeradas (607 a g3i, pois que a numeração do texto do Tom. 11 segue em continuação a do 1 om. 1),
antecedidas de i3 preliminares innumeradas, e seguidas de
75 com especial numeração (destinadas ao «Index das cousas
notáveis»). Mas não figura nelle, como elemento decorativo,
o cabeção da palmeira com o lettreiro.
Outra vez, porem, o tornaremos a incontrar (coroando a
pag. 3." das innumeradas) no Tom. 111 que contêm as Décadas VII, VIII e IX («Offerecidas ao Senhor Manoel Nunes
Vianna Cavalleiro Professo da Ordem de Christo, Meftre de
Campo Commandante no Rio de Saõ Francifco, e Alcayde
mòr da Villa de Maragogipe. Por Domingos Gonsalves»).
Estampado no mesmo anno, pelo mesmo impressor, e cm
formato cgual ao dos dois tomos antecedentes, o I om. 111
constitue vol de 6zb pag. numeradas e 16 preliminares sem
numeração.
Na pag. 404 d'este volume (Cap. xxvi da Década VIII) é
que vem a referencia de Diogo do Couto ao seu incontro
com Luiz de Camões em Moçambique:
«Em Moçambique achámos aquelle Príncipe dos Poetas
de feu tempo, meu matalote, e amigo Luiz de Camoens,
taõ pobre que comia de amigos, e pera le embarcar pera
o Reino lhe ajuntamos os amigos toda a roupa que houve
miíter, e naõ faltou quem lhe dòlle de comer, e aquelle inverno que elteve em Moçambique, acabou de aperfeiçoar
as luas Luziadas pera as imprimir, e foy elcrevendo muito
em hum livro que hia fazendo, que intitulava Parnafo de
Luiz de Camoens, livro de muita erudição, doutrina, e Filofofia, o qual lhe furtàraõ, e nunca pude faber no Reino delle,
por muito que o inquiri, e foy furto notável, e em Portugal
morreo eite excellente Poeta em pura pobreza».
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Nas circumstancias da impressão que venho de citar, com
referencia ao cabeção decorativo, apontarei também
Enimanuelis Alvare\ Pegas J. C. Lusitani
Tractalus de Obligationibus, et Actionibus, et Defensiombus
civilibus, & criminalibus, facularibus, & Ecclefiafticis, ad
utriufque fori Judicia fpectantibus. TomusTertius: seu Resoliilioiies Forenses Praclicabiles
J omus Quitltus dicatus, ac consecratus Beatíssima? Deipara sub titulo
Do Castello Singularijfima? Patrona; Eremitarum à Speluncis vulgo de Mont-furado
Ulyssipone Occidentali, Ex Typographia Dominici Gonçalves. Eorundem Eremitarum Typographi.— M. DCC. XXXV. Cum facultate
Superiorum, & Regali Privilegio. (Em formato a que chamam in-folio, vol. de D76 pag. numeradas e 8 preliminares
sem numeração).
Enimanuelis Alvares Pegas J. C. Lusitani
Tractatus de Obligationibus, et Actionibus, et defenfionibus
Civilibus, & criminalibus, Scucularibus, <£• Ecclejiajhcis, ad
utriufque fori Judicia Jpectantibus. Tomus Quartus, seu Resolutiones Forenses Praclicabiles
^ omus Sextas dicatus, ac consecratus Beatíssima> Deipara? sub titulo
Do Loreto Singulariffima; Patrona Monachorum Excalceatorum Divi Pauli, primi Eremita hujus Civitatis Ulyfjiponenjis. (I.ogarde uma vinheta decorativa.) Ulyjfipone Occideutali,
Ex Typogi-apliia Dominici (ionsalves, Eorundem Eremitarum Typographi.— M. DCC. XXXVI. Cum facultate Superiorum, & Regali Privilegio. (Em formato que designam por
in-folio, vol. de 532 pag. numeradas e 12 preliminares sem
numeração).
Dos dois volumes que ficam citados, e que na Bibliotheca
Nacional de Lisboa se acham representados por um exemplar, o segundo offerece (nas pag. 451 e 532) como remate
decorativo uma vinheta aberta em chapa de madeira, e disposta em guisa de fundo-de-lampada: representa-se nesse
fundo-de-lampada um escudo elliptiforme, circumdado por
vários motivos de caprichoso ornato, em que predominam
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folhedos; no campo do escudo avulta erecta, mas sem lettreiro algum, viçosa palmeira.
Para exemplo de impressões em que esta vinheta foi empregada como fundo-de-lampada, apontarei também a
Iielaçao da receita, e despega que se adquirio, e despendeo
pelo fervoroso \elo da \le\a da Congregaçam da Char idade
Debaixo da Protecção da Virgem Nossa Senhora Com o
Titulo do Loreto, em os segundos, seis me\es do anuo proxirno pajjado de i~36. ejlabelecida, e continuada em o Hofpicio dos Monges De/calços dejla Corte da Filiaçaó de
•S. Paulo Primeiro Eremita. (Diz no fim:—Lisboa Occidental: Na Oficina de Domingos Gonçalves, ImpreJJor dos
Monges Descalços dejla Corte. — M. DCC. XXXVII. Com
todas as licenças necejfarias.) In-folio de 4 pag. innumeradas.
Domingos Gonçalves parece ter sympathizado com a palmeira, pois que —mesmo sem a lettra curvata resurgo—
fez d'ella repetido emprego em vinhetas e cabeçalhos, como
exemplificam as duas especies antecedentemente citadas, e
como também pode verificar-se no
Sermaõ da Paixaõ, que pregou na Igreja das Covas de
Mont-furado o Reverendo Padre Baltha\ar da Encarnaçam
1 hrector dos Monges das mejmas Covas. (Logar occupado por
uma gravurinha em madeira.) Lisboa Occidental: Na Officina
de Domingos Gonçalves, ImpreJJor dos me/mos Monges das
Covas de Mont-furado. — M. Í)CC. XXXIV. Com todas as
licenças necejjarias.
Constitue este folheto, em formato que geralmente designam bibliographos por in-4.0, um caderno de 20 pag. numeradas e 4 preliminares sem numeração.
A vinheta da pagina frontispicial tem quasi a fórma triangular, e figura um escudo elliptico, circumdado por feixes
de raios luminosos: no campo do escudo,viceja uma palmeira, por sobre a qual adeja voando uma ave.
Na pag. 20, como remate da impressão, destaca-se uma
gravura, de configuração quasi triangular, e similhante no
7b
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debuxo, mas superior em dimensões á do frontispício. Imagine-se uma rosacea phantastica irradiando (como se fora
um sol) brilhantíssimos feixes de luz,—e, ao centro da rosacea, immoldurado pelas respectivas pétalas (quer dizer:
occupando-lhe os verticillos sexuaes) um escudo oval, similhante ao da gravurinha do frontispício (com palmeira e
ave)1.
Além das duas vinhetas ornamentaes que ficam descriptas, apresenta o folheto um cabeçalho decorativo, gravado
em madeira, e constituído por folhedo caprichosamente entrelaçado, no centro do qual avulta um escudo de fórma
elliptica, e no campo d'esse escudo alteia-se viçosa uma palmeira (sem ave nem lettra). Mede o rectângulo da chapa
o"1,029 de altura por on,,io6 de largura.
Esta mesma gravura incontro eu por duas vezes aproveitada também no
Sermão do Jui\o,pre'gado na Paroquial Igreja de S. Gens
termo de Monte-mor, em presença de innumcravel audilorio
de differentes ejlados, com grande fructo das almas, e mayinglória de Deos. Pelo P. Baltha^ar da F.ncarnaçaó Fundador
da Congregaçaó dos Monges das Covas de Montemor com
o titulo de De/calços de S. Paulo primeiro Eremita debaixo
da protecção de Nossa Senhora do Castello. E à me/ma Senhora ojjerecido. (Logar occupado por vinheta decorativa, gravada
em madeira.) Lisboa Occidental: Xa OJJicina de Domingos
Gonçalves, ImpreJJor dos me/mos Monges das Covas de
Mont-furado.—M. DCC. XXXIV. Com todas as licenças
neceffarias. (In-4.H de 38 pag. numeradas, e 8 preliminares
sem numeração).
Estes distinctivos do impressor Domingos Gonçalves fazem até certo ponto lembrar o brazao dos Lopes (tal como
foi concedido por El-Rei D. Aflbnso V a João Lopes, Cavalleiro da Casa da Infanta D. Joanna):—em campo azul
' Esta mesma gravura se incontra formando remate decorativo ao
Index argumentorum cl queestionum do Tom. vi na obra retro citada
de Manuel Alvares Pegas.

Vinheia usada por Miguel Manescal (Vid. pag. 3^5)
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uma palmeira de oiro, e sobre cila pousado um corvo negro;
por timbre o corvo com um ramo de palmas no bico. (Vid.
Tlieçouro Da Nobreça das Famílias Geni ilidas Do Reino
de Portugal; Por Fr. Manoel de S.'° Antonio, Reformador
Do Cartório da Nobreça (Cod. ms. Y g da Bibi. Nac. de
Lisboa). Vid. também o vol. que lhe serve de illustração e
complemento (Cod. ms. Y da mesma Bibi. Nac.): lheçouro da Nobreça das Famílias Gentilicias do Reyno de
Portugal Defenhado, e llluminado por Luis Antonio Xavier
Decipulo do Reverendo Padre Mejlre F. Manoel de Sancto
Antonio Reformador do Cartono da Nobreça &. Pode outrosim, no Archivo Nacional da Torre do 1 ombo, consultar-se: Tombo das Armas dos Rejrs e Titulares e de todas
as Famílias Nobres do Reyno de Portugal jntitulado cõ o
Nome de Thesovro de Nobreça Por Françijco Coelho Rey
de Armas índia (Cod. ms. de largas dimensões, elaborado
em 1G78, com brazões magnificamente illuminados (a cores
e metaes) em fls. de pergaminho,—e resguardado por uma
riquíssima incadernação do sec. xvii, com doiraduras que
simulam no marroquim das pastas um elegantíssimo portal).
Constitue este códice o «atlas» illustrativo de outro volume,
escripto em fls. de papel, cujo frontispício (ornamentalmentc
illuminado) oíferece os dizeres seguintes: Nobiliário genealógico, & Historico intitvlado Thesovro de Nobresa de l'o) tvgal Por Francifco Coelho Rey de Armas, natural da Cidade
de Lx." Anno de M. D. CLXXVII.).
#
A vinheta ornamental com o escudo da palmeira, adquirida por João da Costa em casa de Agostinho Gourbé, veio
a ser em Portugal imitada noutra chapa, que João Cairão
adoptou por marca de impressor, supprimindo-lhe o escudete inferior, e substituindo o escudo elliptico da palmeira
por um escudete de phantasia com as iniciaes I G subjacentes a uma cruz potentea.
Esta vinheta (que aos leitores offereço reproduzida em
fac-simile) serve de remate decorativo na derradeira pag. do
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Tom. i da Historia de Portugal Restaurado, que diz assim
110 frontispício:
HISTORIA | DE | PORTUGAL \ RESTAURADO. ]
OFFERECIDA | AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE |
DOM PEDRO | NOSSO SENHOR. | ESC RI TIA \
POR | DOM LUIS DE MENEZES | CONDE DA ERICEIRA, | Do Conlelho de Eltado de S. Alteza, leu Vedor
da Fazen- j da, & Governador das • Armas da Província
de | I ras os Montes, &c. | TOMO I. j (Vinheta decorativa,
g.avada em madeira.) | LISBOA. | — | NA OEFICINA DE
JOÃO GALRAO. | Com todas as licencas necejfarias. |
ANNO M. DC. LXXIX. |
Em formato a que chamam in-Jblio, o Tom. 1 constitue
vol. de yo8 pag. numeradas, precedidas de 11 innumeradas
(sem nestas contar a do ante-rosto ornamental, gravado em
cobre,—nem a do magnifico retrato do auctor, esculpido
por Fred. liouttats), e seguidas por 3i sem numeração,—
impresso em redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, iniciaes ornadas, cabeções e remates decorativos.
D esta obra (que sahiu re-impressa noutras edições) o
Tom. 11 (na edição priticeps), veio sómente a estampar-se,
dezenove annos depois, na olficina de Miguel Deslandes,—
e a seu tempo o mencionarei no decorrer do presente livro.
Da gravura a que ora acabo de me referir, usada por
João Galrão como insignia d'impressor, também o seu herdeiro Antonio Pedroso Galrão continuou a servir-se, empregando-a como vinheta ornamental nas impressões da
sua ofiicina.
E apontarei d'estas, para exemplo, a terceira edição da
Polyanthea Medicinal pelo Dr. João Curvo SemmedoPolyanthea Medicinal. Noticias Galenicas, e Chj-micas,
Repartidas em tres Tratados, Dedicadas a's saudosas memorias, e veneradas cincas do Eminentíssimo Senhor Cardeal de Sousa, Arcebispo de Lisboa, Capellam Mor do Seretiijjimo Senhor Rey Dom Pedro 11. tfc [eu Conjelheyro de
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Ejlado: por maons do Excellentissimo Senhor I). Pedro Antonio de Noronha, Marquee Senhor de Angeja, Bemposta,
Pinheyro, e [nas dependencias, Commendador das Commendas de Aljezur da Ordem de Santiago, Saó Salvador de
Moyco\, N. Senhora da Ribejra de Pena, & Saó Pedro de
Cabide, Santa Maria de Alvarenga da Ordem de Chrijlo,
& Cavalleyro da Militar de Santiago, dos Confelhos de EJtado, & Guerra de S. Mage/lade, Vedor de fua Fazenda,
Vifo-Rey que foy no Ejlado da índia, Me/Ire de Campo
General, a cujo cargo e/leve o governo da Cavallaria da Provinda do Alem- Tejo, & Governador das Armas, & Exercito
da me/ma Provinda, & agora Vifo-Rey do Ejlado do Br q/i l,
&c. Por Joaô Curvo Semmedo, Cavalleyro Profejfo da Ordem de Chrijlo, Familiar do Santo Officio, Medico da Cafa
Real. Terceyra ve\ imprejfas, & augmentadas. Lisboa, Na
Oflicina de Antonio Pedrozo Galram. — Com todas as licenças necejfarias. M. DCCXVI.
Em formato a que chamam in-folio, constituc vol. dc X79
pag. numeradas, antecedidas de 60 sem numeração, adornado com tres grandes gravuras abertas em lamina de cobre
e estampadas em tts. addicionaes (o retrato do auctor, o do
Cardeal-Arcebispo I). Luiz de Sousa (gravado por Cl. DuHos), e (devido ao buril de Clemente Billingue) o escudo
heráldico do referido Prelado).
Na pag. 24." das innumeradas é que vem aproveitada,
como remate decorativo, a marca distinctiva de João Cairão.
Similhante marca adoptada por João Cairão como insígnia d'impressor, e conservada por Antonio Pedroso Cairão
como elemento decorativo, incontro-a ulteriormente aproveitada (também a constituir motivo ornamental) na ollicina
de Paschoal da Silva.
Assim figura ella (como remate da pag. 6." das preliminares innumeradas) na seguinte impressão:
Emmanuelis Alvare\ Pegas I. C. I.usitani
Tractatus de obligationibus, & actionibus, & defenjionibus
dvilibuSj & criminalibus, fecularibus, & Ecclefia/licis, ad
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utriufque fori Judicia fpectantibus.Tomus Primns: seu Resoliiliones Forenses Practicabiles
Tovius
Tertius iiiinc primum iti Incem prodil. (Logar occupado pelo
escudo das armas-reaes de Portugal.) Ulyssipone Occidentali, Kx
. Typographia Paschoalis a' Sylva, SercniJJimi liegis Typographi.—M. DCC. XXI. Cum facultate Superiorum. (Em
formato a que chamam in-fólio, constitue vol. de 707 pag.
numeradas e 11 preliminares sem numeração).
Temos pois na insígnia de João Galrão precisamente repetido aquelle caso de que fiz apontamento quando (em
pag. 343 a 352) me referi a insígnias de Luiz Rodrigues,
de João de Barreira, e de Antonio Ribeiro.
De João Galrão conheço também outra chapa com a respectiva marca de impressor. «Marca de impressor» lhe chamo, por excesso de indulgência,—pois que, alem das duas
iniciacs J G entrelaçadas em monogramma, elemento nenhum allegorico ou emblemático incerra o desenho da gravura. Imagine-se uma chapa quadrangular de madeira, que
mede 0m,078 de altura por om,094 de largura, toscamente
abertos nella vários elementos de ornamentação (como figuras humanas, grutescos, flores, fructos, etc.), e na parte inferior um escudete oval com o supra-indicado monogramma:
se não fossem as duas lettras deste, dir-se-hia uma simples
vinheta ornamental.
Quando o leitor, não contente d'esta minha informação,
queira por seus proprios olhos observar as minúcias da gravura a que me refiro, poderá incontrál-a na seguinte impressão (cujo frontispício é estampado a vermelho e preto):
LUZ |VERDADEYRA, | E RECOPILADO EXAME |
DE TODA A CIRURGIA, | DEDICADO | A AUGUSTA,
E REAL MAGESTADE DELREY | DOM PEDRO II. |
NOSSO SENHOR. | AUTOR | O LICENCIADO ANTONIO FERREYRA, | Cirurgião da Camera do dito Senhor, lua Guarda, & Holpital Real, | dos Cárceres do
S. Ofiicio, & Familiar dclle, &. do Tribunal da Re- laçaõ
delta Corte, Cavalleyro profelfo da Ordem | de Nolfo Se-
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nhor JF.SU Chrifto. | IMPRESSO I ERCEIRA \ EZ A
CUSTA DO DOU TOR IGNACIO LOPES DE MOURA, | Cavalleyro profeffo da Ordem de Chrifto, do Dezembargo de S. Mageílade, | Dezem- | bargador, & Promotor
da Juftiça da Cafa da Supplicaçaõ: Filho do Autor. | (Logar
occupado pelo escudo das armas-reaes portuguezas, gravado em chapa
de madeira.) | LISBOA. |
| NA OFFICINA DE JOÃO
GALRAÕ. | Com todas as licenças nece(farias. | ANNO
M. DC. XCIII. |
Constitue vol. de 440 pag. numeradas, precedidas de 12
innumeradas, e seguidas de 22 também sem numeração,
em formato a que chamam geralmente tn-foho.
A gravura com o monogramma do impressor Galrao vem
na pag. 440 do livro.
Diogo Barbosa Machado (vid. Bibi. Lusit. em pag. 274
do tom. 1) apenas menciona da Lu\ verdadeira duas edições
(a de 1670 por Domingos Carneiro, e a de 1706 por Valentim da Costa Deslandes).
Innocencio Francisco da Silva, seguindo-lhe no incaico,
também não menciona mais do que as duas indicadas pe o
seu antecessor (vid. tom. 1 do Dicc. Bibi. Port., em pag. 1421.
A essas duas incumbe entretanto juntar mais três,—o que
perfaz ao todo a conta de cinco (das quaes nenhuma se
deve ter na conta de vulgar).
A primeira (de que procurei baldadamente exemplares na
Bibliotheca Nacional de Lisboa, na Bibliotheca da Escola
Medico-Cirurgica (da mesma cidade), na Livraria do Convento de Nossa Senhora de Jesus, e na Real Bibliotheca da
Ajuda) é a que os dois supra-citados bibliographos apontam
impressa por Domingos Carneiro em 1670, attribuindo-lhc
ambos formato in-folio.
A segunda sahiu em i683 dos prelos de Miguel Deslandes, e diz no frontispício (estampado a vermelho e preto):
LVZ | VERDADEYRA, | E RECOPILADO EXAME |
DE TODA A CIRVRGIA, I DFDICADO | A AVGVSTA,
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E REAL ALTEZA | DO | PliINCEPE D. PEDRO, |
NOSSO SENHOR, | REGENTE, E GOVERNADOR |
DOS REYNOS DE PORTVGAL | E SVAS CONQVISTAS. | AVTOR ! O LIGENCIADO ANTONIO EERREV RA, ] Cirurgiam da Gamcra do dito Senhor, fua Guarda, & Hofpital Real, dos Cárceres do S. OíJicio, & Earniliar delle, & do Tribunal da Re- | laçam defta Corte, Cavalleyro profefTo da Ordem de N. S. JESV Chriíto. | (Kscudo
das armas-reaes de Portugal.) EM LISBOA. |
| Na Officina
de MIGVEL DESLANDES. M. DC. LXXXIII. | Com todas as Licenças nece(farias.
Em formato a que habitualmente chamam in-folio, constitue vol. de 440 pag. numeradas, antecedidas por 12 pag.
sem numeração, e seguidas por 22 que também de numeração carecem, impresso em redondo com algum itálico, assignaturas e reclamos, cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas, e remates decorativos.
(Ha na Bibliotheca Nacional um exemplar d'esta impressão).
A terceira edição (que na Bibliotheca Nacional se acha
representada por dois exemplares) é a que mencionei, dada
a lume na officina de João Galrão em 1693.
A quarta (de que também ha dois exemplares na Bibliotheca Nacional) tem (como as duas precedentes) impressos
a vermelho e preto os dizeres do frontispício:
LUZ | VERDADEYRA, | E RECOPILADO EXAME !
DE I ODA A CIRURGIA, | DEDICADO | A' AUGUSTA,
E REAL MAGESTADE J DEL-REY | D. PEDRO II.
NOSSO SENHOR: AUTHOR | O LICENCIADO ANTONIO EERREYRA, | Cirurgião da Camera do dito Senhor, lua Guarda, & Hofpital Real, | dos Cárceres do Santo
Oflicio, & Eamiliar delle, & do Tribunal | da RelaçaÕ delia
Corte, Cavalleiro profeflo da Ordem de j nollo Senhor JESU Chriíto: | ACRECENTADO NESTA QUARTA IMPRESSAM COM HUMA | Nova Pratica do mefmo Au-

3y3
thor, com todos os accidentes, que podem fobrevir as feridas. | (Escudo das armas-reaes portuguezas.) LISBOA, j
Na Olficina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, |
Imprefíor de Sua Mageftade, & à lua cufta impreilo. ; Com
Iodas as licenças neceffarias, & Privilegio Real. | ANNO
M. DCCV. | Vende-fe na rua da Figueira. \
Em formato que geralmente se designa por in-folio, constitue vol. de 527 p«ig- numeradas e 20 preliminares sem
numeração, impresso em redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, cabeças decorativas, iniciaes ornadas, e icmates de infeite.
Nesta edição, assim como também naquella que Miguel
Deslandes estampou, figura o cabeção ornamental da aguia
com as azas abertas (como na Musa 1 ypographica) c a vinheta ornamental (que João da Costa mandou gravai em
Lisboa) do escudo com a palmeira.
A ultima edição que da Lu\ verdadeira conheço, e que
por dois exemplares está representada na Bibliotheca Nacional de Lisboa, constitue, no chamado formato m-folio,
vol. de 527 pag. numeradas, e 12 preliminares sem numeração, impresso em redondo com algum itálico, rubricas,
reclamos, cabeçalhos decorativos, iniciaes ornadas, e remates gravados em madeira.
No frontispício (estampado unicamente a preto) puzeramlhe estes dizeres:
LUZ VERDADEIRA, | E RECOPILADO EXAME |
DE TODA A CIRURGIA, DEDICADO A' AUGUS I A,
E REAL MAGESTADE | DEL-REY | D. PEDRO II. |
POR SEU AUTHOR | O LICENCIADO AN I ONIO
FERREIRA, | Cirurgião da Camera do dito Senhor, Jua
Guarda, e Hofpital Real, \ dos Cárceres do Santo Officio,
e Familiar delle, e do Tribunal da \ Relaçaõ de/la Corte,
Cavalleiro profelpo da Ordem de noQo Senhor ./l-.Sl Clirifto. E AGORA NESTA ULTIMA IMPRESSAM EMENDADO DE TODOS | os erros, com que fahiraõ á luz as imprelfoens antecedentes. | (Logar occupado pelo escudo das armas
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do Reino, em gravura de madeira.) | LISBOA: | Na Officina dc
JOSEPH FILIPPE. | = | ANNO DE M. DCC. LVII. |
Com todas as licenças necejfarias, e Privilegio Real. |
A gravura quadrangular, que (em pag. 390) descrevi (empregada por João Galrão no livro de Antonio Ferreira), vamos nós incontrál-a ulteriormente aproveitada,—não já por
marca distinctiva de impressor, mas simplesmente como vinheta ornamental (imbora ainda com as lettras J G entrelaçadas em monogramma),—nalgumas das impressões dc
Antonio Pedroso Galrão, como pode verificar-se (por exemplo) em pag. 136 dos
Sermões vários, Pregados na índia a diverfos ajjumptos,
& ojferecidos no primeyro Sermão ao Excellentissimo Senhor
Cayetano de Mello de Castro, Vifo-Rey, & Capitaó Geral
da índia. Pelo Padre Manoel de Sa', da Companhia de
Jesus, eleyto Patriarca de F.thiopia por S. Magejlade, que
Deos guarde. (Florão emblemático da Companhia de Jesus, gravado
em madeira.) Lisboa, Na Officina de Antonio Pedrozo (Jalraó.
Com todas as licenças neceffarias. Anuo de ijio. (Vol. dc
371 pag. numeradas, precedidas de 8 sem numeração, em
formato a que chamam 1)1-4.°).
De João Galrão incontro também por marca uma vinheta
decorativa em guisa de afundo-de-lampada»,—na qual se
acham representados, entre folhedos de phantasia, na parte
superior um livro aberto e sobrepujado por uma coroa, na
parte inferior um escudete com as iniciaes I G.
É o que se observa no frontispício do seguinte folheto
(in-4.0 de 16 pag. numeradas):
Sermam de Santa Cecil ia, Que pregou o Reverendiffimo
Padre Mestre Frey Fernando de Santo Augujlinho, da Ordem de São Jeronymo, Padre da Provinda nafua Religião,
& Examinador das tres Ordês Militares. Em o Real Convento de Odivellas no anno de 1(184. ('-°fiar occupado pela vinheta
supra-mencionada.) I.isboa. Na Officina de doam Galram.—•
Com todas as licenças necejfarias. Anno de i6S<j.
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Da referida vinheta, ainda com as iniciaes I G, mas empregada como remate ornamental, serviu-se Antonio Pedroso Galrão (successor de João Galrão) na impressão da
seguinte especie (in-4.0 de 23 pag. numeradas):
Sen,mm Que pregou o Padre Me/Ire Francisco de Mailos, da Companhia de Jesu, da Provinda do Brqfil, Lente
de Prima no Collcgio da Bahia, na Festa de S. Gregorio
Magno em Nossa Senhora da Atuda da me/ma Cidade,
EJlando o Senhor expojlo. (Logar occupado por um florão emblemático da Companhia de Jesus.) Lisboa, Na Ojficilia de Antonio
Pedrozo Galraõ. — Com todas as licenças necejfanas. Anuo
de 1700.
*
J'agora não finalizarei este capitulo sem lembrar que a
gravura frontispicial do escudo com a palmeira e « lettreiro
Curuata Resurgo (usada por João da Gosta na Chronica da
Ordem dos Concgos Regrantes do Patriarclia S. Agostinho,
e bem assim no rosto de varias outras obras) foi por Miguel
Manescal toscamente imitada, supprimindo-se-lhe os dois escudos, e substituindo-os por um ramalhete de caprichoso
folhedo e grosseiro desenho.
É o que o leitor pode verificar na
Relaçaó das Missas, que se mandaram drycr, <£• Je dijjeram na Ca\a do Bemaventurado Santo Antonio de/la Corte,
& Cidade de Lisboa, & defpefa que neUafcfq o anuo, que
comecou pelo teu dia em tre\e de Junho de 1708. cê acaba nejte
de ijoij
(Diz no hm-.-Lisboa. Na Oficina dc Miguel
Manescal, Impreffor do Senado da Camera.—M. D CG. IX.
Com todas as licenças neceffarias). (In-folio dc 3 pag. innumeradas).
E outrosim o poderá verificar na
Relaçam da receyla, e despega da pia, e devota Irmandade das Almas, sita na Cappella de S. Pedro da Igreja
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Calhedral de Lisboa do anuo, que começou no mes de Julho
de / y/S. <6 acaba nejle de / ~ifí
Lisboa. Na Oficina
de Miguel Manescal, Imprejfor do Santo Officio, & da Serenijjima Ca\a de Bragança. Anno de M. L)CC. XVI. (Infolio de 11 pag. innumeradas).
Em ambas estas especiés (de que ha exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa) figura como remate decorativo
a gravura a que me refiro.

IX

Fossem quaes fossem os motivos, que teve o moço João
da Costa para de França emigrar e vir em Portugal assentar
domicilio, —o que certo parece é que, meiado o século xvii
(mais anno, menos anno), veio elle fixar entre nós a residência.
Determinar-lhe porem o anno preciso da chegada.... hoc
opus, hic labor est.
.
O Dr. Venâncio Deslandes (seu quinto-neto) ínclina-se a
que proximamente seria na passagem do segundo para o
terceiro quartel do século.
«Comquanto (diz elle') tenhamos por averiguado que João
da Costa veiu para Portugal pelos annos de i65o, não vimos
ainda impressão sua anterior a 1662, o que nos persua e
a que d'este anno date o estabelecimento da sua officina em
Lisboa.»
Isto que o Dr. Deslandes affirma no tocante a impressões,
posso também por minha parte affirmar: anterior a 1 > 2,
nunca impressão alguma de João da Costa me passou pe os
°lh°s.
E aqui tenho eu, desse anno, para exemplo, na Bibliotheca Nacional de Lisboa:
TRES | SERMOENS | DAS ALMAS | DO PVRGATORIO. | PREGADOS | Pello P. Doutor Fr. Iorge de
Carvalho, | Monge de S. Bento, Qualificador | do S. Oíli' Em pag. 233 dos citados Documentos para a Historia da Typographia Portuguesa nos séculos xn e xvn.
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cio, &C. | (Logar de uma vinheta, gravada em madeira, que representa
uma jarra com flores.) | EM LISBOA. | Na Officina de Ioam
da Costa. |
| M.DC.LXII. | Com todas as licenças necefsarias. |
Constitue a obra um folheto in-4.0 de 46 pag. numeradas
(sendo portanto em branco a fl. 4." do ultimo caderno), impresso em redondo com algum itálico, rubricas por lettra
alphabetica, reclamos, quatro cabeções decorativos, quatro
iniciaes ornadas, e duas vinhetas de remate.
Nesta impressão incontra-se já o imprego de utensílios ornamentaes (vinhetas, cabeçalhos e capitaes floreadas), que
Valentim da Costa Deslandes (meio-seculo depois!) ainda
conservava na sua officina (como se verifica pelo exame das
impressões respectivas), e que chegaram mesmo a figurar
na officina de Paschoal da Silva (como a seu tempo mostrarei).
A vinheta da jarra com flores, que serve de infeite no
frontispicio dos Tres Sermoens das Almas do Pvrgatorio, é
mui similhante á que se incontra nos frontispícios da Practica Medica e das Noticias curiosas, e necessarias das covsas
do Brasil, — frontispícios que, em reproducção fac-simile,
figuram appensos ao Cap. vn na «Segunda Parte» do presente livro.
*
Em que o Dr. Deslandes se funda, para affirmar, como
ponto «averiguado», que João da Costa veio para Portugal
cêrca de i65o, confesso eu que não sei.
Mas o que é certo é que, —imbora não appareçam obras
por elle impressas em Lisboa, anteriores a 1662,— o livro
manuscripto, já por mim citado, em que a Irmandade do
Bemaventurado S. Luiz Rei de França lançava seus termos,
vem até certo ponto justificar as affirmativas do Conselheiro
Deslandes.
Nesse livro a assignatura, que mais antiga incontro do
moço João da Costa, é subscrevendo com outros irmãos
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um termo datado aos 9 dc Março de i65g. Quer dizer: aos
<j de Março de 1 (>5<) achava-se elle j;i residente em Lisboa.
Mas ha mais e melhor.
Aos 4 de Fevereiro de 1667 é que o Livro principia a servir, como indica a declaração lavrada por termo de abertura
na primeira das folhas, declaração que textualmente aqui
passo a copiar:
«Seguese o I.ibro dos asseulos Porquanto, o, I elho I.ibro
esta acabado, em Cauido. 4. de feb." de i65j. a. e o ajjiney—Eu. Jojfeph — Dujardin escriu." ditta Confradia. Joseph Dujardin.»
Em essa mesma data (aos 4 de Fevereiro de 1657) vem
lavrado na folha seguinte do livro um assento de subscripção (com a respectiva lista de subscriptores e quantias).
Tratava-se de adquirir as necessarias verbas, destinadas ao
pagamento de uma «lampada de prata» que a Irmandade resolvera mandar fazer («pêra lionra de deos h de nossa Capela»—diz o registro). Na lista dos subscriptores figura já
o nosso João da Gosta,—contribuindo, por tal signal, com
a importancia de 7-rouo réis.
Temos portanto a demonstração de que, aos 4 de 1-evereiro de 1G57, se achava elle já residindo entre nós.
E o que no presente caso faz pena, é que o livro anterior
de registros, o «Velho Libro» (como lhe chama José Dujardin no termo que acima transcrevi), desapparecesse perdido (assim m'o asseverou com grande mágua o Rev. P.
Miei) no calamitoso terremoto do i.° de Novembro de 1735!
Se o «Velho Libro» houvesse escapado, desfructariamos
provavelmente o prazer de lermos nelle o termo relativo ao
ingresso de João da Costa na Irmandade,—termo que approximadamente nos permittiria fixar o anno da sua vinda
para Lisboa.
#
Assente, porém, que foi cerca de i65o o ingresso de João
da Costa em Portugal (conforme ao Dr. Venâncio Deslandes
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parece ponto averiguado), brota naturalmente a seguinte
pergunta:
—Que fez elle então nos primeiros doze annos de residência entre nós, se antes de 1662 não apparecem de sua
officina impressões?
A isto pode-se talvez responder que:
ou João da Costa nos primeiros tempos de residencia em
Portugal não trabalharia typographicamente por sua conta,
e exerceria em officina alheia o seu mester profissional;
ou viria para Lisboa estabelecer-se primeiramente como
livreiro, e só mais tarde assentaria annexa á tenda dos livros
a officina de impressor.
Que João da Costa accumulou em Lisboa as duas industrias (a de impressor e a de livreiro), prova-se pelo que vou
expor no Capitulo xi, com respeito á determinação do sitio
em que essas duas industrias eram exploradas.
E aproposito vem aqui archivar uma communicação que
devo ao favor do Conselheiro Venâncio Deslandes:
«João da Costa (escreve-me elle em carta) teve por socio
na sua tenda de livreiro ao Chiado a Jacques Schuartz.
Assim consta de documento authentico existente no Cartorio do Museu Plantino em Anvers.»
Seria francez este socio de João da Costa ou seria allemão.'
Do appellido Schuartz parece derivar-se motivo para o suppor de procedencia germanica. E pode muito bem ter acontecido que, possuindo aliás as condições de súbdito francez,
nascido houvesse nalguma das povoações juxta-rhenanas,
e oriundo fòsse portanto de familia alleman.

X

«Estamos na Rua da Figueira.
«A nobilitação maior que tem, quanto a mim, esta rua
(amodernada e melhorada depois do terremoto) é ter dado
morada no século xvn, nada menos que a tres typographos
celebres: João da Costa, Miguel Deslandes, c Valentim da
Costa Deslandes.»
Esta preciosa informação, incontro-a eu, fornecida pelo
Visconde Julio de Castilho (em pag. 170) no vol. vi da Lisboa Antiga.
E logo (em pag. 172), falando-nos especialmente de João
da Costa: — «Affeiçoado aos nossos torrões, estabeleceu-se
com officina na Rua da Figueira.»
Era portanto na Rua da Figueira a oflicina typographica
de João da Costa.
Isso mesmo nos affirma egualmente o Conselheiro \ enancio Deslandes (Documentos para a Historia da Typographia Portuguesa nos séculos xvi e xvit (Lisboa—188b)
pag. 232): —«João da Costa residia e tinha a sua officina
em Lisboa, em casa própria, na rua ainda ha pouco denominada da Figueira.»
E já, na edição que anteriormente publicára (sem nome
de auctor) dos referidos Documentos, nos diz em pag. 133 da
Parte 11 (Lisboa—1882): —«O impreíTor João da Coita ...
refidia e tinha porta a fua officina
de impreffão na, ainda hoje chamada, rua da Figueira da
cidade de Lifboa.»
26
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XI

Uma pergunta agora:—Em que ponto da Rua da Figueira
teve João da Costa a sua officina estabelecida?
Com referencia a esta particularidade, livro nenhum dos
que tenho logrado examinar, por elle impressos, me fornece as desejadas indicações.
Elementos ha porem que, entre si combinados, podem
mais ou menos vagamente dar ensejo a conjectura plausível.
Os elementos a que me refiro, são os seguintes:
i.°—No processo de habilitação do celebre D. Raphael
Bluteau para Qualificador do Santo Officio em Lisboa, uma
das testemunhas que o insigne theatino offerece em 1674
para serem inquiridas é o nosso João da Costa, assim nomeado no rol;—tJoaõ d'Acosta o Ltureirofrance\ de naçaõ, mora no chiado»'.
2.0—Chamando-lhe Bluteau «livreiro» e não «impressor»,
e não sendo o eminente diccionarista3 pessoa que inadver' Vid. no Archivo Nacional da Torre do Tombo: — Habilitações
do Santo Officio —Maço 1 —Doe. n." 14 (Informações da limpeja de
sangue, e geração do P.' Dom Rafael Pluteau (sic!), Clérigo Regular da Diuina Prouidencia, morador no seu Conuento desta Cidade de
Lisboa).
Vid. também Documentos para a Historia da Typographia Portuguesa nos séculos xri e xvupublicados por Venâncio Deslandes (pag. 233).
3

Ainda hoje é proficuamente consultavel o assombroso prodigio de
erudita investigação que D. Raphael Bluteau deu a lume sob o titulo
Vocabulario Portugue;, e Latino
autorizado com exemplos
dos melhores escritores portugueses, e latinos (Coimbra, 1712 — Lisboa
Occidental, M. DCC. XXVIII—io vol. de formato a que chamam ordinariamente in-folio).
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tidamente confundisse vocábulos, claro fica c demonstrado
que João da Costa associava em Lisboa as duas industrias
(como era frequentíssimo cm França entre os livreiros impressores).
3.°—Que João da Costa exercia em Lisboa, juntamente
com a industria de impressor, a de livreiro, mais se prova
também pelo que nos diz o Conselheiro Venâncio Deslandes
(em pag. 233 dos citados Documentos para a Historia da
Typographia Portuguesa nos séculos xvi e xvu):—«Vimos
entre os papeis do cartorio do Museu Plantino uma carta
do impressor João da Costa para Anna Goos, viuva de Balthasar Moreto II, escripta de Lisboa a 9 de novembro de
1674 com o rol de algumas impressões da officina plantiniana que elle desejava no proposito de tentar o mercado de
Lisboa apesar de só estar aberto ao commercio o porto de
Hamburgo, e ser má epoclia para negocio. O impressor João
da Costa conclue pedindo á illustre viuva que remetta tudo
para Amsterdam ao seu particular amigo Daniel Elsevier».
4.0—Mais se prova, também, que João da Costa exercia
em Lisboa as duas industrias, pelas palavras em que João
de la Caille (a pag. 267 da Histoire de VImprimerie et de la
Librairie) louva a proficiência do cunhado de seu pae: —
aJean qui fut s'établir à Lisbonne, oú il s'eft fait diftinguer
d'avec les autres Imprimeurs & Libraires».
5.°—Explorando João da Costa em Lisboa as duas industrias simultaneamente, presumível é que mais lhe conviesse
cxercêl-as ambas no mesmo logar (annexa a officina typographica á loja de livreiro), do que repartir por dois sitios
diversos a sua actividade e a sua inspecção.
6.0—a antiga Rua da Figueira (antes do terremoto de
1755) approximadamente coincidia em situação com a moderna Rua da Figueira1 (recentemente chrismada em Rua
Anchieta), e (como acontece á moderna) desimboccava na
" Prova-se pela preciosa planta que da antiga Lisboa delineou o benemerito José Valentim de Freitas,—planta, cujo borrão autographico
existe na Bibliotheca Nacional, d'onde em fac-simile copiou o Visconde
de Castilho a parte relativa á Freguezia de N. S. dos Martyres e a inseriu no vol. vi da sua Lisboa Antiga (tom. v da Segunda Parte).
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Rua do Chiado1 (também ultimamente chrismada2 cm Rua
Garrett).
Racional é portanto conjecturar que, estando annexos os
dois estabelecimentos, e talvez até no mesmo prédio accom-

1

Mais rigorosamente falando: a velha Rua da Figueira (antes do
terremoto de 1755) desimboccava, pela sua extremidade septentrional,
no ponto em que a Rua das Portas de Santa Catherina se continuava
com a Rua do Chiado, ou antes no ponto em que vulgarmente lhe começavam a dar essa denominação.
J

Sobre a inconvenientíssima falta de critério, com que os illustres
Vereadores da Camara Municipal de Lisboa se estão constantemente
divertindo nesta chrisma das ruas, leia-se o que diz o Visconde de Castilho no citado vol. vi da Lisboa Antiga (em pag. i63 a 168).
Em i885, sob presidencia de José Gregorio da Rosa Araujo (um indinheirado confeiteiro, que os requestadores da sua riqueza equiparavam
(não sei mesmo se o antepunham) ao grande Marquez de Pombal(!ll),
e que, victima d'estas cubiçosas lisonjas, veio a fallecer pobríssimo), a
Camara Municipal de Lisboa deliberou converter designativamente cm
«Rua Anchieta» a «Rua da Figueira», como se vê do Edital publicado
no Diário do Governo de 10 de Septembro do referido anno, e outrosim
«affixado nos logares públicos do estylo».
A especie destinada para affixação nas esquinas constituo folhavolante, num só lado impressa, e que diz in-fine:—«Typ. Silviana,
Calçada do Monturo do Collegio, 6 e 8».
O texto do Edital estampado no Diário do Governo (com elle combina, salvas pequeninas differenças de virgulação e de composição typographica, o texto da folha-volante) diz assim:
«A camara municipal de Lisboa, considerando os altos serviços prestados á sciencia e á patria pelos benemeritos exploradores africanos
Hermenegildo de Brito Capello, Roberto Ivens, Alexandre Alberto da
Rocha Serpa Pinto e José Anchieta; e usando da attribuição que lhe
confere o n.° 28.0 do artigo io3.° do codigo administrativo, deliberou
na sessão de 3 do corrente mez, que a travessa da Parreirinha passe
a ter a denominação de rua Capello, a rua de S. Francisco, rua Ivens;
a rua Nova dos Martyres, rua Serpa Pinto; e a rua da Figueira, rua
Anchieta; todas pertencentes ao bairro central d'esta cidade.
«E para que esta deliberação surta os devidos efleitos mando que
o presente edital seja publicado no Diário do governo e affixado nos
logares públicos do estylo.
«Paços do concelho, em 7 de setembro de i885.=0 presidente, José
Gregorio do (sic!) Rosa Araujo.»
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modados, (com serventia pela Rua da Figueira a oflicina
de impressão, com intrada pelo Chiado a loja dos livros),
occupariam elles alguma das duas esquinas correspondentes
á extremidade septentrional da Rua da Figueira, e o prédio
corresponderia portanto ao ponto em que esta desimboccava
no Chiado.
#
I
Restaria saber em qual das duas esquinas (oriental ou
occidental) seria o prédio: na esquina de oeste, corresponderia ao sitio occupado hoje pela Egreja Parochial de Nossa
Senhora dos Martyres; na de léste, caber-lhe-hia a notável
coincidência de alli figurarem com livraria estabelecida, cérca
de um século, em o proprio logar onde exercera industrias
de livreiro-impressor um seu compatriota, os honradíssimos
Bertrands.
*
E aproposito, já que falei na «familia Bertrand», seja-me
aqui permittido commemorar estes acreditados livreiros,
acreditadissimos cm toda a extensão da palavra.
João José Bertrand (que de França veio para Portugal,
proximamente meiado o século xvm) começou por estabelecer loja de livros, em sociedade com seu irmão Pedro Bertrand, na Rua Direita do Loreto (esquina da Rua do Norte).
Esta indicação topographica depara-se-me no frontispi'
cio do
Nouveau Dictionnaire des Langues Françoise, et Portugaise, Tirè des meilleurs Auteurs, & des Dictionnaires de
VAcademie, de Trevoux, de Furetiere, de Tachard, de Riclielet, de Danet, de Boyer, &c. Avec les notns des Nations,
des Roj-aumes, des Provinces, des Villes, des Contrées, des
Rivieres du Monde, & les noms' propres dhotnmes, & de
femtnes, &c. Par le Pere Joseph Marques, Maitre de Mufique de Notre Dame de Lorette. Premiére Edition. Tome
Premier. (Logar occupado por uma elegante vinheta decorativa.)
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Lisbonne, Che\ François Louis Ameno, Imprimeur du College de la Sainte Eglife de Lisbonne. = M. DCC. LIV. Avec
permijjion, & privilége du Roy. Se vend che\ lesfreres Bertrand, Libraires rue droite de Lorette au coin de la rui! du
Nort, vis-avis Monfeigneur le Marquis de Marialva.
Constitue este livro, em formato a que chamam in-folio,
vol. de 677 pag. numeradas e 6 preliminares sem numeração.
Da pag. 3.a á 4.11 (no grupo das innumeradas) lê-se uma
Dedicatória (A Son Excellence Monseigneur I). Jean Joseph
Albert de Noronha, Comte de Saint Laurent, du Confeil de
Sa Majejlè, &c.), assignada por—«Les Freres Bertrand,
Libraires François a Lisbonne».
Na pag. 6." das innumeradas, correm (passadas em Julho
de 1751) as Licenças (do Santo Officio, do Ordinário, e do
Desembargo do Paço), permittindo a impressão do livro.
Entre as Licenças e a Dedicatória, vem a pag. 5." exclusivamente occupada pela Preface des Libraires, que assim
principia:
«On defire depuis long-tems en Portugal un Dictionnaire
François & Portugais, Portugais & François. Monfeigneur
D. Louis de Menezes, Comte d'Ericeira, Premier Marquis
de Louriçal, mort Vice-Roy des Indes, engagea feu Monfieur
Faure notre beau-pere à exécuter ce projet. Monfieur Faure
jetta les yeux fur la perfonne qui s'en eft aquité après beaucoup de travail. Voici donc le premierTome que nous préfentons au Public.»
Do trecho, que mui de proposito aqui offereço, colhe-se
uma indicação de familia que em nenhuma outra parte incontrei. Aquelle fallecido Faure («notre beau-pere»J, de que
se fala na Prefação —provavelmente escripta por Pedro
Bertrand (dos dois irmãos o primogénito),— era evidentemente o sogro d'este, pois que João José Bertrand casára
em França com uma sua conterranea (Maria Clara Rey).
Quando chegou a publicar-se da obra o a Tomo Segundo», já entre os dois irmãos se achava dissolvida a sociedade
no commercio dos livros.
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Eis o que diz o respectivo frontispício (impresso a vermelho e preto):
Novo Dicciouario das Línguas Portuguesa, e Francesa,
com os termos latinos, Tirado dos melhores Authores, e do Vocabulário Portugue%, e Latino do P. D. Rafael Bluteau, dos
Diccionarios da Academia Francesa, Universal de Trevoux,
de Furetiere, de Tachard, de Richelet, de Danet, de Boyer,
&c. Com os nomes próprios das Naçoens, dos Reinos, das
Provindas, das Cidades, das Comarcas, dos /tios do Mundo, &c. Pelo Padre Joseph Marques, CapellaÔ Regente do
Coro, e Mejlre da Mujica da Igreja de Nojfa Senhora do Loreto. Primeira Edição. Tomo Segundo. (Logar occupado por vinheta decorativa, estampada a preto e vermelho.) Lisboa, Na OJficina Patriarcal de Francisco Lui\ Ameno. = MDCCLXIV.
Com as licenç. necejfar. e Privilegio Real. Vende-fe em ca/a
de João Jofeph Bertrand, Mercador de Livros, ao Senhor
Jefus da Boa-Morte.
Constitue o «Tomo Segundo» (em formato a que chamam
ordinariamente in-folio) vol. de 763 pag. numeradas e 4 preliminares sem numeração.
Como se vê, o Tom. 11 —apezar de permittida a sua
impressão muito antes do Tom. 1 (pois que as respectivas
Licenças trazem por data o anno 1748)—veio unicamente
a estampar-se dez annos depois.
E todavia já por esse tempo corria publicado em segunda
edição o Tom. 1 da obra (tenho eu d'elle um exemplar entre os meus livros):
Nouveau Dictioniiaire des Langues Françoise, et Portugaise, Tire des meilleurs Auteurs, & des Dictionnaires de
VAcademie, de Trevoux, de Furetiere, de Tachard, de Richelet, de Danet, de Boyer, &c. Avec les noms des Nations,
des Royaumes, des Provinces, des Villes, des Contrées, des
Rivieres du Monde, <Ê les noms propres d'IIommes, & de
Femmes, &c. Par le Pretre Joseph Marques. Seconde Edition reveiie, corrigée, & augmentée d'un Supplément. Tome
Premier. (Logar occupado por uma gravura decorativa, aberta em
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chapa de madeira, no centro da qual se destaca uma flor-de-liz.) Lisbonne, Che\ Jean Jofeph Bertrand, Libraire, au Seigneur
Jefus da Boa Morte. = M.DCC.LVIII. Avec permijjion,
& privilége du Roy. De 1'ImpreJJion de Joseph da Costa
Coimbra. (Em formato a que chamam in-folio, vol. de 760
pag. numeradas e 4 preliminares sem numeração, com o
frontispício estampado a preto e vermelho).
O Avis au Public (nas pag. 3." e 4." das preliminares innumeradas) começa por estas palavras:
«Nous Donnames il y a quatre ans au public ce Didionnaire François, & Portugais, mais lincendie duTremblement de Terre du premier Nouvembre de 1755 en ayant
confumé toute 1'Impreífion, ainfi que tout ce que nous avions
de librairie. Lacueil favorable que le public luyavoit fait, le
grand debit quil avoit eu en moins de 18 mois, & principalement la demande qu'on nous fait tous les jours de ce livre
nous a engagé a en faire une feconde édition, l'on n'a rien
épargné pour la rendre complette; l'on y trouvera plulieurs
Phrafes, & mots mieux rendus dans leurs veritables fens
que dans la premiere, ayant fait examiner & corriger les
epreuves par des perlonnes labourieufes & entendues, qui
fe font fait un plaifir de contribuer a la perfection d'un Diétionnaire utile & même neceflaire a ceux, qui s'appliquent
& veulent fçavoir une langue au jourd'hui fi univerfelle; dans
laqu'elle ceux qui fadonnent, aux fciences trouveront dequoi
fatisfaire leur gout. (Ce n'étoit gueres le tems, apres la perte
que nous avions fait dans ce terribleTremblement deTerre
d'un fond audi confiderable comme celui que nous avions
en livres, d'entreprendre une nouvelle Impreííion d'un livre
qui jette dans de grandes depenfes, mais nôtre defir a repondre a la curioíité fi louable de MelTieurs les Portugais
pour la langue Françoife nous afait paffer pardefliis toute
confideration.) Depuis le Tremblement nous avons aporté
tous nos loins & n'avons rien épargné pour mettre au jour
des livres utiles & necefTaires au public pour augmenter fa
fatisfaction tant dans les langues Françoife & Italienne, que
dans la Geographie, & dans le Militaire.»
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E passa o livreiro Bertrand a enumerar varias obras que
mandou reimprimir, acabando por annunciar a próxima
publicação do «Tomo Segundo» do Diccionario (Dictionnaire Portugais, François, & Lalin), o qual então affirmava
achar-se já no prelo.
Aqui porem o que nos cumpre agora accentuar é que em
1764 se achava estabelecido no sitio do Senhor Jesus da
Boa-Morte o mercador de livros João José Bertrand.
Ignoro se ainda nesse anno seria vivo seu irmão Pedro
Bertrand.
Em 1762 sei eu que existia,—pois que aos 23 de Junho
d'esse anno lhe passaram Provisão, pela qual se naturalizou
portuguez, e aos 22 do mez seguinte assignou elle termo de
vassallagem (Vid. no Archivo Nacional daTorre doTombo:—
Junta do Commercio—Liv. ccliii, fi. i3o v.°).
Mas, por essa occasião, já Pedro Bertrand se achava commercialmente desligado de seu irmão,—pois que nos processos de habilitação1 para a investidura no Habito de
Christo, concedido a Jacome Ratton (pae) e a Jacome Ratton
(filho), processos em que Pedro Bertrand figura como testemunha (Fevereiro e Maio de 1762), vem este declarado
por «homem de negocio» e morador na Rua da Era (Freguezia de Santa Catherina), ao passo que João José Bertrand (testemunha egualmente em ambos os processos) figura por «mercador de livros», ao Senhor da Boa-Morte.
Naturalização de portuguez (como seu irmão Pedro), requereu-a e obteve-a também João José Bertrand,—sendolhe passada Provisão em 3 de Julho de 1762, e assignando
elle termo de vassallagem aos 27 do referido mez e anno
(Vid. no Arch. Nac. daTorre doTombo:—Junta do Commercio— Liv. ccliii, fl. 183 v.°).
Da naturalização portugueza desistiu elle porem, dois
annos depois,—assignando o respectivo termo aos 3i de
Julho de 1764 (como consta do citado Liv. ccliii (da Junta
do Commercio)—fl. 223).

1
Arch. Nac. daTorre doTombo:—Habilitações da Ordem de Christo—Lettra I — Maço xx—Doe. n.°» 2 e 3.
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Estabelecido inicialmente no grande centro commercial
de Lisboa,—como poderá explicar-se que João José Bertrand passasse para tão longínquo e tão excentrico sitio a
sua loja de livreiro?
A causa da mudança foi, no pavoroso cataclysmo do i.°
de Novembro de 1755, o arruinamento do prédio em que
primeiro se estabelecera. E com esse facto coincide talvez
a dissolução da sociedade commercial entre os dois irmãos,
Emquanto á escolha que João José Bertrand fez do sitio
do Senhor Jesus da Boa-Morte para nelle assentar provisoriamente loja de livros (tão longe do coração da cidade),
seria talvez determinada pela conveniência de lhe ficar alli
perto a Real Capella de Nossa Senhora das Necessidades,
em cuja contiguidade moravam e tinham aulas os Padres
da Congregação do Oratorio, desde que o terremoto lhes
desmoronára a casa por elles habitada no Convento do Espirito Santo.
Annos depois, quando Lisboa resurgia triumphante de
um montão de destroços, a loja de João José Bertrand voltava a installar-se na grande artéria da capital.
O prédio expressamente edificado, para este fim, sobre
os escombros do terremoto, é aquelle mesmo em que ainda
hoje existe, na Rua Garrett, sob outra firma e possuída por
outros donos, a afamadissima livraria dos honradíssimos
Bertrands1.
Em 1773 incontrava-se já installada nesse prédio a livraria de João José Bertrand, como claramente se indica no
frontispício da seguinte especie:
Diccionario Italiano, e Portugueç, extrahido dos melhores
lexicografos, como de Antonini, de Veneroni, de Facciolati,
de Franciosini, do Diccionario da Crusca e do da Universi-

' Aqui ha uma rectificação que fazer. Hoje 16 de Julho de i8g3 (em
que revejo a prova typographica d'esta pagina) quem (desde o principio do mez) se acha estabelecido por livreiro na loja da Rua Garrett
(n.01 73 a 75) d o sr. Jostí Gregorio Mamede de Campos Silva Bastos.
Os representantes da firma «Carvalho & C.*» (que adeante menciono
em pag. 415) transferiram o seu deposito de livros para outro sitio.
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dade de Turim, e dividido em duas Partes: Na Primeira
Parte fe comprehendem as Palavras, as Frafes mais elegantes, e difficeis, os Modos de faliar, os Provérbios, e os Termos facultativos de todas as Artes, e Scieucias: Na Segunda
Parte fe contém os Nomes proprios dos Homens Illujlres, das
pnncipaes Cidades, Villas, Caflellos, Montes, Rios, &c. Que
o dedica, e consagra ao Illustrissimo, e Excelientissimo Senhor Sebastião José de Carvalho e Mello, Conde de Oej-ras,
Marque\ de Pombal, do Conselho de Estado de Sua Magestade Fidelissima, seu Plenipotenciário, e Lugar-Tenente na
fundação da Universidade de Coimbra; e seu Ministro, e Secretario de Estado dos Negocios do Reino, Alcaide Mor de
Lamego, e Commendador das Tres Minas, &c. &c. &c. Joaquim José da Costa e Sá, Lisbonense. Tomo Primeiro. (Logar
occupado por gravura em madeira, que representa o brazão do Conde
de Oeiras.) Lisboa Na Regia Officina Typogi-afica Anno de
cio Idcci.xxiii. Com licença da Real Me\a Cenforia. Vende-fe
na loge de João Jofé Bertrand, ao pé da Igreja dos Mártires ás portas de Santa Catharina. (Em formato a que
chamam in-folio, vol. de 828 pag. numeradas, precedidas
por 14 sem numeração).
Impresso em 1774, e constituído por vol. de 804 pag. numeradas com 3 preliminares sem numeração, o «Tomo Segundo» apresenta idêntica subscripção no frontispício.
Mas em 1775,—por occasião de publicar-se a 3." edição
do Nouveau Dictionnaire des Langues Françoise, et Portugaise
Par le Pretre Joseph Marques
Lisbonne De VImprimerie Royale. M.DCC.LXXV. (vol. de
677 pag. numeradas e 1 fl. preliminar sem numeração, em
formato a que chamam in-folio),—a firma commercial inscrevia-se «João José Bertrand & Filhos». Lá está na subscripção do respectivo frontispício: — «Sevend Che% Jean Jofeph Bertrand, & fils, Libraires joint a VEglife de Notre
Dame des Martyrs aux Portes de S.'e Catherine».
No anno seguinte (1776) sahiu publicado o
Supplement au Nouveau Dictionnaire des I.angues Françoise, & Portugaise du Pretre Joseph Marques Tire des
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Dictionnaires de (sic) meilleurs Auteurs. Troifiéme Edition,
revue, corrige (sic), & augmenté (sic) Par **** (Logar de
uma vinheta decorativa.) A Lisbowie. De VImprimerie Royale.
MDCCLXXVI. Avec approbatiou du Tribunal Royai de la
Cenfure.—Se vend Che\ Jean Jofeph Bertrand & fils, Libraires joint a l'Eglife de Notre Dame des Martyrs aux
Portes de Sainte Catherine, au Xiado.
Constitue este Supplément, no vulgarmente chamado formato in-folio, vol. de 207 pag. numeradas, e 1 final sem
numeração (exclusivamente occupada pelo—Catalogo dos
Livros, que os Mercadores de Livros João Jofè Bertrand
e Filhos mandarão imprimir por fua conta, ou dos quaes
comprarão as Imprefsóes, ou parte delias, e fe vendem na
fua loge na rua direita das Portas de Santa Catharina junto
d Igreja de N. Senhora dos Martyres affima do Chiado, em
Lisboa).
A alteração na firma deve ter-se produzido no proprio
anno 1775 (e não em 1774), pois que ainda em 1775 incontro indicada (entre outras) a Loja de «João Joié Bertrand
abaixo da Igreja dos Martyres»—na pagina derradeira do
«Tomo Segundo» das Rimas de João Xavier de Matos entre os Pastores da Arcadia Portuense Albano Erithreo dedicadas d memoria do Grande Lui\ de Camões Príncipe
dos Poetas Portugueses
Lisboa Na Regia Officina Typografica Atino MDCCLXXV. Com Licença da Real
Me\a Cenforia. (In-8.° de 346 pag. numeradas, 5 preliminares sem numeração, e 6 finaes que também de numeração
carecem).
Dos filhos associados na firma commercial—o sobrevivente chamava-se Jorge Bertrand.
Maria Clara Rey Bertrand, que na gerencia do negocio
ajudára eficazmente seu marido, a quem sobreviveu, era
uma senhora muito activa e muito intelligente, cujas tradições ainda hoje se guardam na família com religioso respeito.
A sua natural perspicacia e viveza de espirito permittia-lhe
collaborar na superintendencia do estabelecimento, sentada
em frente de uma carteira, intregue a lavores de escripturação. Quando viuva, a sua collaboração continuou inal-
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teravel, contribuindo com os seus bons conselhos para o
ingrandecimento da casa: e era então habitual verem-n-a
zelar pessoalmente o movimento da loja, trajando com delicado esmero e ao mesmo tempo com irreprehensivel gravidade o seu vestido de seda preta.
Foi ella quem de França mandou vir seu sobrinho Jorge
Rey1,—o qual se estabeleceu por livreiro em Lisboa, onde
por algum tempo teve também residencia João Rey, irmão
de Maria Clara Rey Bertrand, e muito amigo do celebre
Bispo D. Fr. Manuel do Cenáculo5.
Jorge Bertrand,—que veio a morrer quando não contava
ainda 40 annos de edade (já sua mãe era então fallecida),—
deixou por successores no commercio dos livros a viuva
(D. Marianna Bertrand3) e os tres filhos varões (João José
Bertrand, André Bertrand. Francisco Xavier Bertrand) sob

1 Na loja de Jorge Rey & Companhia («ao Poço-Novo») se vendia
era 1769 a seguinte obra (de que existe um exemplar na Bibliotheca
Nacional de Lisboa):
' '
Dictionnaire François, <0 Portugais plus complet que tous ceux qui
ont parújusq*à préscnt pour Vinstruction de la Jeunesse Portugaise.
(Vjnhaa decorativa.) Lisbonne, Chej George Rey, & Compagnie, Libraires ao Poço Novo.— De 1'Imprimerie de Michel Manescal da Costa,
Imprimeur du S.' Office.—Avec approbation des Cenfeurs Royaux.
M. DCC. LXIX. (In-4.0 de 583 pag. numeradas, e 8 preliminares sem
numeração).
Seis annos depois (em 1775) a loja de Jorge Rey & Companhia achava-se estabelecida «aos Paulistas»,—como declara o annuncio na pagina derradeira do citado «Tomo Segundo» das Rimas de João Xavier de Matos.
3 Em casa do sr. João Augusto Martin (bisneto de João José Bertrand e de Maria Clara Rey Bertrand) ainda hoje se conservam em
grande estima, pintados a oleo, o retrato do illusire prelado e o do seu
amigo João Rey.
3 Marianna Borel se chamava em solteira esta senhora, que não tinha entretanto (como pelo idêntico appellido sc poderia presumir) de
parentesco relações algumas com a familia franceza dos livreiros por
largo tempo estabelecidos em Lisboa sob a firma commercial—Borel,
Borel <£• Companhia.
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a (irma commercial Viuva Bertrand <6 Filhos—firma commercial que passou nos últimos tempos a inscrever-se Viuva
Bertrand & Companhia.
É dos nossos tempos a loja com aquelles tres respeitáveis
e sympathicos velhos. Alli se reuniam antigos litteratos nossos, em convivência festiva e conversação doutíssima; alli
costumava fazer pouso habitual o nosso grande Alexandre
Herculano (amigo intimo dos donos da casa), quando semanalmente vinha a Lisboa espairecer do seu eremiteriò da'
Ajuda.
O sobrevivente dos tres irmãos foi Francisco Xavier Bertrand, que se distinguia por muito inclinado a trabalhos de
bibliographia. «Um dos bons conhecedores dos nossos livros
clássicos» lhe chamava o erudito Innocencio (Vid. Dicc. Bibi.
Port.—tom. i, pag. 64).
Como valioso especimen de constantes elucubrações realizadas no campo dos seus estudos predilectos, deixou Francisco Xavier Bertrand —copiosamente annotado por seu punho— um exemplar do Diccionario Bibliographico Português (de Innocencio); modestíssimo, porem, recommendou
muito ao sr. João Augusto Martin (seu sobrinho, e actual
possuidor d'esse precioso exemplar), que nunca taes «Annotações» sahissem a lume.
Por morte de Francisco Xavier Bertrand (occorrida aos
i3 de Agosto de 1873), quem na loja lhe succedeu foi o
referido sr. João Augusto Martin,—sobrinho do finado (por
ser filho de sua irman D.Thereza Bibiana Bertrand, casada
com o livreiro francez Ignacio Augusto Martin,—o qual
teve loja no Chiado em sociedade com seu irmão Luiz Martin).
Em 1875 o sr. João Augusto Martin fez trespasse da «Livraria-Bertrand» á firma commercial Carvalho & C.a,—que
teve fundamentalmente por chefe o meu velho condiscípulo
e amigo (hoje fallecido) Conselheiro Augusto Saraiva de Carvalho.
Estas noticias, algumas das quaes (as que se relacionam
com particularidades do lar domestico) devo á obsequiosa
informação do meu estudioso amigo e collega D. José Maria
da Silva Pessanha (Amanuense-paleographo na Bibliotheca
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Nacional de Lisboa,—e bisneto, por lado materno', de Jorge
Bertrand),—vou eu completál-as com uma lista de livreiros
francezes, residentes em Lisboa no anno 1762.
#
Essa lista, em que figura o fundador da «dynastia Bertrand», abrange os livreiros seguintes:
João José Bertrand, natural de Monnestier-de-Briançon
(villa situada na antiga Província do Delphinado, e hoje pertencente ao Departamento dos Altos-Alpes), baptizado na
Freguezia de Nossa Senhora da Assumpção (única parochia
d'aquella villa), com 42 annos de edade (em 1762), mercador de livros, morador no sitio do Senhor da Boa-Morte,—
casado com Maria Clara Rey Bertrand, de 29 annos de
edade, nascida e baptizada na referida villa de Monnestierde-Briançon \
José Bonnardel, natural de Monnestier-de-Briançon, com
42 annos, mercador de livros, morador aos Paulistas-,

' Ninguém mais competente do que este meu talentoso collega para
desinvolvidamente escrever a «Historia da Dynastia-Bertrand»! Já vocalmente eu proprio lh'o disse,—e aqui lh'o repito, fazendo votos para
que esta minha lembrança venha um dia a ser por elle convertida em
realidade.
A «Historia dos Livreiros em Portugal» acha-se ainda por fazer,—
e seria deveras um relevante serviço prestado, e um interessante capitulo de collaboração naquella obra vastíssima, o livro que D. José Pessanha escrevesse tomando por assumpto a industria bibliopolica dos
seus avós maternos.
D. José Pessanha,—que intelligentemente desimpenha na Bibliotheca
Nacional de Lisboa as funeções de Amanuense-paleographo,—é hoje
naquella casa um dos poucos alli admittidos sem o arbitrario e tumultuado favor de ministro algum. A sua intrada para o quadro bibliothecario-archivistico teve por inicio (consoante as antigas prácticas consuetudinárias) brilhantes provas num difficil concurso, em que se offereceu candidato ao logar de Amanuense-paleographo no Archivo Nacional da Torre do Tombo (logar, para que foi despachado por Decreto
de 12 de Janeiro de 1887).
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João Pedro Guibert, natural de Monnestier-de-Briançon,
com 28 annos de edade, mercador de livros, morador defronte da Moeda;
Cláudio Du-Beux, natural de Monnestier-de-Briançon,
com 32 annos de edade, mercador de livros, morador á
Cruz-de-Pau (Freguezia de Santa Catherina do Monte-Sinai),—casado com Magdalena Lúcia Mabert Du-Beux, de
33 annos, também nascida e baptizada na Freguezia de
Nossa Senhora da Assumpção (em Monnestier-de-Briançon);
Hugo Caetano Colomb (Colombo lhe chamavam cá os
Portuguezes), natural de Monnestier-de-Briançon, com 38
annos, mercador de livros, morador na Calçada do Combro;
João Baptista Ginioux ou João Baptista Giniam1, com
loja de livros ao Poço-Novo,—natural, não de Monnestier-

1

Testemunha nos processos, que já citei, de habilitação para a investidura no Habito de Chrislo, concedido a Jacome Ratton (pae) e
a Jacome Ratton (filho),—este mercador de livros vem no primeiro
d'aquelles dois processos (Fevereiro de 1762) designado por «João
Baptista Ginioux« (e, como tal, assigna claramente o seu nome), emtanto que.no segundo (Maio de 1762) é tratado por «João liaptista
Giniam» (e, por esta nova fórma, escreve então a assignatura).
Como explicar a troca de Ginioux por Giniam, no curto espaço de
um trimestre? Eu, por mim, limito-me simplesmente a registrar a singularidade do caso!—e confesso que nem mesmo tenho elementos para
decidir se era Ginioux, se era Giniam, o legitimo appellido que lhe
pertencia.
No terceiro quartel do século xvitt, vejo eu que exercia em Coimbra
industria um livreiro-impressor, chamado Pedro Ginioux, como vem
declarado no frontispício da seguinte especie:
Historia da Militar Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo, dedicada
a El-Rey D. Joseph 1. nosso senhor escripta por Fr. Bernardo da Costa
Freire Conventual, e Chronijla da me/ma Ordem de Clirijlo. "J" Coimbra: = Na Oficina de Pedro Ginioux Mercador de Livros. Anno de
1771. Com licença da Real Me/a Cenforia. (Constitue (em formato a
que chamam in-4.') vol. de 315 pag. numeradas e t5 preliminares sem
numeração, com gravuras no texto (uma a vermelho, outra a vermelho
e preto, e as restantes a preto), e duas em fl. especial á parte).
Seria parente do nosso João Baptista (Giniam? ou Ginioux?) este
impressor Pedro Ginioux, mercador de livros em Coimbra?
27
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de-Briançon (posto que lá houvesse residido septe para oito
annos), mas de um logarejo a 4 léguas de distancia (onde
precisamente sabemos que nasceu em 1710, pois que em
Fevereiro de 1762 contava tão sómente 5i annos de edade
e já em Maio do mesmo anno perfizera os 52);
Lourenço Antonio Bonnardel, estabelecido com loja de
livros na Rua Direita da Esperança1,—residente durante
annos em Monnestier-de-Briançon, imbora tivesse nascido
em Turim (facto que pode precisar-se em 1730,—pois que
em 1762 declarava o livreiro ter 3i annos de edade, e 32
dizia contar em Maio). Lourenço Antonio Bonnardel era
talvez irmão ou parente do livreiro José Bonnardel que já
nesta lista fica citado2.
Na lista d'estes septe nomes podemos ainda incorporar o
de Pedro Bertrand, que era também natural de Monnestierde-Briançon, e que em 1762 morava na Rua da Era (Freguezia de Santa Catherina), contando 45 annos de edade: imbora nesse tempo não exercesse já a profissão de mercador
de livros (pois que, testemunha depoente nos dois referidos
processos de habilitação, em ambos vem declarado por «homem de negocio»), certo é entretanto que já na Rua Direita
' Sáo estas as declarações que apresenta —em Fevereiro de 1762 —
no citado processo de habilitação, relativo a Jacome Ratton (pae). No
processo relativo a Jacome Ratton (filho) —em Maio do mesmo anno —
diz-se «home de negocio, e mercador de liuros», morador no Largo da
Cruz da Esperança (Freguezia de Santos).
3 No segundo quartel do século actual, existia em Lisboa, na Calçada
do Combro, um "Gabinete de Leitura» administrado por Pedro Bonnardel, como se prova pela seguinte especie (que tenho presente na
Bibliotheca Nacional):
Novo Catalogo, e seis Supplemenlos; com as novellas novas que sahirâo em 1840,1841,1842,1843,1844,1845, A 3oo réis por mcj, 800
réis por 3 mejes, ou 1:440 por semestre, e por volume 40 rs. no completo Gabinete de Leitura. Defronte do Correio Geral n. 10 1." andar
cm casa de Pedro Bonnardel.—Lisboa: Typographia de Martins. Calçada do Jogo da Pella n.° 21.—184S. (In-8 " de 100 pag. numeradas).
Estaria neste Pedro Bonnardel um descendente de José Bonnardel
ou de Lourenço Antonio Bonnardel? é muito de crer.
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do Loreto (como em pag. 406 se mostrou) havia Pedro
Bertrand exercido industria de livreiro em sociedade commercial com seu irmão.
E agora pergunto eu aos leitores:
—Não acham digno de reparo estabelecer-se em Lisboa,
pelo mesmo tempo, e com egual industria, uma colonia franceza de oito indivíduos (todos elles, ou na mesma terra nascidos, ou com cila intimamente relacionados)?
O que parece é que naquelle tempo Lisboa desfructava
em Monnestier-de-Briançon elevados créditos de riquíssimo
El-Dorado no tocante a industrias e a commercio,—pois
que não sómente para mercado de livros vinham d aquella
terra emigrados estabelecer-se em Lisboa.
Sirva de exemplo, no que digo, o celebre auctor das
Recordaçoens de Jacome Ratton, lidalgo Cavallaro da
Ca\a Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, ex-Negociante
da Praça de Lisboa, e Deputado do / ribuual Supremo da
Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegaçaô, sobre occurrencias do seu tempo em Portugal, durante
o lapso de sesenta e tres annos e meio, alias de Maio 1747
a Setembro de 1810. Que reydio em Lisboa: accompanhadas
de algumas subsequentes reflexoens suas, para informaçoens
de seus proprios filhos. = Com Documentos no fim.=Londres. Impresso por H. Brj-er, Bridge-Street, Blackfriars.—
1813. (Em formato a que vulgarmente chamam in-8.°, constitue vol. de 4.5o pag. numeradas, 4 preliminares sem numeração, e 12 finaes também innumeradas, retrato do auctor (primorosamente gravado em lamina de metal) numa (1.
áparte, e em fl. aparte (desdobrável) a gravura da «Planta
topographica dos Terrenos adjacentes ao Rio das Enguias,
e curso deste desde oporto da Barroca d'alva até a Sua embocadura no Tejo»).
Jacome Ratton («Jacomo Rattão»—como o escrivão lhe
chama no processo a que me tenho referido) era natural de
Monnestier-de-Briançon; e de lá veio elle em 1747 para Lisboa, -onde já residiam estabelecidos cm sociedade com-
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mercial (Bellon & Ratton) seu pae (que também Jacomc
Ratton se chamava, e que de Monnestier-de-Briançon era
natural) e seu tio materno Jacome Bellon (que cm Monnestier-de-Briançon havia egualmente nascido).
Fez-lhes El-Rei D. José (tanto ao pae, como ao filho),
mercê de os nomear Cavalleiros na Ordem Militar de N. S.
Jesu-Christo: mas, para serem admittidos á ceremonia de
se lhes lançar o habito, careceram elles de previamente justificar sua limpeza de sangue.
E foi nos respectivos processos de habilitação que (por
indicação obsequiosa do meu prezado José Ramos-Coelho,—
erudito Conservador do Archivo Nacional da Torre do
Tombo) incontrei o ensejo de organizar este rol sobremaneira curioso (Vid. no referido Archivo (como em pag. 410
ficou indicado):—Habilitações da Ordem de Christo— Lettra I — Maço xx—Doe. n.os 2 e 3).

XII

Qualquer que fosse o prédio (correspondente á esquina de
oéste ou á esquina de leste) em que João da Costa assentou
no extremo septentrional da Rua da Figueira (ao desimboccar para o Chiado) a sua officina typographica e a sua tenda
de livros (nas lojas seriam as casas do trabalho, e quiçá no
pavimento superior os aposentos da familia), poude elle
desfructar de lá o mais deslumbrante espectáculo que em
tempo algum presenciaram das janellas os moradores naquelle sitio.
Passava-se, o que vou referir, em fins do mez de Agosto
do anno 1666.
A esse tempo, era já casado o nosso João da Costa.
Resolvido a considerar Portugal como patria adoptiva, e
associando cm Lisboa o commercio dos livros com a industria typographica,—o laborioso francez escolhera uma portugueza para companheira de lar e de thalamo, que nas horas de repouso lhe suavizasse carinhosamente as agruras da
existencia e as fadigas da officina.
D. Archangela de Sousa tinha por nome a senhora com
quem João da Costa casou.
Em referencia a D. Archangela de Sousa, começarei por
dizer:
.
,_o—Que nasceu no logar de Carnide, sendo alli baptizada na Freguezia de S. Lourenço (vem assim declarado
em carta com que o Dr. Venâncio Deslandes, seu quintoneto, opportunamente me favoreceu);
2.0 Que era irman de D. Maria de Paiva (casada com
Martim Paes de Mello, o qual exercia o officio de Porteiro
da Mesa-Grande da Inquisição), conforme dizem o Visconde
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Julio de Castilho (no vol. vi da Lisboa Antiga, em pag. 172)
e o Dr. Venâncio Deslandes (em pag. 232 dos Documentos
para a Historia da Typographta Portuguesa nos séculos xvi e xvi0Do seu consorcio não me consta que fructo algum brotasse, álêm de uma estremecida filha, a quem puzeram por
nome D. Luiza Maria da Costa,— filha que veio a casar
dando-lhe a alegria de ver-se reproduzida em netos,— filha,
a cujo passamento ella teve o desgosto de assistir (pois que
em 1704, não pertencendo já D. Luiza Maria ao numero
dos vivos, ainda na Rua da Figueira assistia D. Archangela
de Sousa, como a seu tempo se mostrará).
Outros pormenores que lhe digam respeito, reservo-me
para mais adeante os apresentar.
Por agora, limito-me a dizer que da sua casa, em Agosto
de 1666, assistiu ella a um espectáculo de luxuosa pompa,
como talvez outro não presenciára Lisboa desde que em
Portugal a coroa se tinha restaurado na cabeça dos seus
legítimos príncipes.
#
Magníficos haviam sido em 1619 os festejos por occasião
de intrar solemnemente em Lisboa Filippe III de Castella,
que em Portugal se dizia 1 D. Filippe II».
E ahi temos a obra monumental de Lavanha, que attesta
as deslumbrantes sumptuosidades com que o intruso monarcha foi obsequiado pelos seus aulicos e dependentes, pelos
prudentes e pelos medrosos, pelos ambiciosos e pelos vendidos:
Viagem da Catholica Real Magestade dei Rey D. Filipe II. N. S. ao Reyno de Portvgal E rellação do Jolene recebimento que nelle fe lhe fe\ S. Magestade a mandou efcreuer
por Ioão Baptista Lavanha sev Coronista Mayor—Madrid
Por Thomas Iunti Imprejfor dei Rei N. S. M. DC. XXII.
(No fim, diz:—«En Madrid, Por Thomas Iunti Imprefior
dei Rei NoiTo Senhor.—Anno M. DC. XXI.»). Em formato
a que chamam in-folio, constitue vol. de 78 fls. numeradas
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na frente, precedidas de 6 sem numeração (a primeira das
quaes é occupada pelo frontispício ornamental, gravado em
lamina de cobre, que traz por subscripção »Joan Schorquens
fecih); accrescem-lhe por adorno preciosíssimas gravuras
(em chapa de metal), intercaladas umas nas fis. do texto,
e outras estampadas em fls. especiaes.
Sobre o mesmo assumpto podem também com proveito
consultar-se (entre outros) os seguintes opusculos, sobremodo raros, de que ha exemplares na Bibliotheca Nacional:
Certíssima relacion de la entrada qve hi\o sv Magejlad,
y jus Alteias eu Lisboa; y de la Ioruada que hi\ieron las
'galeras de Efpana.y de Portugal, defde el Puerto de Santa
Maria, hajía la famo/a ciudad de Lisboa. Donde se refere
las prevenciones, fiejlas, y grandezas que/e lu\teron en ella,
yotras muchas cofas notables, fucedidas en ejlafacton. Compvesta por Don Iacinto de Aguilar y Prado, natural de
la ciudad de Granada, y foldado de fu Magejlad, que en
ejla Iornada fe halló. Dirigida al generoso Conde de Saldaria, Apolo prefente de la nacion Efpanola, Caualler\\o
mayor dei Príncipe de Cajlilla, Gentilhombre de Camara
dei Rey nuejlro feíior, y primer Gentilhombre de la de fu
Alteia, Comendador mayor de Calatraua, Capitan de una
de las companias de los hombres de Armas de Cajlilla, Injo
dei Ilustrifsimo y excelente Cardenal de Lerma, tan conocido en el mundo, por fus grandezas, como por fu antigua
calidad. Con todas las licencias neceffarias. Impreffo eii Lisboa, Por Pedro Craesbeeck. — Aiio de M.DC.XIX. (ln-4."
de 20 fls. numeradas na frente, precedidas de 3 sem numeração).
Edifício y Arco Triunfal qve los Mercaderes Alemanes
Impei iales 'qve assisten en esta civdad de Lisboa lucrou
quando en ella entro la S. C. R. Mg. dei Rey D. Philip pe iij. de las Hijpanasy ij. de Portugal el ano de 1619. a.
2Q. de iunio (Logar occupado pelo escudo imperial.) Impreffo en
Lisboa con las licencias necejfarias (In-4.0 de i5 fls. numeradas na frente, e frontispício gravado em lamina de cobre
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numa fl. áparte. — Da ultima fl. (que erradamente vem numerada por 16, em vez de i5 como deveria ser) a pagina
do verso está reservada para a secção das «Licenças» —
emtanto que a da frente offerece esta subscripção final: «Con
todas las licencias neceffarias. En Lisboa, Por Pedro Craas•
beeck—Ano de M.DC.XIX.»).
Porta e Arco Trivnfal qve a Naçaõ Ingresa ordenou ao
recebimento, e entrada em Lisboa da S. C. R. M. dei Rei
Filippelli, de Espanha, e II. de Portugal, o Anno de 16ig.
(Logar occupado por uma vinheta cruciforme, constituída pelo agrupamento de ornatinhos typographicos.) Impresso em Lisboa Com
todas as Licenças neceffarias, por Iorge Rodrigues, nejle
Anno de 6ig. (Caderno de 16 pag. innumeradas, em formato
que geralmente designam por in-4.0).
Entrada y Trivmpho qve la Civdad de Lisboa hi\o a la
C. R. M. dei Rey D. Phelipe Tercero De las E/panas, y Segundo de Portugal. Con la explicacion de los Arcos Triumphales que/e leuantaron a fu felicifsima Entrada. Dirigido
al Illvstrissimo Seiíor D. Alfonfo de Lencajlre Comendador
mayor de Portugal, &c. Autor Franci/co de Matos de Saa.
Allo (I.ogar occupado pelo escudo das armas-reaes portuguezas, gravado em chapa de madeira) 1620. Impriffa en Lisboa cõ todas
las licencias neceffarias por Iorge Rodrigue(Folheto de
26 fis. numeradas na frente, e 4 preliminares sem numeração, em formato a que ordinariamente chamam in-4.0—
O exemplar, que existe na Bibliotheca Nacional de Lisboa,
está infelizmente incompleto).
La Iornada qve la Magestad Catholica dei Rey Don Phelippe III. de Ias He/panas ln\o a fu Rey no de Portugal; y
el Triumpho, y pompa con que le recibió la infigne Ciudad
de Lisboa el ano de 161 y. Compvesta eu vários Romances
por Lrancifco Rodrigue$ Lobo. (l-ogar de gravura em madeira,
que representa o escudo das armas-reaes portuguezas.) Em Lisboa.
Com licença da S. Inquifiçaô, Ordinário, <& Paço. Por Pedro
Crasbeeck Impreffor dei Rey. An. 1623 (Em formato a que
chamam m-4.0, vol. de 92 Hs. numeradas na frente e 2 pre-
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liminares sem numeração, com tarja de vinhetas typograpliicas a immoldurar o frontispício).
Mas em tão grandiosos festejos vibraria acaso a voz do
«sentimento nacional» propriamente dito?
Abastardada estaria a consciência de um povo a ponto
de por similhante fórma abdicar a própria dignidade? não
estava. Dúvidas se a tal respeito pudesse haver, bastaria
para dissipál-as ponderar o alvoroço com que (vinte e um
annos depois) toda a nação acolheu em 1640 o arrojo heroico do i.° de Dezembro.
Em 1619 o enthusiasmo era todo ficticio, todo convencional, todo official: d'aquelles poucos, que em i58o pudessem de boa-fé ter julgado ver nos Filippes de Castella a salvação da patria portugueza, os que inda porventura restassem
(decorridos os trinta e nove annos do governo filippino) estariam sem duvida alguma inteiramente desinganados, completamente desilludidos.
E o povo? O povo,—essa collectividade anonyma, que
representa, por assim dizer, a alma palpitante do organismonação—não tomava parte na manifestação ruidosa das festas:
quando muito, assistia como côro de comparsas, indillerente
e glacial na apparencia, retrahido e soturno, ou antes (para
melhor nos exprimirmos) tacitamente indignado e profundamente revoltado contra esbanjamentos que, representando
lisonjas para com o usurpador e simultaneamente enxovalhando as lidimas glorias da patria, implicavam como consequência forçosa a prepotencia de novos tributos extorquidos ao elemento laborioso da nobre familia portugueza1.
1 „
o senhor da poderosa monarchia hespanhola pediu a Portugal grosso donativo em dinheiro para ajuda das despezas com a sua
vinda a este reino, subindo só o da cidade de Lisboa a duzentos m.l
cruzados, e cuidou mais de folgar e gosar a recepção que lhe fizeram,
do que de attender ás queixas e supplicas de seus vassallos.»
Assim diz o eruditíssimo José Ramos-Coelho no tom. . (pag. 5o) da
obra monumental que deu a lume sob o titulo H,stor,a do Infante
D. Duarte irmão de El-Rei D. João IV-obra fundada em numerosíssimos documentos e com desenhos do architecto milanez o sr. Lucas
Beltrami e phototypias do sr. Carlos Relvas (Lisboa-Por ordem e na
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Que importavam as galas dos cortezãos? ou que importava o contentamento alvar da plebe? Em qualquer dos extremos (zenith ou nadir) ha sempre a escumalha social que
aproveita o ensejo de fomentar interesses proprios ou de esbogalhar estupidamente os olhos na contemplação de qualquer pantomima.
Sirva de exemplo o destemperado grito da sociedade romana, quando já começavam no seu organismo (outrora
másculo e triumphante) a evidenciar-se pathognomonicos signaes de esphacelamento incurável. Panem et Circenses! clamava a turba em Roma,—como ainda hoje em certas províncias de Hespanha o grito característico das classes menos
illustradas é Pan y toros!
Panem et Circenses!—o espectáculo dos luctadores para
saciar-lhes os instinctos ferinos, e um pedaço de pão para
lhes inganar a fome! Com pouco se lhes contentavam as
necessidades do espirito e as da matéria1.
Que importava que mais tarde cahisse tudo em putrilagem?
As almas nobres tinham já desapparecido de sobre o orbe,
ou gemiam escondidas pranteando a decadencia vertiginosa,
Typographia da Academia Real das Sciencias—1889-90 — 2 vol. in-8.0
de xxi-741 e iv-899 pag. com 12 estampas em fls. áparte).
E lá está, como significativo padrão de indignidade e prepotência,
lá está no riquíssimo Archivo da Camara Municipal de Lisboa, a Carta
regia escripta em Almada e dirigida pelo monarcha intruso ao Presidente do Senado em 1 de Junho de 1619:
«Presidente amigo, etc. — Com as dilações q ouue em minha jornada
a estes Reynos, se acrescentarão tanto as despezas delia, q fazem
mayor e mais precisa a nescessidade de que essa cidade se disponha
a ajudar a satisfazelas, correspondendo á boa uontade com que uim a
uer e conhecer tão bós vassallos
»
Vem transcripta em pag. 439 e 460 do tom. 11 dos Elementos para
a Historia do Município de Lisboa por Eduardo Freire de Oliveira....
(Lisboa—Typographia Universal—1885-87 —in-8.0),—obra, clue ha
já publicados seis tomos (1882-93), e em que o illustrado Archivista da
Camara Municipal está prestando ao nosso paiz relevantíssimos serviços.
' Em vez de —Panem et Circenses — ha quem na Satira X de Juvenal (v. 81) prefira ler —Pana et Circenses!— scenas de libertinagem
apar das scenas de ferocidade!
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do povo rei. Alli.... apenas o esplendor das orgias era o
único indicio de vida.
Extincto o ultimo clarão dos candelabros, que houvessem
alumiado a torpeza d'aquellas noites luxuosas e luxuriosas,
reinaria um silencio profundo, um silencio tétrico e medonho, comparavel ao somno sepulcral.
O lassata
sed non satiata', que Juvenal marcara
com ferro em braza na fronte impura de Messalina, tinha
mais applicação ao impuríssimo conjuncto da sociedade romana do que aos extravios e desregramentos de uma determinada mulher.
A opulência deslumbrante dos ricos extinguia-se consumida e queimada no ardor dos festins.
A plebe, que não tinha meios para os acompanhar nas
galas da devassidão, pedia famulenta e desinfreada que lhe
dessem ao menos com uma fatia de pão negro os espectáculos sanguinários do circo:
—Panem et Circenses!
—Pan y toros! é também o grito na Hespanha*.
Que lhes importa a elles que o jantar seja frugal e o estomago desattendido, comtanto que naquellas tardes, em
que as ruas de Madrid recordam o espectáculo ruidoso da
mourisca Alhambra, haja no bolsillo o suficiente para pagar
um bilhete na pla^a e otTerecer um copo de limonada a mafíola dos seus pensamentos?
Oue lhes importa a elles todo o mais?
Lá está o Espronceda a dizer-lhes, e elles a repetirem:
La vida es la vida: cuando ella se acaba,
Acaba con ella tambien el placer.
I De inciertos pesares porque hacerla esclava
Para mí no hay nunca manana ni ayer.

i Satira VI— v. i3o.
a Quando digo .Hespanha. refiro-me especialmente ás províncias
de Castella e Andaluzia.
_ , ,
Nas províncias do norte, e mui particularmente na Catalunha o grito
do povo (cm substituição do-Pany toros!) é-Saludy Irabajo!
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Que admira pois que a plebe portugueza (a plebe, intendamol-o bem) sentisse regozijos em assistir á intrada triumphal do intruso Filippe III de Castella?1
#
Aos 29 de Agosto de 1666, passavam-se as coisas por
mui dilferente modo: clero, nobreza, e povo, associavam-se
cordialmente unanimes na solemne celebração de uns festejos, a que andava ligado o patriotico impenho de ver perpetuada no solio portuguez a representação dos seus legítimos reis.
Era o alvoroço natural de uma nação que despertára,
cheia de enthusiasmo e vitalidade, apoz sessenta annos de
nefasto captiveiro.
El-Rei D. João IV, o Restaurador, achava-se desde 7 de
Novembro de 1656 dormindo, na Capella-mór da Egreja de
San'-Vicente de Fóra, aquelle eterno somno de que ninguém
logra acordar.
D. Luiza de Gusmão, que fallecêra no Mosteiro de Religiosas Descalças de Santo Agostinho aos 27 de Fevereiro
de 1666, jazia na Egreja de Corpus-Christi (pertencente ao
Hospício dos Carmelitas Descalços)2.
El-Rei D. Alfonso VI, que na coroa de Portugal succedêra ao fundador da Dynastia Brigantina, acabava de rece' «Aparte um ou outro grupo de descontentes, a grande massa popular, não desmentindo o seu temperamento meridional e a sua tradicional ignorancia, assiste rejubilosa, como sempre, a estes preparativos para as festas espectaculosas, que lhe hão de custar bem duros
sacrifícios» (Elementos para a Historia do Município de Lisboa por
Eduardo Freire de Oliveira
—Tom. 11, pag. 475).
3 Só em 17 de Junho de 1717 é que os restos mortaes da Rainha
D. Luiza vieram a ser trasladados para a Egreja do Convento do Grillo,
e ahi lhe ficou depositado o atahude por detraz do altar-mór,—até
que, em 5 de Janeiro de 1889, passaram aquelles despojos para a Capella mortuaria que em 1855 El-Rei D. Fernando II (Regente na menoridade d'El-Rei D. Pedro V) mandou erigir na crasta do Mosteiro
de San'-Vicente.
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ber por esposa1 a Princeza de Nemours D. Maria Francisca
Isabel de Saboya,— incantadora deidade que na galanteadora corte de Luiz XIV era conhecida por Mademoiselle
d'Aumale, e «em quem (diz o auctor da Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa1) concorriam fobre fermofura íingulares virtudes, que a faziaõ merecedora da
Coroa®3,—«
húa das mays excellentes Princezas da
Europa na virtude, na prudência, no agrado, na diferiçaõ,
& na fermofura» (assim diz o auctor da Historia de Portugal Restaurado*).
E vinha agora El-Rei apresentál-a ao seu povo, intrando
com cila solemnemente, acompanhado por vistosíssimo cortejo, no recincto da muito nobre e muito leal cidade que ao

' A Princeza casou em La-Rochelle (Rochéla ou Arrochéla lhe chamam os nossos escriptores) aos 27 de Junho de 1666. Foi o Marquez
de Sande quem por procuração representou nesse acto o régio nubente;
e foi o Duque de Laon (Bispo de Saintes) quem ministrou o sacramento.
Seguiu-se o imbarque da noiva, para cujo transporte mandou El-Rei
de França apparelhar uma brilhante armada de dez navios de guerra, em
que vinha por commandante o Marquez de Ruvigny. Aos 2 de Agosto,
pela manhan, introu no porto a esquadra e fundeou em frente da praia
da Junqueira: nessa tarde foi El-Rei a bordo comprimentar sua esposa
e a trouxe para terra num luxuoso bergantim de talha doirada, franjadas de oiro e prata as cortinas e almofadas de brocado carmezim que
adereçavam a camara. Na praia da Junqueira se realizou o desimbarque:
e d'ahi seguiram os noivos em riquíssimo coche para o Convento das
Monjas Flamengas, em cuja Egreja (sendo já noite) lhes lançou benção
matrimonial o Bispo de Targa (eleito de Lamego). Terminada a ceremonia religiosa, recolheram-se os cônjuges ao Palacio de Alcantara.
Só d'ahi a vinte e septe dias é que veio a effectuar-se a intrada solemne
dos régios consortes na capital do seu Reino.
* Tom. vii, pag. 389.
3 Comquanto pareçam, perante os subsequentes escandalos da Corte,
muito contestáveis estas palavras do sábio theatino, certo é entretanto
que a verdadeira physionomia da Rainha D. Maria Francisca está ainda
por desenhar, como estão por moldar á verdadeira luz da crítica (fundada em factos e documentos, imparcialmente interpretados) os vultos
esphingeos d'EI-Rei D. AfTonso VI e de seu irmão D. Pedro.
4 Livro xii da Parte 11 (Lisboa —Na Officina de Miguel Deslandes—M. DC. XCVIIL—pag. 834).
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Príncipe dos Poetas Portuguezes tinha inspirado aquelles
versos memoráveis1
«E tu nobre Lisboa, que no mundo
Facilmente das outras és princeza»
&c. &c.
Voiture, que no segundo quartel do século xvii a visitou,
por esta fórma se exprime em carta que de Lisboa escreveu a Mr. de Chaudebonne, com data de 22 de Outubro
de 1633: — «Lisbonne eft, à mon gré, vne des plus belles
villes du monde, & qui merite autant deftre veiie. Ce font
trois montagnes2 couuertes de maifons & de iardins, qui
fe mirent toutes dans vne riuiere large de trois lieuês, &

' Os Lusíadas—Cant. iu, est. 57.
2 Neste ponto ingana-se o illustre viajante, e em detrimento das
glorias olisiponcnses. Lisboa assenta, não em três (como diz Voiture),
mas em septe collinas (como a «cidade eterna»).
Já, quando Voiture esteve em Portugal, se achava publicado o
Livro das Grandezas de Lisboa. Composto pelo Padre Frey Nicolao
d'Oliveyra Religio/o da Ordê da Sâctifsima Trindade, <£■ natural da
me/ma Cidade
Com todas as Licenças necejfarias Impresso em Lisboa por Iorge Rodriguej. Armo 1620. (Em formato a que
chamam in-4.°, constitue vol. de 186 fls. numeradas na frente, álêm de
14 preliminares e 4 finaes sem numeração).
Em fl. 60 d'este raro livro (que na Bibliotheca Nacional de Lisboa
está representado por dois exemplares, e que em 1804 se reimprimiu)
diz o auctor, com referencia a Lisboa:
«H Occupa agora pois eíla Cidade em comprimento de Belem té
Saõ Bento de Enxobregas, que faó quasi duas legoas, continuandofe
fempre cafas, & quintas, ficando o meo delia, & o a que propriamente
chamamos Cidade fituada fobre fete montes muy altos, & de muita
diltancia entre huns, & outros, & os occupa todos, naó fò nos altos
delles, mas em todas fuas fraldas, & raizes, & valles, como fe deixa
claramente ver de quem vem do mar, que de terra naó ha lugar donde
fe polia ver mais, que quando muito a terceira parte delia.»
E, poucos annos depois da visita de Voiture, dizia Luiz Marinho
de Azevedo:
«No trattado; que Luis Nunez fez de Lisboa, que anda na Hefpanha
illuftrada, aiíirma eftar fundada em cinco oiteiros, & naó deuia fazer
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la ville qui fe voit fous leTage, ne paroift pas moins belle,
que celle qui eft fur le bord.»1
Aqui tenho eu também, defronte dos olhos, na Bibliotheca
Nacional, o seguinte livrinho:
La Description et VAlphabet d'Espagne, et de Portugal,
Auec quelques Voyages daus les me/mes Pais. Par le Sieur
Dv Val, Geographe Ordinaire du Roy. (Vinheta decorativa.)
A Paris, Che\ Charles de Sercy, au Palais, dans la Sale
Daupliine, à la Bonne-Foy couronnée.—Al. DC. LX. Avec
Privilege dv Roy. (In-12.0 de 236 pag. numeradas, e 10
preliminares sem numeração, entre estas a do ante-rosto
ornamental gravado em lamina de cobre).
Falando acerca de Lisboa, eis o que Pedro Du-Val nos
diz (em pag. 102 do referido livro): — iLijbone y eft Ia Capitale du Royaume, des plus Belles, des plus Riches, des
plus Grandes, & des mieux peuplées d'Europe, auec plus
de trente mille Maifons
»
E o povo portuguez, convicto d'essa incontestável verdade, revia-se com desvanecimento nas bellezas da elegante

bem fuas diuifoês; porque até na grandeza de incluir fete montes, fe
quiz parecer com Roma
»
Lêem-se estas palavras cm pag. 84 a 85 do seguinte livro (dois exemplares (apezar da sua raridade) possue d'elle a Bibliotheca Nacional):
Primeira Parte da Fvndação, Antigvidades, e Grandezas da mvi insigne Cidade de Lisboa, e sevs I 'aroens illvstres em Sanctidade, Armas,
<1- Letras. Catalogo. De sevs Prelados, e mais covsas Ecclefiasticas, <£•
Politicas ate o Atino 1147. em que foi ganhada aos Mouros por EIRey
D. A/on/o Henrique7. Dedicada. Ao illvstre, e Ínclito Senado delia. Escrita pelo Capitão Lvis Marinho de Acevedo, natural da me/ma Cidade.— Em Lisboa. Na Officina Craesbeckiana. M. DC. L1I. (Constitue,
em fcfrmato a que chamam in-Jolio, vol. de 398 pag. numeradas e 20
preliminares sem numeração. —Aos Camonianistas advertirei que incorra este livro largas citações d'Os Lusíadas em pag. 3o, 56, io3,109,
110, iii, 160, 167 a 168, 179, 237, 245, e na pag. 11.* das preliminares
innumeradas).
' Vem o trecho a pag. 200 de livro que já citei (vid. pag. 370 do presente estudo):— Les Oevvres de Monsievr de Voitvre.
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capital que, segundo a phrase picturesca de Duarte Nunes
do Leão, equivalia só por si a um grandioso reino
Edificada em septe montanhas, á similhança de Roma,
Lisboa podia competir com a cidade eterna dos Cesares e
dos Papas no direito a intitular-se Urbs—«a cidade por
excellencia».
Havia extrangeiros que, nesse particular, apaixonadamente ousassem pôr dúvidas? O povo portuguez se incarregaria de os desinganar e convencer, patenteando-lhes os
miríficos incantos que proclamavam Lisboa a portentosa
rainha do Occidente.
Se Constantinopla era a sultana do Bosphoro, e Veneza
a do Adriático
Lisboa era a sultana do Atlântico.
E então, —agora que intravam ahi francezes na comitiva
do Bispo-Duque de Laon e do Marquez de Ruvigny, — agora
cumpria deixál-os pasmados, maravilhados, deslumbrados,
perante as magnificências da capital portugueza.
Vinham lá de Paris orgulhosos com o esplendor do RoiSoleil? Cuidavam talvez que era um pobre paiz de aventureiros, ou de fidalgos em decadencia, este que offerecia
throno de rainha a uma simples filha de príncipe? Iam ver
então as riquezas d'este abençoado terreno, em que medra
viçosa a laranjeira, incantando a vista dos transeuntes com
o verde-luzente de suas folhas, inebriando-lhes o olfacto com
o virginal aroma de suas flores, e regalando-lhes o paladar
com a sumarenta delicia de seus pomos doirados.
' "A grande cidade de Lisboa que he hum reino per fi foo». Lcem-se
estas palavras em fi. i! do livro que já (em pag. 348) citei: —Descrição
do Reino de Portvgal.
Também Luiz Mendes de Vasconcellos se expressa por esta fórma: —«
afli pola collocaçno do fitio, como polas mais defpofiço5s, deue efta Cidade, fer preferida a todas as outras d'Europa, & polo
coníeguinte, a todas as do mundo.»
Vem o trecho em pag. 11 da obra seguinte (que por dois exemplares
se acha representada na Bibliotheca Nacional):
Do sitio de Lisboa. Dialogo de Lvys Mendej de Va/concelos. Com
Licença da Saneia lnquifiçam, & do Ordinário.—Impresso em Lisboa,
na officina de Luys EJlupinan. Anno de M. DCVIII. (In-8.0, de 242 pagnumeradas, com 10 preliminares e 21 iinaes sem numeração).
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Em Portugal,—que importára do Oriente aquella arvore
bemdita, e com ella brindara depois na Europa todos os paizes á beira do Mediterrâneo situados,—em Portugal, mais
do que em parte alguma, poderia Lafontaine exclamar extasiado:
Orangers, arbres que j'aJore,
Que vos parfums me semblent doux !
Est-il dans 1'empire de Flore
Rien d'agréable comme vous?
Ah! que pena que o insigne fabulista não viesse no séquito da Princeza! Em Portugal é que elle poderia verdadeiramente admirar saborosíssimos fructos, de que teria
inveja o proprio jardim das Hesperides,—saborosíssimos
fructos, ácerca dos quaes exclamava o auctor d'Os I.usiadas
na est. 56 do Cant. ix
A laranjeira tem no fruito lindo
A côr que tinha Daphné nos cabellos
—saborosíssimos fructos, ácerca dos quaes merecem ler-se
dois Sonetos, recitados na Academia dos Singulares de Lisboa em 19 de Fevereiro de 1665 pelo Presidente da respectiva sessão («academia», como então se lhe costumava chamar).
Esses dois Sonetos, que versaram sobre um dos assumptos dados na «academia» anterior pelo Presidente respectivo (Antonio Serrão de Crasto), pode o leitor incontrál-os
em pag. 387 do seguinte livro:
Academia dos Singulares de Lisboa, Dividida Em dezoito
concurfos, em que fe inclue hum Cerlamen Académico. Dedicada a Dom Ioseph Lvis de I.ancasíro Conde de Figueiró.
Tomo Segundo—Lisboa. Com as licenças nece [farias. Na
Imprejfaó de Antonio Craesbeeck de Mello, Impreffor delRey N. S. <fe de S. Alteia, Anno MDCLXVIII. (Em formato a que chamam in-4.0, vol. de 425 pag. numeradas, e
7 preliminares sem numeração, álêm da fl. occupada pelo
ante-rosto ornamental (gravado em lamina de cobre) com
o emblema da Academia).
28
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Aqui os transcrevo ambos fielmente:
Em louvor da laranja da China.
SONETO.
De Andre Nunes da Sylva.
Nelte pomo, que a China agradecida
A Portugal tributa tranfplantado,
Logra a vida o thefouro mais prezado,
Acha o godo a delicia mais crecida.
Rico, & fuave em gloria competida
Se faz do mundo todo venerado,
Ouro o pomo nos dà, quando admirado
A fructa néctar he, quando comida.
Aos dous fentidos com gentil deílreza,
Igual fuavidade, & fermofura
Reparte na laranja a natureza:
Porque por excellencia da ventura
A vida nella tem toda a riqueza,
O godo nella tem toda a doçura.
Em louvor da laranja da China.
SONETO.
De Andre Nunes da Sylva.
Neffe pomo, em que a China nada ingrata
O thefouro nos deu mais edimado,
Defcobre a vida com 1'ubtil cuidado
Ouro no fructo, o que na flor foi prata :
Em sua flor, da Aurora fempre grata
Se emprega liberal o bello agrado,
E em feu fructo gentil Phebo empenhado,
Ao pado que fe goza, fe retrata:
O arvore feliz, não tronco bruto,
A quem a Aurora eflima, o Sol adora,
Dura, & vive a pezar do tempo aduto:
Pois em ti vemos, & em ti logra Flora,
Se o refplandor do Sol no áureo fructo,
Na prateada flor a luz da Aurora.
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Inviava El-Rei de França, em honra de sua prima, dez
navios de guerra com o brioso Marquez de Ruvigny a commandar a esquadra, em cuja nau capitaina, com 700 homens
de guarnição, jogavam por banda 40 peças de bronze?Também El-Rei D. Manuel mandára em 15a 1, quando a Infanta
D. Beatriz foi innobrecer o thalamo e o throno de Carlos III
(Duque de Saboya), uma vistosíssima frota de naus grossas,
galeões de alto bordo, fustas e caravélas,—indo por capitaina a celeberrima nau (de 700 toneladas) Santa-Catherina
do Monte-Sinai, na qual por commandante da frota o famoso Conde de Villa-Nova de Portimão (D. Martinho de
Castel-branco)!
Vinha o Bispo-Duque de Laon acompanhando na viagem
a Princeza D. Maria Francisca? Também na frota da Infanta D. Beatriz ia o Arcebispo de Lisboa (D. Martinho da
Costa) que do seu bolso mandou apparelhar uma nau alterosa, e nella acompanhou até ao porto de Niza a formosa
noiva do príncipe saboyano!
Trazia a Princeza de Nemours por dote 600:000 escudos
em moeda de França? Que era isso perante o riquíssimo
Estado1 que ia ter, perante o dominio de Faro, Alemquer,
Cintra, e outras villas, castellos, jurisdicções, abbadias, e
benefícios annexos á Casa das Rainhas de Portugal?!
#
Filha de Carlos Manuel de Saboya (Duque de Nemours
e de Aumale) e de sua mulher (a Duqueza Isabel de Ven1
Sobre o assumpto, pode proveitosamente consultar-se (de pag. 1
a 7) o livro de um estudioso alemquerense:—J. P. Franco Monteiro=
■•Is Donalarias de Alemquer Historia das Rainhas de Portugal e da sua
casa e estado com uma carta-pre/acio por Oliveira Martins (l-ogaroccupado pela insígnia do editor: —a figura nua da Fama, voando montada numa aguia, c segurando na mão esquerda um facho illuminante; desfraldada aos ventos uma elegante faixa,
na qual se lêem por divisa (extrahidas da est. 3.* do Cant. I d'Os Luii.idai) as palavras espalharei roa toda a parte) Lisboa M. Gomes—Editor Livreiro de Suas Magestades e Altejas Rua Garrett (Chiado) 70- 72 18()3—In-8.° de xv-175
pag. numeradas e 3 sem números (impresso na "Typ. Castro Irmão»).
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dômc e Bourbon), — a Rainha D. Maria Francisca Isabel
de Saboya, que nascera em Paris aos 21 de Junho de 1646,
contava apenas 20 primaveras quando em Portugal introu.
«Fermofa, com talhe airofo, o rodo branco, e corado, o
cabello louro, os olhos efcuros, e alegres, com todas as mais
perfeições conformes, e proporcionadas»1—D. Maria Francisca representava idealmente para os Portuguezes um fagueiro symbolo de risonha esperança: não admira, pois, que
todos anhelassem contemplar a surridente belleza de quem
se lhes afigurava iris bonançosa a despontar no horizonte da
Patria3.
Lisboa toda se alvoroçára com a grata noticia de que ia
receber dentro em seus muros a sympathica Princeza.
Desintranhava-se o povo portuguez em festejos e em demonstrações de jubilo.
O enthusiasmo dos poetas desatára-se em auspiciosos epithalamios.
Aqui tenho eu defronte dos olhos, escripto por D. Antonio Alvares da Cunha, e impresso por João da Costa, um
significativo especimen desse enthusiasmo:
CERTAMEN | EPITHALAMICO, | Publicado na Accademia dos | GENEROSOS DE LISBOA : | Ao Feliciffimo
Ca\amento | Do fempre Augufto, & Inuicto Monarcha |
D. AFFONSO VI. | no Nome, Rey de Portugal. | COM ]
A Soberana Princeza | Da- MARIA FRANC"-1 Izabel, Rainha, & Senhora Noira. | OFFERECIDO | A Luis de Vafcócellos, & Soit^a, Côde de Cajlello-melhor, Efcri- j não da

' Assim a descreve o P. Antonio Caetano de Sousa na Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa (Tomo vil—pag. 739). Sobre o assumpto queira confrontar-sc o que exponho em pag. 4S5 e seguintes.
2 «Concorreo a gente á praia em que havia desembarcar a Rainha,
de sorte que quasi ficou a Cidade deshabitada, julgando todos que
nascia para Portugal um novo sol, cujo beneficio faria a todos reverdecer.» Assim diz (em pag. 285) A Anti-Catastrophe, Historia d'El-Rei
D. Affonso G." de Portugal (Publicada por Camillo Aureliano da Silva
e Souza. Porto: Typographia da Rua Formosa N.° 243.—1845 — In-8°
de xxvi-713 pag. numeradas).
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Puridade, & primeiro Minist. da Mag. de Porlug. | Pcllo
Académico Ambiciofo, & Secretario da | referida Academia. | (Logar de uma pequenina vinheta typographica.) J EM LISBOA, | Na Officina de Ioam da Coita. |
1 M. DC. LXVI. |
COM TODAS AS LICENÇAS. |
Neste folheto in-4.0 de 27 pag. numeradas, impressas em
redondo com abundantíssimo itálico, reclamos, e rubricas
por lettra alphabetica,—destina-se ao frontispício a i.a pagina; é em branco a 2.°; na pag. 3, sob um cabeção decorativo gravado em madeira (aquelle mesmo que figura na
Musa Typographica,—e de que já no Cap. 111 da Primeira
Parte olfereci a reproducção no respectivo especimen photolithographico), abre por uma inicial floreada o texto da Dedicatória ao Conde de Castello-Melhor, e finaliza na pagina
seguinte; de pag. 5 a 6 corre a Censvra do Doctor Diogo
Marchão Themvdo, Desembargador da Casa da Svplicação,
datada em Lisboa aos 10 de Septembro de 1666, e acaba
por uma vinheta ornamental (gravada em madeira) que representa um cabaz com flores; na pag. 7, sob uma cabeça
decorativa (constituída por combinação de vinhetas typographicas), abre por uma inicial floreada o texto do Certamen
Epithalamico, e na pag. 27 (que erradamente vem numerada 25) termina por um gracioso fundo-de-lampada gravado
em madeira. (Desta rara especie possue um exemplar a Bibliotheca Nacional de Lisboa).
Citarei outrosim (perante os dois exemplares que tenho
presentes,—um na Bibliotheca Nacional de Lisboa, e o outro no Archivo Nacional da Torre do Tombo) uma especie
que também na oflicina de João da Costa se estampou, e da
qual já em 1860 dizia o benemérito Innocencio (Dicc. Bibi.
Port. — tom. iv, pag. 315): — «É hoje mui pouco vulgar».
No respectivo frontispício lêem-se-lhe estes dizeres:
TERPSICHORE | MVSA ACADÉMICA | Na Aula dos
Generofos de Lifboa. | OFFERECIDA. | A S.ra D. Isabel
Eran.c" da Syi.va | Dama da Rainha N. S.ra | Pello Doctor
Ioseph de Faria Manvel | Capellão dei Rey N. Senhor. | E
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ConfeJJor da fua Capella, & Cafa Real. | (Logar occupado por
florão decorativo, que, em gravura de madeira, representa uma rosa.
Ladeando a rosa está um lettreiro typographicamente composto em
versaes d'italico, e verticalmente disposto em duas linhas, que diz: (na
linha correspondente á margem do frontispício, e de cima para baixo)
exspinisFMG/UN- (e na linha correspondente á medianiz, de baixo para
cima) tia.etvvlcumtvu.) j EM LISBOA. | Na Officina de Ioam
da Costa, | Vendefe em caza de Domingos Car- | neiro, na
rua noua. |
| Anno M. DC. LXVI. | Com as Licenças
necejjarias. \
Constitue vol. in-12.0 de 235 pag. numeradas, precedidas
por 12 innumeradas, e seguidas de 5 também sem numeração, impresso em redondo, com abundancia de itálico intercalado, rubricas e reclamos, varias iniciaes floreadas, varias linhas-de-infeite, uma cabeça ornamental gravada em
madeira, e algumas vinhetas decorativas.
Da obra o texto propriamente dito abrange duas «Oraçoens® em prosa, que o auctor pronunciou na Academia dos
Generosos de Lisboa (em 1662 e i665), e grande numero
de composições poéticas (umas em portuguez, e em castelhano as outras) na mesma Academia recitadas.
D'esse florilégio nem todas as composições (claro está) se
referem ao especial assumpto que venho tratando: assim,
por exemplo, em pag. 80 do livro, figura glosado numa chôcha semsaboria de frivolidades seiscentistas o verso por que
finaliza a est. 84 no Cant. I d'Oí Lusíadas.
Rompia Nt\e dons eferitos de feu amante, & em hum dos pedaços, lhe fahio a
figura de hum coração. Glofafe
ejle verfo.
Que o coração prefágo nunca mente.
SONETO.
ENtre os mais riguroíos ameaços
Nize de Fabio dous papeis rompia,
Mas, fe de coração elle efereuia,
Ella acha o coraçaõ entre os pedaços:
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Tímido jà deftes cuftofos pados
Adiuinhando o mal que fe temia,
Por teftemunho o coração lhe enuia
Entre os efcritos, & entre os embaraços.
O Nize mais cruel, menos irofa,
Confidera o fucceflò atentamente,
Se a fortuna te aclama por ditofa:
Bem pòdes jà de Fabio ingenuamente
Crer de feu coração fé primorofa,
Que o coração prefágo nunca mente.
Composições motivadas pelo consorcio d'El-Rei D. Affonso,—offerece-as o livro de pag. 65 a 73:
NO CERTAMEN QVINTO DA
Academia dos Generofos.
Ao Cafamento felicijjimo delRey Dom
Affonfo VI. com a foberana Princesa
D. Maria, Francifca, Isabel.
MOTE.
Amar Affonfo, & a Maria,
Amaria, não he amar;
Logo como pôde eftar
Num tempo amar, & amaria.
GLOSA.
FElices fe defpozíirão
Aquelles do Amor Athlantes
Affonso, & Maria amantes,
E Amo, amas conjugàrão :
A querer mais fe apoltàráo,
E eftudàrão à porfia
Amarfe mais cada dia,
Mas fe leua Affonfo o preço
Não parecerá excerto
Amar Affonfo, & a Maria.
Amaria-difle Amor,
Se de antes fora o emprego,
Mas amalla logo, nego
Porque he fineza maior:
Não he, refponde o valor

!
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l)e belleza tão fem par,
Porque feria dezar
Em ião perfeito fugeito
Hauer hum tempo imperfeito
Amaria, não he amar.
Ha de eílar logo o querer
Na vifta em primeiro enfayo,
Que tem efieitos de rayo
Tão diuino parecer:
Deíle modo he que ha de fer
Tempo prefente de amar,
E viremos a alcançar
De tanta lindeza, & gala,
O vella Alfonso, & amala
Logo, como pôde eílar.
Do tempo imperfeito, nada
Ao prefente fe lhe dò,
Que amaria nada he
Quando Maria he jà amada:
Donde a duuida apurada
A confequencia fe via,
Que fendo nada, o feria,
No noffo cafo prefente
Pôde eftar mui facilmente
Num tempo amar, & amaria.
No Ca/amento da Senhora D." Maria
FrScifca Isabel, Rainha de Portugal.
SONETO.
PAra fúdar a Lufa Monarchia
Deu Fráça a Portugal o auguílo Hêrique,
E porque fuas glorias multiplique
Nos dà hoje a llluftriffiraa Maria :
O França,! O Portugal! nofla alegria,
VoíTa aliança fingular explique,
E da Fama o clarim vago o publique
De donde nafee a donde morre o dia.
Decreto foi do Ceo fabio, & profundo
Que carecer não pode de myfterio
De Hêrique, & de Maria a rara êpreza:
Pois permitio que vifle todo o mundo
Que fe hu Frãcez fundou o Lufo Império
Perpetualo deue huma Franceza.
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Em varabê à Senhora Rainha D. Maria
Francifca Isabel tiojfa Senhora da
boa vinda a feus Reynos, fe mãdou fa\er ejle
ROMANCE.
NA admiração mais difcreta,
Romper o filencio he ley
De quem me pôde mandar,
là a Mufa difculpa tem.
E venerando obfequiofa
Tanta Mageftade quer
Senhora daruos mil viuas,
Humilhada a voflòs pés.
Boas vindas vos acclama
A mais Portugueza fé,
Louca de alegria, & toma
Para fy os parabéns.
Da eftimação que vos deue
Demonftração quer fazer,
E igual à eftimação
Quizera o poder também.
Venhais embora a eftes Reynos
Divina fenhora a fer
Da Portugueza Coroa
O rico efmalte Francez.
Sobre o feu Ceptro dourado,
Que hoje tão viftofo he
Sejais a flor, & o remate
De feu luzido poder.
Com dilatada efperança
O mar tormenta nos fez,
Porém da efcuma do mar
Nos veo Vénus a ver.
Entre os rayos defle Sol
A boa Eflrella trazeis
De Vénus, que he mu fermofa 1
E influe hum milhão de bens.
1

O espaço, que na composição typographica medeia entre o «mu» e o ■ formol a., deixa
claramente perceber que se terá quebrado na impressío a lettra >i- ou a lettra «y> — devendo portanto ler-se -mui fermofa. ou -muy fermola..
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Muitos íeculos gozemos
Hum tão fufpirado bem,
E com aquelle aluoroço
Que dizem: a tutiplè.
Em todo Reyno eíla noua
Deu contento, vede fe
Depois de vida, & lograda
Será de maior prazer?
Rouboulhe o Ceo duas flores',
Levou huma o Ceptro Inglez2,
E França nos reftitue
Todo o roubo em Izabel.
A Rofa o Lirio defpoja
Hoje da Coroa, & Docel,
Pois he Rainha de tudo
Maria Lirio Francez.
Eílimala, & pretendela
Soube íó quem he tão Rey,
Pois tão real eleição
Só fua podia fer.
Logre o Reyno os feus defejos
Aflim como pede, & quer
Que outro parabém vos renda
Antes do decimo mez.
Que nos deis ha par de Infantes,
Todos pedimos; Amen,
E ferà hum Par de França
Que valha por mais de tres.
Em mez de frutos, dais flores
Com vofla vida, & dareis
Os frutos quando o florido
Abril mil flores nos dè3.
Nouo cuidado ao Agofto
Dão as flores, com fe ver
Outra vez na Primauera
Feita Lifboa Aranjuez.
Diuina Flor, flor de liz,
Que o Ceo por grande mercê
1
Refcre-se o Dr. José dc Faria Manuel (aucior d'estc Romance; ao fallecimento d'El-Rei
I). Jofio IV e ao da Rainha D. Luiza (lc Gusmão.

' Alludc o auctor ao casamento da Infanta D. Cathcrina com El-Rci Carlos II, e i sua
partida para Inglaterra.
■ Abril c o mez em que abrem as flores da primavera: e de aperire (abrir) querem alguns
que se derivasse o nome Aprilis (Abril). Agosto c o mez em que amadurecem as fructas do
outomno: c por isso fructidor se chamou no calendario republicano (em França) o mez correspondente ao intcrvallo que decorre dc 18 dc Agosto a 17 dc Setembro.

443
Tranfplantou em Portugal
Para gloria de feu fer.
Dizem que vindes de França,
Eu não no creo, porque
Sò podia vir do Ceo
Quem tal gentile/.a tem.
Outros dizem da Rochella
Porém da Rochella vem
Sò Crauos, mas hum Iafmim
Noua marauilha he.
O Sol morrendo de enuejas,
Feito hum Cão estaua a arder
No dia que a nofla terra
Honraftes com voflo pé'.
Vòs que chegais, elle morre,
Mas foi para amanhecer
Em tudo o mais bello dia
Que neífas luzes prendeis.
As lagrimas como punhos
Chorou a Aurora efta vez,
Que eflas pérolas o dizem
Que na garganta trazeis.
Enfiadas fim por certo
Eílão todas de vos ver,
Porém temfe por hum fio,
E não fei como fe tem.
Não faó ornato à belleza,
Que antes ella ornato he
A fua riqueza, & graça
Que he tudo o que pôde fer.
Tão natural apofento
En elle alabaítro tem
Que parece que na concha
Eftão agora ao nafcer.
A tal vifta ferem grandes
Milagre não chamarei,
Que fe hum Sol as cria bellas
Dous Soes que podem fazer!
Todos os Aftros, & Signos
Tocàrão a recolher
A vofla vifta, mas foi
Dar hum repique também.
Para bem feja Senhora,
Para bem feja & logreis
' A Rainlia D. Maria Francisca desimbarcou cm Lisboa aos 2 dc Agosto: haviam portanto começado as calmas do período «canicular». A isso allude o auctor nesta quadra.
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O aplaufo mais eftrondofo
Que o Orbe vio de altivez.
Não vio a fértil Europa
Nem Roma, nem Grécia, nem
Todo o mundo igual triunfo
Qual fe vos rende cortez!
He tão magnifico, & tal,
Que fó vòs o mereceis,
E tão grande como vòs,
E como o amor que o fez.
Em acclamaçoens, & viuas
Dos coraçoens mais fieis
A boca chea repete
O Lufitano prazer.
Maria por fer tão bella,
E Affonfo por fer quem he
Sejão Leys de todo mundo
Como de Portugal Reys.
Na própria França espertára-se o estro dos poetas e dos
poetastros.
Pedro Larousse, o famoso coordenador do Grand Dictionnatre Umversel du xix' siècle, transcreve-nos (em pag. 272
do tom. v) tres das estrophes com que o versejador Carlos
Cotin festejou emphaticamente o inlace da Princeza D. Maria Francisca.
D z elle

i
i o celebre encyclopedista, estigmatizando o maugôsto com que nos salões da Duqueza de Montpensier se
tratavam questões litterarias:
«Tout ce groupe, toute cette queue de 1'hôtel Rambouillet, qui s'assemblait chez Mademoiselle, au Petit-Luxembourg, aimait peu le vieux Corneille, et n'aimait point du
tout ces autres poetes que le roi protégeait et qui se nommaient Racine, Boileau, Molière, La Fontaine. Par compensation, on raffolait de Cotin. On admirait hautement, en
termes pompeux ou ratfinés, que Molière déjà recueillait
dans I ombre pour sa Philaminte, sa Bclise et son Armande,
les Odes royales pour les mariages des princesses de Nemours,
imprimées en itaiique (in-40), et devenues introuvables autre
part qu au fonds de réserve de la Bibliothòque impériale.
Nous allons citer quelque chose de ces Odes Royales; par
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exemple, ces trois strophes, qui semblent avoir servi de modele à la complainte de Fualdès:
POUR I.ES NOPCES DE MARI E FRANÇOISE
DE SAVOIE,
Duchesse de Nemours et d'Aumale,
avec Alphonse sixième, roy de Portugal.
ODE.
Les doux accents de ma lyre
Passeront chez nos neveux;
Je sens propice à mes vccux
La princesse qui m'inspire.
Elie vient tout enchanter
Sur les fameux bords duTage,
Et j'en reçois 1'avantage
De prédire et de chanter.
«Voilà la première strophe. II y en a seize de ce ton, et
cela finit par:
Quand Mars et Diane ensemble
Brúleront de même ardeur,
Le Portugal, en grandeur,
N'aura rien qui lui ressemble:
C'est ce qu'aux saintes forêts,
Ou les dieux font leur retraite,
Chantoit Moyse, interprete
Du Ciei et de ses décrets.
D'Ai.phonse et de sa Princesse
L'indissoluble lien,
De cet oracle ancien
A degage la promesse:
Aux deux bouts de 1'univers
La nouvelle en fut semde,
Du jour oú la Renommée
Eut pris le soin de mes vers.
«Et le célebre poete Cotin ose appeler cela une Ode, et
une Ode roy ale encore. Nous le répétons, chanté sur 1'aire
de la complainte de Fualdès, cela ferait fureur.... à TAlcazar.»
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O crítico articulista, que taes palavras escreveu, afigurase-me talvez um poucochito acrimonioso na severidade rigorosa das suas censuras. Eu, por mim, apenas notarei que,
se Carlos Cotin, quando em 1682 falleceu com 78 annos de
edade, escutasse a voz da consciência, deveria arrepender-se
de ter lavrado nesta Ode encomiástica (imbora involuntariamente, e longe mesmo de prever o calamitoso desinlace
do festejado consorcio) os sarcasticos epigrammas que o
futuro se incarregou de accentuar no 2.0 verso da penúltima
estrophe e no 2.0 verso da ultima!
#
Raiara finalmente o dia suspirado. Era um Domingo.
Contavam-se 29 de Agosto.
Tinham-se erigido arcos triumphaes no caminho que os
noivos haviam de percorrer intra-muros, tinham-se levantado pyramides, tinham-se arvorado trophéos, tinham-se erguido columnas e pilastras, tinham-se architectado obeliscos,
varandas, porticos, armações, e variadíssimas traças de maravilhoso elFeito.
Em muitos dos arcos haviam collaborado os officios, imprimindo na decoração respectiva os picturescos emblemas
de seus mestéres.
Arcos havia também ricamente construídos a expensas
das colonias extrangeiras: Francezes, Allemães, Inglezes,
Italianos e Flamengos, disputavam caprichosos entre si qual
mais luxuosa ornamentação prodigalizaria em similhantes
artifícios.
Era meio-dia, quando, illuminado por um esplendido sol
de estio formosíssimo, sahiu do Paço d'Alcantara o brilhante
cortejo em direcção ás Portas de Santa-Catherina.
O sr. Eduardo Freire de Oliveira, meu prezado amigo,
publicou (em pag. 5g8 e seguintes) no tom. vi dos Elementos
para a Historia do Município de Lisboa a Portaria dirigida
em 24 de Agosto de 1666 ao Senado da Camara pelo Secretario d Estado Antonio de Sousa de Macedo: e nessa Por-
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taria se declara que o préstito deveria sahir do Palacio de
Alcantara as 10 horas da manhan.
Mas na Historia de Portugal Restaurado (em pag. 836
do tom. 11) o Conde da Ericeira afiança-nos que a sahida
do cortejo foi «ao meyo dia».
D'aqui é lícito concluir que terá succedido o que nestes
casos acontece quasi sempre: por qualquer demora nos preparativos,—o préstito, que deveria sahir de Alcantara ás 10
horas da manhan, só duas horas depois é que introu definitivamente a pôr-se em movimento.
Com esta minha maneira-de-intender vem harmonizar-se
perfeitamente a seguinte noticia:
«Difpozfe a entrada de fuas Mageftades em Lifboa para
o Domingo 29. defte Agofto. As dez horas da manhãa, depois de fuas Mageftades ouuirem Mifla, fe ajuntou em Alcantara toda a Corte, com luzimento muito extraordinário;
& ao meo dia se começou a marchar
»
Assim se lê terminante e decisivo na pag. 22." do
MERCVRIO | PORTVGVEZ | COM AS NOVAS DO
MEZ I DE I AGOSTO | do Anuo 1666. | RE FE RE SE
A VINDA DE FRANCA, \ & fa mofa entrada em Lisboa
da Rainha Noffa \ Senhora. |
D'esta mui rara especie possue a Bibliotheca Nacional
dois exemplares. Constitue ella, em formato a que chamam
um folheto de 38 pag. innumeradas, distribuídas por
dois cadernos, alphabeticamente rubricados. Impresso em
redondo com pouquíssimo itálico, ofterece o folheto reclamos
em todas as paginas, e carece de frontispicio. O titulo, que
acima transcrevi, occupa a metade superior da pag. i.a,—
começando logo na metade inferior o texto da composição,
que abre por uma inicial ornada, em que se denuncia incontestavelmente a officina typographica de João da Costa: essa
inicial ornada (um F) é precisamente a mesma que figura
em pagina 3o da «Primeira Parte» na citada Clironica da
Ordem dos Conegos Regrantes do Patriarcha S. Agostinho
Pello P. Dom Nicolao de S. Maria, e pertence a
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um alphabeto de que o livreiro-impressor Agostinho Courbé
fez largo emprego nas edições que atraz citei (pag. 370 a
371) das Oewres de Voitvre.
E aproposito.... aproveitarei o ensejo para fazer notar
que do Mercúrio Portvgvenão só este, mas vários outros
fascículos, foram estampados em casa de João da Costa,—
o que facilmente se reconhece pela inspecção do material
typographico empregado.
Barbosa Machado, no artigo relativo ao Dr. Antonio de
Sousa de Macedo (Bibliotheca Lusitana—tom. 1, pag. 403),
inclue entre as obras por elle escriptas os Mercurios Portugueses (desde o principio de i663 até ao fim de 1666).
No—«Catalogo dos Autores e obras, que se lerão, e de que
se tomarão as autoridades para a composição do Diccionario
da Lingoa Portugueza» (Catalogo incluído na parte preliminar do Diccionario da Lingoa Portuguesa publicado pela
Academia Real das Sciencias de Lisboa
Lisboa
na Ojjicina da mesma Academia. Anno M.DCC. XCIII.—
In-folio)—vem (de pag. clv a clvi) uma curiosa noticia relativamente ao Mercúrio Português.
D'elle faz egualmente menção (em pag. i3o) o—Catalogo
dos livros, que se haô de ler para a continuaçaó do Diccionario da Lingua Portuguesa mandado publicar pela Academia Real das Sciencias de Lisboa (Lisboa: naTypographia
da mesma Academia—1799—In-4.0 de 153 pag. numeradas e 1 fi. preliminar sem numeração).
Menção outrosim do Mercúrio Português deixou o Conselheiro Jorge Cesar de Figanière (em pag. 68) na Bibliographia Histórica Portuguesa.
O auctor do Diccionario Bibliograpliico Português con"
sagra-lhe não menos de tres referencias: — no artigo relativo
a «Antonio de Sousa de Macedo» (em pag. 277 do tom. 1);
no artigo em que se occupa da «Gazeta de Lisboa» (pag. 138
a 139 do tom. ui); e por ultimo no artigo «Mercúrio Portuguez» (em pag. 213 do tom. vi).
Finalmente Ricardo Pinto de Mattos (em pag. 540 do
seu Manual Bibliograpliico Português de livros raros) também se não esquece de citar o Mercúrio Português entre os
escriptos de Antonio de Sousa de Macedo.
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Mas todos estes biblicfgraphos incorrem unanimes num
ingano em referencia ao nome do impressor: no dizer d'elles,
os fascículos do Mercúrio Portvgve\ foram todos estampados na officina de Henrique Valente de Oliveira. Similhante
asserção, completamente errónea, teve talvez por ponto-departida a cifcumstancia de lerem-se no rosto do primeiro
fascículo (correspondente a Janeiro de 1663) —rosto destinado a servir de frontispicio geral
os seguintes dizeres:
MERCVRIO | PORTVGVEZ, | COM AS NOVAS |
da Guerra entre Portugal, | & Caftella. | COMhf^A NO
PRINCIPIO I do Anno de l663. I (Escudo das armas-reaes portuguezas, supportado por dois anjos: gravura em chapa de madeira.) | LISBOA. Com todas as licenças necefsarias. | Na Officina de Henrique Valente de Oliueira, | Impreífor delRey
N. S. Anno i663. |
Este rosto, que faz parte integrante do fascículo correspondente a Janeiro de 1663, constitue simultaneamente o
frontispicio geral do volume formado pelos doze fascículos
mensaes relativos áquelle anno.
O escudo que nelle figura é exactamente o mesmo que
se incontra no frontispicio especial do fascículo de bevereiro de i663 e no frontispicio do fascículo correspondente
a Janeiro de 1664.
O frontispicio geral que se observa cm um dos exemplares pertencentes á Bibliotheca Nacional de Lisboa (falta-lhe,
ao outro dos dois, esse frontispicio geral) diverge todavia
notavelmente d'aquelle que venho de citar.
Para confronto lhe transcreverei os dizeres:
MERCÚRIO | PORTUGUEZ, | COM AS NOVAS DA
GUERRA | entre Portugal, e Caftella | Começa no principio do anno de 1663. | Por ANTONIO DE SOUZA Dl*.
MACEDO. | (Logar occupado pelo escudo das armas do Reino.) |
LISBOA, | Com todas as licenças necejjarias. | Na officina
de Henrique Valente de Oliveira, | ImpreíTor delRey N. S.
Anno i663. |
29
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asta, porem, olhar para a feição typographica deste
rosto, basta reparar-lhe na configuração do escudo, basta
mesmo attentar na differença do papel empregado, para
afoitamente concluir, sem a minima hesitação, que o frontispício do exemplar pertencente á Bibliotheca Nacional representa bibliographicamente um remendo, uma folha que
algum dos primitivos donos do exemplar mandaria de proposno imprimir em substituição do legitimo frontispício (porventura deteriorado ou perdido).
Frontispício legitimo é o que se incontra no exemplar
pertencente á Real Bibliotheca da Ajuda, e já textualmente
(na pag. retro) lhe transcrevi os dizeres.
1 osto isto, vejamos agora o que nos cumpre advertir.
Os doze fascículos de i663, os doze fascículos ordinários
de 1064 e o fascículo extraordinário (entre Junho e Julho),
os doze ordinários de i665 e o seu extraordinário (também
entre Junho e Julho), foram todos estampados (uns com
frontispício especial, e outros sem elle) na officina de Henrique Valente de Oliveira,—imbora nem todos tragam especificada a typographia.
De 166G o primeiro fascículo (correspondente a Janeiro)
traz tn-fine a indicação de ter sido impresso na officina de Domingos Carneiro. Os cinco seguintes (de Fevereiro a Maio)
nao declaram de que officina sahiram, — mas tudo nelles revela a impressão de Henrique Valente de Oliveira.
De Junho até Dezembro de 1666 os septe fascículos sahidos foram todos estampados em casa de João da Costa (o
que logo á primeira vista se reconhece, imbora não tragam
designação de officina). Nenhum d'estes septe fascículos
oiíerece frontispício especial; e são todos elles, no vulgarmente chamado formato in-4.0, impressos em redondo com
pouquíssimo itálico, sem numeração nas paginas; todos com
rubricas (exceptuando o de Setembro), e íodos com reclamos; por elemento decorativo figura, cm cada um dos septe,
uma inicial ornada,—e nalguns uma vinheta de remate.
Abrange 11 paginas o fascículo correspondente a Junho; 27
paginas, o lasciculo de Julho; 38 (segundo já ficou dito), o de
Agosto; 3 paginas apenas, o de Septembro; 24, o de Outu-
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bro (neste vem o «Resvmo breve das festas que fe fizerão
em Lisboa pello cafamento de Suas Mageftades»1); 11 paginas, o fascículo de Novembro; e 4, o correspondente a Dezembro.
Finalmente os septe fascículos (únicos) publicados em 1667
(a cuja redacção foi completamente extranho o Dr. Antonio
de Sousa de Macedo) offerecem no frontispício (de que vai
aqui appensa a reproducçãofac-simile) os seguintes dizeres:
MERCVRIO PORTVGVEZ j COM AS NOVAS DO
ANNO | DE | 1667. | (Logar occupado pelo escudo das armas
reaes poítuguezas.) | LISBOA. | Na Officina de IOAM DA
COSTA. |
| M. DC. LXV1I. | COM TODAS AS LICENÇAS. |
Este frontispício geral faz parte integrante do fascículo
primeiro (correspondente a Janeiro de 1667),—fascículo constituído por 26 pag. numeradas2, impresso em redondo com
algum itálico, dividido em dois cadernos alphabeticamente
rubricados (um dos quaes offerece 16 paginas de impressão,
—emtanto que o outro apresenta apenas 10, e 2 em branco
por derradeiro). O texto (cujas paginas offerecem todas reclamos) tem por elementos decorativos uma inicial tloreada,
uma vinheta de remate, e um cabeção decorativo (o da aguia
com as azas abertas, —quarenta annos depois empregado
por Valentim da Costa Deslandes na impressão da Musa
Typographica).
Foi este porém o derradeiro fascículo que João da Costa
imprimiu do Mercvrio Porlvgve\,—pois que os seis restantes (Fevereiro a Julho) estamparam-se todos (uns com designação de officina, e outros sem cila) em casa de Antonio
Craesbeck de Mello.

' O titulo è sobremaneira latitudinario, porque o .Resvmo» apenas
abrange as festas realizadas em Outubro; mas nem por isso deixa de
ser altamente curioso o fascículo.
3

Dos 57 fascículos em que se divide a collecção do Mercvrio Portvgvej, outro nenhum (senão este) apresenta numeradas as paginas.
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D esta collccção interessantíssima e rara (Mercúrio Portvgve%) possue a Bibliotheca Nacional de Lisboa dois exemplares,—truncados ambos infelizmente, pois que ao melhor
dos dois falta (como fica dito) o frontispício geral do i.° volume (i663), e falta o fascículo correspondente a Septembro
de 1666. Esse fascículo, incontra-se, porém, no outro exemplar (dos dois o mais truncado),—assim como tive também
occasião de o ver na Real Bibliotheca da Ajuda.
#
Fronteiro ás Portas de Santa-Catherina, alastrava-se naquelle tempo, extramuros, um terrapleno aproximadamente
rectangular, e já então conhecido pela designação de Largo
do Loreto. Desimboccavam nesse terreiro diversas ruas:
ao norte, a Rua Larga1 que ia terminar em ladeira na Egreja

' Falando do Bairro Alto, eis o que, annos antes, dizia um grave
escriptor (Vid. (em pag. 201 a 202) Chronica da Companhia de lesv,
da Provinda de Portvgal. Segvnda Parte, na qval se contem as vidas
de algús Religiofos mais ajfmalados, que na me/ma Provinda entraram,
nos annos em que viveo S. Ignacio de Loyola, nosso Fvndador. Com
o svmmario das vidas dos Serenifsimos Reys Bom Ioàm Terceyro, .£•
Dom Henrique, Fundadores, <fc injignes bemfeytores dejla Provinda.
Compojla pelo P. M. Balthejar Telles, da me/ma Companhia, natural
da Cidade de Lisboa.—Em Lisboa. Com todas as licenças neceffarias.
Por Pavio Craesbceck. Anno M. DC. XLVII.—Em formato a que chamam in-folio, vol. de 904 pag. numeradas, 16 preliminares, sem numeração, e (em H. áparte) gravado em cobre o ante-rosto ornamental.—
A «Primeira Parte» da obra (impressa na mesma ofticina em 1645)
abrange 709 pag. numeradas, precedidas por 24 sem numeração):
• He eíle bàyrro, fenam o mais frequentado, ao menos o mais gabado; as calarias muy nobres, a obra de architectura Romana, & de
traça moderna: o fitio o mais alto da cidade, mais defeuberto ao Norte,
mais lavado dos ventos, & mais purificado nos âres: & como as chuvas
tem tanta corrente pêra o mar, fica todo muy limpo, & fadio, & fòra
dos incommodos, que nas mais partes da cidade fe padecem: as ruas
fam muy largas, & muy bem lançadas, & de todas a mais fermofa, & a
mais alegre, & por proprio nome a rua larga, he a que leva à Igreja de
Sam Roque, & íi cafa da Cõpanhia, a quem fe deve o grande augmento,
que nefte fitio teve a cidade de Lisboa
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de S. Roque-, a oeste, parallelamente dispostas a Calçada
do Combro e a Rua da Horta Sêcca; ao sul, a Rua do
Conde (vulgarmente chamada Rua do Alecrim); a léste,
a Rua das Portas de Santa-Catherina. Constituiam-lhe as
Portas, com o respectivo lanço da muralha, o lado oriental
(nesse lanço destacava-se uma lapide com a inscripção latina, que Antonio de Sousa de Macedo compuzera, emjillusão ao preito de vassallagem tributada por EI-Rei D. João IV
a Nossa Senhora da Conceição, como Padroeira de Portugal'); ao norte, ficava-lhe a frontaria da Egreja de Nossa
Senhora do Loreto; a oéste, occupando todo o quadrilátero
circumscripto pela Rua que hoje se chama do Loreto, pela
Travessa da Horta Secca (modernamente correspondia-lhe
a Travessa dos Gatos, que já hoje não existe), e pela Rua
da Horta Sêcca (ainda hoje existente com o mesmo nome),
abria portas e janellas sobre o Largo do Loreto o vasto Palacio do Marquez de Marialva, cujos restos ainda no terceiro
quartel do presente século conheci a fazerem pai te dos celebres «Casebres do Loreto», —que em 1829 se afundiram
• Rua Larga, lhe chamavam já portanto (como acaba de ver-se) na
primeira metade do século xvn á rua que ainda no século xvm (como
se infere do que se lê 110 frontispício do Catalogus Librorum por mim
citado em pag. 38o do presente estudo) vulgarmente desfructava aquella
denominação.
E .Rua Larga de S. Roque, se lhe chamava ainda ha bem pouco
tempo,—té que os Padres Conscriptos do nosso augusto Senado, acordando uma bella manhan com o louvável impenho de se immortalizarem
no ingrandecimento do município, resolveram supprimir-lhe a qualificação de Larga, e passaram a denominál-a simplesmente Rua de
S. Roque.
' Pormenores, sobre este assumpto, incontram-se (de pag. io3 a 104)
no interessantíssimo livro que ora acaba de publicar-se: A ,<'bc,ra e
Lisboa—Descripção histórica da margem do Tejo desde a Madre-deDeus ate Santos-o■ Velho por Julio de Castilho (Lisboa—Imprensa Nacional— i8q3 —ln-8." de \xii-75o pag. numeradas, e 4 estampas (em fls.
desdobráveis) lithographadas (tres d'ellas, segundo os desenhos a penna
do proprio auctor do livro), resguardada a brochura por elegante capa
de papel branco impressa a oiro e a cores).
Consulte-se também do mesmo illustre escriptor o vol. 1 da Lisboa
Antiga (em pag. 178).
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sob o camartello municipal, e deram finalmente logar á malgeitosa praça onde o insigne esculptor Victor Bastos, meu
prezado amigo, apresentou prompto em 1867 o Monumento
de Luiz de Camões.
Foi no Largo do Loreto, e fronteiro ás Portas de SantaCatherina, que em 1666 mandaram sumptuosamente erigir
um arco triumphal os Italianos residentes em Lisboa1. Assim festejavam elles o inlace da Casa de Bragança com a
Casa de Saboya.
' Diz o citado Mercvrio Porlvgvej (pag. 26." a 27.*): —«Pouco antes
da Porta de Santa Catherina, que he a primeira da Cidade, fe paflaua
pello arco dos Italianos; nem defle, nem dos mais, que por todos eram
dezafeis (feitos repartidamente pellos homens de negocio Italianos,
Francezes, Aleniaens, Inglezes, Framengos, Portuguezes, & pellos Myfteres dos offícios de l.isboa) poderá Mercúrio com toda a fua eloquencia
lazer defcripçam nefle papel, quando apenas poderá baftar hum volume
inteiro, que hum excellente efcriptor eílà ordenando para fe imprimir;
em que fe declarará por menor, a architectura, a pintura, as figuras, os
emblemas, as infcripçoens, em profa, & verfo, o rico da matéria
»
Este projectado livro de «hum excellente efcriptor», a que se refere
Antonio de Sousa de Macedo,—e que deveria provavelmente ser uma
obra luxuosa no genero do citado livro de Lavanha (Viagem da Catholica Real Magestade dei Rey D. Filipe II), — não chegou a ver a
luz da publicidade, talvez porque entrementes se declarou aquelle cataclysmo da deposição d'El-Rei D. Affonso VI, cataclysmo ante o qual
mui naturalmente se tornou contra indicada a publicação dos festejos
respectivos a um casamento invalidado.
No Catalogo dos preciosos manuscriptos da Bibliotheca da Casa dos
Marqueses de Castello Melhor
(Lisboa —Typographia
Universal de Thomaz Quintino Antunes, Impressor da Casa Real —
1878—In-8.° de v-60 pag. numeradas)—catalogo expressamente elaborado para em 1879 se vender em leilão a referida livraria—figura
sob o n." 309 a seguinte especie:
Si iiit io ■>■: Cn tNTo (Ani.)—Triumpho com que a cidade de Lisboa recebeu aos nossos grandes monarchas
el-Rey D. Affonso VI de Portugal e a Sereniss. Raynha a Snr.1 D. Maria
Francisca Isabel de Saboya, em 29 de Agosto de 1666—iiki"H\% w das canas com que se festejou o casamento da Raynha
N. Snr.'— São duas poesias em romances, em letra da época, e
parecem autographos. Inédito.—Ms. in-4.0 de 32 ff. (E.)
Quem este códice adquiriu no respectivo leilão, não sei eu: ignoro
portanto onde elle hoje paira.

455
Assentava esse arco sobre oito columnas, e estavam nelle
liguradas as oito «artes liberaes» (o Desenho, a Pintura, a
Esculptura, a Architectura, a Gravura, a Poesia, a Musica,
e a Dansa). Figurados outrosim, avultavam seis imperadores romanos. Emblemas adequados e lettreiros explicativos
completavam a decoração do arco. Por fecho, no logar de
honra, destacavam-se em todo o seu esplendor as armas de
Portugal e as de Roma: o escudo das Quinas sobrepujado
pela coroa real, e as Chaves de S. Pedro majestaticamente
coroadas pela thiarà pontifícia.
Imagino, porém, que apezar dos foros de «inédito- (com que vem
mimoseado no citado Catalogo) nada mais representa do que o texto
manuscripto (se autographo ou apographo, não posso decidir, porque
não o vi) de duas composições publicadas sob titulo similhante em
A Fenis Renascida (composições que lá se diz serem de anonymo auctor,
mas cuja paternidade José Maria da Costa e Silva fEnsaio bxograph,.
co-critico sobre os melhores poetas portugueses—tom. viu—pag. i;3
a 174) declara pertencèr a Antonio Serrão de Crasto).
Estas duas composicões que na i." edição do tom. v à'A Fenis Renascida (Lisboa Occidental, Na Oílicina de Mathias Pereyra da Sylva,& João
Antunes Pedrozo.-M. DCC. XXI.-In-8.°) correm de PaJ- .,5'a *'.4
d 1
(emtanto que na 2.* edição do referido tomo (Lisboa,Na
®
guel Rodrigues, Imprellòr do Emin. Senh. Card. Patr. M.
••
In-8.") correm de pag. 167 a 233) sahiram publicadas sob os títulos seguintes -.-Relaçam do Triunfo, com que em Lisboa Je receberão os Sereni[Timos Reys D. Affonfo Sexto, .6 /). Mana Francifca Ijabel de Sabor a, em 20 de Agojlo de ,666-Relaçam das Canas Reays, com que
a Nobreja Luf,lana fejlejou as felic\ffimas vodas dos Senhores Reys
D. A ffonfo VI. <fc D. Maria Francifca Ifabel de Saboya.
Mas, entre estas composições (em versos septisyllabos) e o projectado livro a que se refere Antonio de Sousa de Macedo no 1 lercvrto
Portvgvej, claro está que nada pode haver de commum, senão a paridade do assumpto.
A obra, a que Macedo se refere, deveria ser um livro em prosa e
attender meramente á parte descriptiva sob o ponto-de-vista historicoartistico.
_
...
As duas composições incluídas no tom. vd/1 Fenis Renascida, escriptas em estylo faceto e repletas de jocosos trocadilhos, correspondem, mutatis mutandis, ao que hoje se chama «folhetim humorístico».
No meio, porem, da sua feição gracejadora, as duas compos.çoes
d'.4 Fenis representam devéras o subsidio mais valioso de que pude
colhêr noticia relativamente aos festejos públicos no consorc.o d'El.Rei
D. AffonsoVI.
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D'este arco triumphal pode ver o esboço architectonico,
em desenho á penna, quem tiver (qual eu tive) a satisfacção
de recorrer ao fagueiro acolhimento do meu amigo dilectissimo Rev. P. Prospero Peragallo, já por mim mencionado
em pag. 33 do presente escripto.
Fez-me elle a amavel fineza, que ora aqui muito penhorado lhe agradeço, de mostrar-me, no precioso archivo da
Egreja de Nossa Senhora do Loreto, os documentos que
subsistem relativos aos festejos realizados pela colonia italiana em 1666 na intrada solemne dos augustos noivos.
Afóra estas duas composições que deixo mencionadas,—quem appetecer subsídios para a reconstituição das festas realizadas ao intrar
solemnemente em Lisboa El-Rei D. Affonso na companhia da sua Sereniffima Esposa, poderá consultar as seguintes obras:
Do Mercvrio Portvgve; os fascículos que citei (correspondentes a
Agosto e Outubro de i66t*>).
Applavsos festivos, e solemnes trivmphos com qve os Heroes Portugueses celebrarão o Felij Casamento dos dous Monarchas D. Affonso VI
e D. Maria Francisca Isabel de Saboya Reys Felicíssimos de Portugal,
Em Octubro, & Novembro de 1666. Dedicando cada dia aos mesmos Heroes que osjtjerão fejlivos, o Académico Singular Sebastião da Fonseca
e Paiva.—Em Lisboa. Com todas as licenças neceffarias. Na Officina
de Antonio Craesbeeck de Mello, Impreffor delRey N. S. Atino 1667.
(Folheto in-4.0, de 52 pag. numeradas e 8 preliminares sem numeração,
representado por um exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa).
Poética Discripcion de los festivos applausos, Con que la Nobleja, y
Pvebla Lisbonense Celebró el felice cafamiento de los dos Monarchas
D. Alfonso VI. y la Soberana Princesa D. Maria Francisca Isabel de
Saboya Reyes feliciffimos de Portvgal, Ofrecido a D. Ivan de Sylva
Marques de Gobea, Conde de Portalegre, Mayordomo fupremo de
S. Mageflad, Prefidente en el fupremo Senado de Palacio, de fu Confejo de Eftado, y defpacho ordinário de mercedes. Por Fr. Manoel Borralho, Religioso dei Orden de la Santifsima Trinidad, Redempcion de
Captivos.—Lisboa. En la Officina de Antonio Craesbeeck de Mello Impreffor dei Rey N. S. y de Su Alteia, Aíiò 1667. (Folheto in-4.0 de
25 pag. numeradas e 6 preliminares sem numeração, representado por
um exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa).
Historia de Portugal Restaurado
Escrita Por D. Luis de
Meneces, Conde da Ericeyra—Tom. 11 (Lisboa—Na Officina de Miguel
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E lá vi, numa folha de almasso (folha de dimensões maximas dobrada em 4.0), lá vi desenhado á penna o prospecto
do arco. Quatro columnas de ordem corinthia (duas de cada
lado) lhe avultam em cada uma das frontarias: entre cada
grupo de duas columnas ha inferiormente um nicho destinado a estatuas, e superiormente um painel rectangular.
Elaborado na escala de om,i para 24 palmos, o desenho
mede om,22i de altura por om,i99 na sua maior largura.
Podemos portanto d aqui concluir que media o arco proximamente 53 palmos de altura e 48 na sua largura maxtma.
Deslandes—1698—Em formato a que chamam in-folio)-pag. 836 a
840, e 845 a 848. (Ha d'esta obra edições posteriores).
Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa..... ..por D. Autonio Caetano de Sousa-Tom. vi. (Lisboa Occ.dental-Na Regia Oflicina Sylviana, e da Academia Real— i74° —In-4.0)—pag. 3<> a 402.
Amo Historico
pelo Padre Mestre Francisco de S Maria—Tom... (Lisbba-Na Oílicina, e á custa de Domingos Gonçalves,774_Em formato vulgarmente chamado in-folio)—pag- 608 a <>10.
Gabinete Historico, que a Sua Magestade Fidelíssima o Senhor Rei
D. João VI. em o dia de seus felicíssimos annos, i3 de Maio de'ò's>
Oferece Fr. Cláudio da Conceição
-Tom. iv (Lisboa—Na Impressão Regia —1819-In-8.°)—pag. 319 a 321.
Um anno na côrte, por João de Andrade Corvo-Tom. 11 0Llsb°aTyp. da Revista Universal Lisbonense—i85o—In-8.°)—pag. 3 a 7. (N
Revista Universal Lisbonense é que primeiro appareceu publicado em
trechos este romance historico,— aproveitando-se-lhe a composição
typographica para a impressão dos 4 tomos ou volumes que a obra
veio a constituir (de i85o a .85i), quando passou a figurar como especie bibliographica de caracter autonomico.— Passados doze annos, sahiu
a lume a «segunda edição revista pelo auctor» (Porto— 1 yp. de sebastião José Pereira-1863—3 vol. in-8.»): nesta edição, a passagem a
que me refiro, vem de pag. 194 a 197 no tom. 1).
Rainhas de Portugal
por Francisco da Fonseca Benevides—Tom. 11 (Lisboa—Typographia Castro Irmão—1879 In-4. )
pag. io5 a 106.
Elementos para a Historia do Município de Lisboa por Eduardo
Freire de Oliveira Archivista da Camara Municipal da mesma cidade
-Tom. vi (Lisboa-Typographia Universal-1891-93)—
pag. 593, e 598 a 6o5.
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Está o desenho resguardado por capa (uma folha de papel também almasso, mas de marca differente), na qual escriptos (provavelmente em data posterior)1 estes dizeres:
Pranta do principio do arquo trihonfal que
a nação fitaliana1 fe\ na Rua defronte a
porta trauesa do Loreto o anuo de 1668 a entrada
dei Rej d. alfonco e da s.ra Rainha maria fran™
de Sabóia
Annexo, e resguardado por meia-folha de almasso (na
qual se lê por lettreiro — iDissegno di una collonnav), figura
em aguarella (simulando mármore côr-de-rosa) o alçado do
fuste de uma columna, com a respectiva projecção, na escala de om,i43 para 7 palmi di Génova. Foi portanto um
genovez3 quem a traça delineou do arco triumphal.
Em outra meia-folha de almasso, incorporada nesta especie de caderno, em que incontrei debuxado o prospecto
do arco, lê-se escripta por lettra de excellente calligrapho, e
assignada pelo Thesoureiro da Irmandade Italiana, a conta

' Digo eu, que o lettreiro da capa foi provavelmente escripto em
data posterior á do desenho: corrobora-me nesta desconfiança o erro
do anno (1668 em vez de 1666) ahi attribuido aos festejos do ingresso
d'El-Rei D. AfTonso e D. Maria Francisca. Andaria nisso confusão talvez do anno em que, annullados os laços do primeiro consorcio, veio
aquella princeza a unir-se, em novas núpcias, com seu cunhado,—núpcias realizadas sem apparato algum de públicos festejos.
3 «A nação yttaliana»: repare-se bem nesta significativa expressão,
e cf. o que digo adeante no remate da pag. 461.
3 Entre os vários elementos itálicos, então domiciliados em Lisboa,
torna-se notável o frizante predomínio do elemento genovez.
Sobre este assumpto merece consulta (em pag. 17 e 20) um opusculo
recentemente publicado: — Apontamentos sobre as antigas relações
politicas e commerciaés de Portugal com a Republica de Veneja pelo
Visconde de Soveral (Lisboa—Imprensa Nacional —1893—In-4." de 21
pag. numeradas, e 2 plantas (lithographadas) em fls. addicionaes desdobráveis). Em 1780 (um século depois dos acontecimentos que estou
referindo) elevava-se a 6:000 (segundo alli se lê, transcripto de um
documento official) o numero dos genovezes estabelecidos em Lisboa.
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das despezas por elle pagas na execução dos respectivos
trabalhos:
(t

Importa a despega que fi\ com o
Arco Triunfal da Na [são Italiana pt a entrada da Raynlia nosfa Senhora pelos rois dos Carpina
teiros e Pintores
«
1:160^22 5
d Despendi mais que dei aos mariolas
por conta dos seus carretos —«—
148400
d Dei ao sojeito que fe\ os Emblemas 781200
d Despendi mais em varias miudezas
2^20
Importa toda a despega qfi\ —« 1:2068645
C

Importa o dinhrZ que receby por
parias ve^es
«
«
1:1968)870
Resta [eme a dever

«

o 0088775
1:2058645

O Abbe Joseph Ferr" Barroso
Ti\oureiro de Loreto
A feitura d'este arco filiára-se num convite dirigido pelo
Presidente do Senado da Camara de Lisboa á Junta Administrativa da Confraria Lauretana, convite em que o illustre
Ruy Fernandes de Almada ponderava a conveniência de
solemnizarem os Italianos por aquelle modo a intrada solemne dos excelsos Monarchas.
E assim foi que um Domingo, 23 de Maio de 166b, as
3 horas da tarde, se reuniu a Junta em sessão deliberativa.
Estiveram nella presentes: Francisco André Carrega (um
benemérito genovez, que exercia então as funeções de rovedor, e cujo retrato ainda hoje lá pode ver-se na Casa do
Despacho), Paulo Valério (que desimpenhava o cargo de
Mordomo), Francisco Turrini (Escrivão da Junta), Nicolau
Micone (outro benemerito genovez, de quem também la se
conserva o retrato), Jacques Anselmo, Bartholomeu Laviosa,
Mário Guido, João Thomaz Castro, Filippe de Sangallo,
Francisco Bressani, Cesar Ghersi (outro benemerito, cujo
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retrato, pintado a oleo, figura na Sacristia da Egreja), e
Carlos Antonio Paggi (que deixou vinculado o seu nome a
uma traducção italiana d Os Lusíadas',—traducção de que
existem duas edições estampadas em Lisboa por Henrique
Valente de Oliveira nos annos i658 e i65g). Deixaram de
comparecer (certamente por motivos justificadíssimos) tres
dos membros da Junta: Lazaro Grondona, Antonio Maria
Conti, e Jeronymo Valério.
Larga foi a discussão entre os membros presentes: e
dos dois sitios propostos pelo Senado para se erigir o arco
triumphal, junto á porta principal do templo, ou em meio
da rua (no proprio transito do cortejo),—votou-se por este
segundo alvitre, com a declaração (exarada na acta) de que
tal decisão não implicaria renuncia de regalias, privilégios
ou direitos adquiridos. Mais se decidiu que para Delegado
da Junta, no intuito de se intender com o Presidente do Senado e com o Procurador da Cidade (Antonio Pereira de
A iveiros), recahisse a escolha em João Thomaz Castro.
Por escrutínio secreto se procedeu á eleição dos repartidores, a quem cumpria distribuir (pelos membros da colonia
italiana) a derrama das verbas indispensáveis á construcção
do arco. Intraram na urna os seguintes nomes: Kilippe de
Sangallo, Francisco Turrini, Jacques Anselmo, João Thomaz Castro, Paulo Valério, e Pelegro Trenza. Por maioria
de votos, sahiram eleitos os dois primeiros: pata a determinação da quota que estes dois, por sua parte, deveriam
pagar, a eleição recahiu cm Paulo Valério e no Provedor
Francisco Andre Carrega.
1

álém de traduzir Os Lusíadas, addicioriou-lhe num «Epilogo. em honra de Camões, 6 estancias de oitava-rima. Esse Epilogo
foi vertido em portuguez pelo grande Garrett,-versão incorporada no
vol. xvii das suas Obras (Versos do V. de Almeida-Garrett.—II. Fabulas Folhas Cabidas, segunda edição—Lisboa na Imprensa Nacional— 1853.—In-8.» de 288 pag. numeradas), depois de sahir no vol. 11
d A Semana (Lisboa—i85i) onde figura, antecedida por uma especie
de Prologo (Cambes e Garrett), de pag. 17 a 20:—o precioso autographo que serviu na respectiva composição typographica, adquiri-o eu
por compra no espolio do fallecido Antonio da Silva Tullio, redactor
que fôra do citado periodico e auctor do referido Prologo.
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A Mário Guido incumbiu-se o incargo dc superintender,
como assistente, nos trabalhos da construcção do arco triumphal: e ao Capitão Pelegro Trenza confiaram-se, na qualidade de Thesoureiro, a cobrança e arrecadação das quotas.
Pelegro Trenza era quem naquelle tempo commandava
a companhia italiana de milicianos, que tão relevantes serviços prestava na policia da capital.
A esses bons serviços se refere o Visconde Julio de Castilho no vol. 1 da Lisboa Antiga (em pag. 186) e lá menciona
elle os seus dois tambores e a bandeira,—preciosas relíquias
cuidadosamente arrecadadas na sala do cartorio, onde o
Rev. Prior também me permittiu que as visse.
A bandeira é de riquíssima seda carmezim, tarjada por
uma cercadura rectangular de faixas amarellas e azues obliquamente dispostas. Ao centro vicejam-lhe, bordadas por
applicação, duas airosas palmas de seda verde-clara, elegantemente rematadas em baixo por um laço de fita branca, e
em cima coroadas por uma verde-escura grinalda de louros.
Entre as duas palmas destaca-se por divisa em lettras dc
seda branca uma conceituosa inscripção:
TELLVS
TVTA BONIS
TELLVS
METVENDA
SVPERBIS
Ora digam-me: não acham notável a circumstancia de
existir naquelle tempo (como se fora o prenuncio da unidade
italiana!) uma aggremiação de indivíduos que politicamente
pertenciam a nacionalidades diversas, mas que em Lisboa se
incontravam fraternalmente associados á sombra da mesma
egreja e sob uma única bandeira?1

1 Já d'este facto se incontra menção em discurso proferido pelo Rev.
Peragallo aos i5 de Dezembro de 1872 ante a Assembléa Geral da
Associação Italiana dc Beneficencia em Lisboa, na occasião de apre-
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No mesmo archivo se guardam restos também de uma
sumptuosa bandeira, que outrora em dias festivos costumava
tremular no alto da Egreja. Era de seda verde, orlada por
uma tarja rectangular de cores amarella e carmezim: ao
centro, em grandes lettras doiradas, avultava a divisa de
Roma—capvt mvndi.
Quem hoje descuidosamente acerte de escolher o Largo
das Duas Egrejas para ocioso miradoiro de quantas belda-

sentar-Ihe o illustre Parocho, por elle formulados e redigidos, os respectivos Estatutos.
Ponderando o sentimento nacional que desde o século xvi revelava
em toda a sua pureza e amplitude a colonia dos Italianos residentes
em Lisboa, eis textualmente o que diz o venerando sacerdote:
«11 fenomeno morale e civile delle società di beneficenza, che da poco
tempo vanno con nobile gara sorgendo in seno alie nostre colonie, si
collega intimamente col piú momentoso avvenimento politico dell'et£t
presente, che è quello, senza dubbio, per cui l ltalia, contro ogni Speranza, e per uno straordinario e quasi favoloso concorso di propizie
circostanze, acquistò il dominio di sè medesima, e occupò il posto che
le competeva nel consorzio delle potenti nazioni d'Europa.
■ Quando infatti il bel paese era, come dire, frantumato in vari Stati
reciprocamente indipendenti, e 1'idea nazionale era, per diverse cagioni
che qui non è luogo enumerare, cosi poco penetrata nelle moltitudini,
che i sudditi dei governi indigeni credevano in generale di formare altrettante nazioni, talchè si potea dire con qualche apparcnza di ragione
che l'Italia era una espressione geografica, si capisce facilmente che le
nostre colonie doveano risentirsi di questa infelice condizione politica
delia patria. Laonde non fa meraviglia che difettassero di società di
beneficenza analoghe alie molte che il rinovamento itálico ha fatto nascere in seno ai compatrioti all'esiero; siccome quelle che, nel titolo
che assumono e nel fine che si propongono, mostrano che i figli dell'Ausonia terra non formano che una sola famiglia, e proclamano altamente
Iunitã nazionale,—principio, che solo modernamente ottene fra noi
1'adesione generale.
"Lo stesso però non può dirsi di questa nostra colonia, in seno alia
quale, per una raríssima e gloriosíssima eccezione, il sentimento nazionale si manifesto, sin dai primordi dei secolo decimo sesto, in tutta la
sua pienezza e purità, e con tutti quei caratteri di grandiositâ e magnificenza che sono abito e quasi seconda natura delia gente italiana.
• E ne ò testimonio questo nostro Tempio di Nostra Signora di Loreto, non ultimo tra i publici monumenti onde si onora la capitale dei
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des elegantes alli tumultuam borboleteando cm bandos, mal
pensará talvez que naquelle sitio existia, ha dois séculos,
uma das mais famosas portas de ingresso para o recincto da
velha Lisboa, todo guarnecido por valente cerca de muralhas sob o governo d'El-Rei D. Fernando.
Era a denominada «Porta de Santa-Catherina».
«Portas» (no plural) lhe chamavam todavia por inveterada costumeira: e d'ahi provinha a designação official da
rua que alli começava («Rua das Portas de Santa-Catherina»), designação que ainda 110 terceiro quartel do presente
século subsistia, limitada ao trecho occidental da luxuosa
Rua do Chiado. «Portas» (no plural) —torno a dizer— lhe
chamavam todos habitualmente, imbora uma só intrada alli
houvesse, constituída por um airoso arco de cantaria. Assentava esse arco sobre columnas, e Hanqueavam-n-o arrogantemente quatro cubellos: na face oriental (olhando para
o recincto da cidade) avultava, em pedra-lioz, a estatua da
Santa que lhe dera o nome; na face do poente, a imagem
de Nossa Senhora do Loreto1.

l-usitani. Chi; esso venne nel 1322 eretto dai fondamenti, e due volte,
una dopo il i651 e 1'altra dopo il iy55, ricostrutto sontuosamente, non
già per opera esclusiva di Genovesi o Lombardi, e va dicendo, siccome
aveva luogo altrove in simili circostanze, ma si bene pel concorso di
tutti senza eccezione gl'ltaliani qui residenti. Questo fatto, che a prima
giunta pare nulla oflra di singolare, ha invece un valore immenso, se
atiendiamo ai tempi in cui si verifico; e parrebbe anzi incredibile, ove
la storia non lo attestasse, che uomini i quali in patria si consideravano
stranieri gli uni agli altri, solo perchè dipendevano da diversi governanti,
qui sulle sponde dei Tago, smesse le divisioni municipali, si ricordassero
di essere Italiani, ed alia Chiesa edificata colFobolo di tuiti imponessero
il titolo di Chiesa delia Napone Italiana,—proclamando cosi solennemenie a tre secoli di distanza quel principio dell'unità nazionale, che
costò a di nostri tanto sangue per ridurre in atto.» (Vid. (em pag. 4)
Statuto delta Societá Italiana di Beneficenja in Lisbona—Pi esidente
Onorario S. .4. R. il Príncipe Umberto — t8j3 Lallemant Fròres, Typ.
Lisboa 6, Rua do T/tesouro Velho, 6—In-8." de i5 pag. numeiadas).
1

Estas duas estatuas (a de Nossa Senhora do Loreto e a de SantaCatherina) figuram hoje na frontaria da parochial Egreja de Nossa Senhora da Incarnação. (Vid. vol 1 da Lisboa Antiga pelo Visconde de
Castilho, em pag. 178).
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Por alli devia penetrar na capital o pomposo cortejo d'ElRei D. Aílonso e da Rainha I). Maria Francisca. Naturalíssimo era portanto manifestar-se-lhes logo á intrada o regozijo de que se achavam possuídos seus moradores ante o solemne advento dos egregios soberanos. Cumpria pois revestir com adornos a sóbria cantaria do arco: em ambas as
frontarias se resolveu neste sentido pendurar sumptuosas
decorações, e foi a corporação dos volanteiros quem d'esse
incargo executivamente se desimpenhou.
Seguia-se já dentro, na Rua das Portas de Santa-Catherina, o arco erigido pelos pasteleiros e vinhateiros.
Era forrado de telilha: e sobre a telilha assentavam delicados ornatos de cera, com os emblemas allusivos aos mestéres de quem para elle tinha concorrido.
No principio do Chiado, em frente (pouco mais ou menos)
do prédio que o livreiro-impressor João da Costa habitava
com sua familia á esquina da Rua da Figueira, levantava-se
o arco da corporação dos alfaiates,—corporação que tinha
por annexos os algibebes, os calceteiros1, os jubiteiros e os
carapuceiros, todos agremiados a formarem bandeira sob o
patiocinio de Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora da Purificação.
Era adornado o arco d'estes officiaes com lavores de cera
variegada, entre os quaes sobresahiam allegoricas figuras,
cujo sentido se incarregavam de conceituosamente explicar
os distichos respectivos.
Como remate do arco, brilhavam em relevo os áureos
lizes de França: seria acaso o nosso João da Costa, que
lhe morava fronteiro, quem a idéa inspirou das flores-de-liz
no fecho do arco?
Ao Espirito-Santo, no alto da Rua Nova do Almada, estava o arco levantado pelos padeiros: se outros lhe levavam
a palma no gigantesco da fábrica, distinguia-se elle em com' Por este nome eram especialmente designados os officiaes que faziam calças.
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pensação, não obstante a sua relativa pequenez, distinguia-se (repito) pela ingenhosa combinação dos emblemas
decorativos.
Depois, quem descesse pela Rua Nova do Almada, incontraria um dos arcos mais opulentos e luxuosos de toda
aquella brilhantíssima festa. Era o arco mandado erigir
pelos nossos homens-de-negocio.
Imagine-se uma elevadíssima fábrica de suberba architectura, em que predominava o azul e o oiro.
As duas frentes do arco apresentavam primorosamente
pintadas as figuras de oito Governadores da índia.
Na face que mirava ao norte,viam-se D.Vasco da Gama,
D. Francisco de Almeida, Alfonso de Albuquerque, e Duarte
Pacheco.
Sob a figura do egregio Almirante, lia-se numa tarja o seguinte disticho:
O berço descobri do Sol e Aurora:
E unidos vejo o Sol e Aurora agora.
No Sol e na Aurora, que o descobridor do Oriente via
unidos, ia (como é fácil perceber) uma lisonjeira cortezia aos
régios nubentes.
O disticho, de que se havia feito escolha para o bravo
D. Francisco de Almeida, era também um galanteio dirigido
aos dois consortes:
Barbara terra foi minha homicida:
Ver a Affonso e Maria me dá vida.
Sob a figura do victorioso Albuquerque (o decantado heroe de Goa, de Ormuz e de Malaca), dizia o disticho assim:
Sujeitei e rendi a invicta Goa,
Que é throno d'esses pés, da índia c'rôa.
Por derradeiro o disticho do intrépido Pacheco:
De meus triumphos, palmas e victorias,
O premio tenho hoje nestas glorias.
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A face meridional do arco infeitava-se com as figuras do
Ínclito D. João de Castro, do grande Nuno da Cunha, do
valoroso André Furtado de Mendoça, e do insigne Martim
Alfonso de Sousa. \
Na tarja correspondente a D. João de Castro, lia-se este
disticho:
Das prendas, de que fi, tão nobre impenho,
Nas glorias de hoje lenho o desimpenho.
Seguia-se o de Nuno da Cunha:
Todo o mundo, em geral, grande me chama;
Mas vence a fama de hoje a minha fama.
Depois o disticho de André Furtado de Mendoça:
Por ser terror de Marte, inveja, espanto,
Mereci ver tal bem, prodígio tanto.
Finalmente Martim Affonso de Sousa:
De meu sol inda os raios resplandecem
Felizes, pois tal dia ver merecem.
Nas referencias ao arco mandado sumptuosamente erigir
pelos homens-de-negocio, diz o P. Fr. Manuel Borralho na
Poética Discripcion que (em pag. 45(5) mencionei:
Vn arco tan fublime fe llevanta,
Que remontado a la celeíle Zona,
De eftrellas fe formava una corona;
En lo bien guarnecido
Con tal gracia fe oitenta, y tal decoro,
Que todo eftuvo enfin de azul, y de oro:
Los antiguos, è infignes Portuguezes,
Que en el Mundo admirarõ tãtas vezes,
Y de uno al otro pólo,
De fus nombres fe efcucha el ecco folo,
A los ojos de todos ofrecia
Con gala, y balentia
En lienços bien pintados,
Para que de la Reyna aíli mirados
Entendieffe qual es más excelente,
Se fer do mundo Rey, ou de tal gente.
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Termina o trecho (como se vê) apropriando (com leves
alterações) dois versos d 'Os Lusíadas (est. io.a do Cant. 1).
Rematavam este arco figuras allegoricas de oito cidades
e oito villas notáveis (Lisboa, Évora, Elvas, Braga, Coimbra, Porto, Leiria, Bragança, —Santarém, Setúbal, Aveiro,
Villa-Viçosa, Vianna, Guimarães, Thomar, Villa-Real).
E tinha cada uma delias inscripta uma quadra especial,
que a designava por entre allusões, conceitos, e trocadilhos:
(Lisboa:)

A vós se u coração de ouro
Dá Lisboa, que é ra^ão
Que esteja o seu coração
Aonde está seu thesouro.

(Évora: 1

Serlorio me deu o ser;
D. João Quarto me honrou:
AJfonso me restaurou,
A quem mais venho a dever

(Elvas:)

Chave, defensa e escudo,
Sou do Reino Lusitano;
Sou freio do Castelhano;
Elvas sou: e digo tudo.

(Braga:)

Braga sou, que a primajia
Com ra^ão tenho de Hespanha:
Mas nunca gloria tammanha
Tive, como neste dia.

(Coimbra:)

Coimbra sou, das sciencias
Patria, deposito e centro :
Concha sou, que guardo dentro
De Isabel as excellencias.

(Porto:)

Sou a Cidade do Porto,
E sou porto das cidades:
E de ver taes Majestades
Vejo todo o mundo absorto.

(Leiria:)

Sou Leiria: escudo e malha
Vestirei quando importar,
Que para victorias dar
Sou vidinha da Batalha.

468
(Bragança:)

Eu sou a nobre Bragança,
Que tenho tanto poder
Que pude satisfazer
De Portugal a esperança.

(Santarém:)

Sou a nobre Santarém,
Cofre de relíquias santas:
E por maravilhas tantas
Sou Roma e Jerusalem.

(Setúbal:)

Setúbal sempre leal
Vos rende com novas traças,
Senhora, infinitas graças,
Pois tem marinhas de sal.

(Aveiro:)

Aveiro sou, que tributos
Me paga o mar dos melhores:
Flora me tributa flores,
Pomona me rende fructos.

(Villa-Viçosa:) Minhas flores me roubou
A insigne e grande Lisboa;
Mas inda a Fama pregôa
Que Villa- Viçosa sou.
(Vianna:)

Fôra mais minha alegria,
Ó Rainha soberana,
Se chamando-me Vi.... anna
Me chamára Vi-Maria.

(Guimarães:)

Guimarães sou: glorias minhas
No mundo a Fama derrama,
Porque também tenho fama,
Como Elvas tem, pelas linhas.

(Thomar:)

Eu Thomar
só eu tomar
O mundo todo quimera,
Que a tal Rainha o rendera,
A tal Rei o houvera dar

(Villa-Real:)

Agora Villa-Real
Com raqão me chamarão,
Pois vejo tal união,
Pois vejo grandeza tal.
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Seguia-se na Calcetaria o arco erigido pelos moedeiros.
Fingia ser de mármore; e nelle figuravam, profusamente semeadas como emblema, lindas moedas de oiro e de prata.
Em remate d'este arco, destacava-se elegantíssimo o Anjo
Custodio do Reino, que impunhava com a dextra uma espada nua, emquanto com a esquerda amparava o escudo
das armas-reaes de Portugal. Era o Anjo Custodio o Advogado dos moedeiros,—e como tal figurava por insígnia na
bandeira da respectiva corporação.
Na passagem da Calcetaria para a Rua Nova dos berros,—isto é, precisamente ao nivel do ponto em que na Rua
Nova desimboccava a Rua dos Ourives do Oiro,—-tinham
estes artífices (em associação com os lapidarios) architectado
o seu triumphal apparato. E, para que a magnificência do artificio combinasse allegoricamente com a profissão de quem
a dispêndios se não poupára na execução de similhante maravilha, predominavam-lhe na ornamentação metaes preciosos e pedraria finíssima.
Duas Nymphas havia representadas no prospecto d esta
portentosa fábrica,—duas Nymphas que figuravam estar offerecendo no Jardim das Hesperides aos consorciados monarchas os celebrados pomos-de-oiro. E, como remate de
sumptuosa decoração, tinham-lhe posto, feita de rutilante
pedraria, uma aguia que fitava os olhos arrogantemente nos
raios do sol.
Já propriamente na Rua Nova dos Ferros, e junto á Ermidinha de Nossa Senhora da Oliveira, estava erigido outro
arco triumphal: e tinham nelle collaborado os oíficiaes da
bandeira do Patriarcha S. José (pedreiros, carpinteiros (tanto
de casas, como de moveis), canteiros, taipeiros, ladrilhadores, insambladores, intalhadores, torneiros e violeiros). Figurava neste arco, por emblematica insígnia dos oíficiaes
que na respectiva corporação constituíam cabeça, a imagem
do Casto Esposo de Maria Santíssima com a do Menino
Deus. Ao meio do arco tinham ingendrado uma fonte, em
que avultava a estatua de um satyro,—e d esta fonte repudiavam copiosamente filetes d agua, que para tal eileito
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se lhe tinha adrêde canalizado do Chafariz dos Cavallos1
(subjacente á referida Ermidinha de N. S. da Oliveira).
Ainda na Rua Nova, exactamente ao meio, alteava-se o
arco dos Flamengos. Representavam-se nelle, de um lado,
os dois régios nubentes, unidos pelo Hvmeneu: da parte
d El-Rei D. Alfonso, quem lhe assistia por padrinho era
D. João I (fundador da Dynastia de Aviz, e tronco da Dynastia de Bragança)—emtanto que por parte da Rainha
D. Maria Francisca figurava como assistente Henrique IV
de França (fundador da Dynastia Bourbon). Na outra face
do arco, os motivos ornamentaes tinham por assumpto uma
auspiciosa allegoria: eram a Paz e a Concordia em jubiloso
amplexo, alludindo á convenção pacifica recentemente assignada entre o Reino de Portugal e a Republica de Hollanda.
Como remate do arco, davam-lhe realce o escudo portuguez
das sagradas Quinas e as bandeiras hollandezas desfraldadas
ao vento.
Na secção oriental da Rua Nova,- isto é, precisamente
no ponto em que esta amplíssima artéria mais e mais se
alargava,—trocava-se-lhe o nome de Rua Nova dos Ferros
pelo de Rua Nova dos Mercadores: era nesse alargamento
o que em linguagem trivial chamavam «a Praça»,—e foi
na Praça que justamente aos mercadores competiu, por
conta da respectiva classe, organizar festejos em testemunho
do seu regozijo pelo casamento d'El-Rei. Em vez de um
arco triumphal que porventura architectassem, preferiram
elles adornar na Praça todas as frontarias dos prédios, forrando-as sumptuosamente (desde o chão até aos telhados)
com brocados e telas, lhamas e chamalotes de prata, damascos e pannos de oiro. Sobre esta apparatosa armação,
destacavam-se, pintados em quadros, os retratos de todos
os nossos Reis,—coroada esta galeria de pinturas pela effigie de S.Vicente (como Padroeiro da capital) e outrosim pela
1
Com a mesma designação de "Chafariz dos Cavallos» havia outro
em Alfama, a que ulteriormente chamaram «Chafariz de Dentro. (Vid.
.4 Ribeira dc Lisboa pelo Visconde Julio de Castilho—pag. 144 a 149).
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effigie do Anjo Custodio. Entre as decorações da Praça,'tornavam-se egualmente notáveis a allegorica representação da
Cidade de Lisboa e por complemento a figura de Ulysses
(seu lendário fundador).
Na extremidade-léste da Rua Nova desimboccava a Rua
dos Ourives da Prata: e nesse ponto surgia, por elles costeado, um bizarro frontispício. Era prata o que nesse apparato especialmente reluzia: e de prata haviam prateiros
e lavrantes fabricado um altíssimo retábulo, em que se figurava El-Rei D. Manuel despojando-se da coroa real para
generosamente a offerecer ás Majestades Sereníssimas d ElRei D. Affonso VI e da Rainha D. Maria Francisca. Na
parte inferior do sumptuoso prospecto brilhavam allegoricas as figuras de Portugal e França em cordialíssimo abraço
de fraternal amizade. Por elementos decorativos accresciam
ainda vários emblemas, allusivos ao real consorcio: e na
parte mais alta do frontispício, em guisa de remate ornamental, erguia-se a imagem do Bemaventurado Bispo S. Eloy,
Padroeiro da corporação.
Na passagem da Fancaria para a Portagem notava-se o
arco erigido pelos officiaes arregimentados da bandeira de
San'-Miguel (sombreireiros, barreteiros, sirgueiros de chapéos e de agulha, luveiros, conteiros, azevicheiros, penteeiros, livreiros, boticários, mercieiros, confeiteiros, albardeiros, latoeiros de martello e de folha-branca). Se não prima\ a
este arco pela riqueza, primava entretanto pela airosidade
graciosa do seu debuxo: era todo forrado de volante branco,—e sobre o volante assentavam caprichosas decorações
de cera verde, em que se inlevava com muitíssimo aprazimento a vista dos transeuntes. No remate do arco, triumphava sobranceiro o vulto do glorioso Archanjo, em trajos
de guerreiro, calcando aos pés o Dragão Infernal.
Quem proseguisse no itinerário marcado para o sumptuoso préstito, avistaria em seguida o arco mandado erigir pelo grémio dos officios arregimentados na bandeira do
Bemaventurado Martyr S. Jorge (barbeiros de barbear, bar-
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beiros de guarnecer espadas, baínheiros, lanceiros, cuteieiros, espingardeiros, ferreiros, serralheiros, ferradores, selleiros, freeiros, fundidores de cobre, doiradores, bate-folhas,
pintores, guadamecileiros, cantineiros, pandeireiros e gaioleiros). Figurava-lhes no arco (em harmonia com a lendaria
tradição dos agiologios) o Santo Padroeiro, montado em seu
corcel, a matar com a lança o feroz dragão,—emtanto que
a donzella, a quem elle salvára no afflictivo lance, ajoelhada
lhe rendia graças. E allegoricamente incimava-se o arco pela
figura da Fé.
No topo da Padaria estavam armados o arco dos correeiros e o dos sapateiros. No arco dos correeiros figurava a
sua Advogada Santíssima —Nossa Senhora da Conceição,— sob cujo patrocínio se arvorava a bandeira do grémio. O arco dos sapateiros,—emtorno de cuja bandeira se
agremiavam annexos os odreiros, os curtidores e os surradores, — apresentava como principal decoração as figuras
dos Gloriosos Martyres S. Chrispim e S. Chrispiniano, Padroeiros da corporação respectiva.
Da Padaria para o terreiro da Sé atravessava-se a Porta
do Ferro, em cujo topo existia uma capellita ou ermidinha
consagrada a Nossa Senhora da Consolação, e dahi provinha o designar-se também por Arco da Consolação o arco
da referida Porta. Foi nesse ponto que os cereeiros, testemunhando homenagens aos régios nubentes, deram simultaneamente prova cabal da excellente pericia com que exerciam a sua industria profissional. No Arco da Consolação,
por elles todo infeitado e revestido de flores, representaram
com cera (ingenhosamente moldada e colorida) uma elegante
parreira a desatar-se em verdes pampanos, — por entre os
quaes pendiam das vides formosos cachos aloirados e roxos, tanto ao natural figurados, que poderiam nelles (como
no lendário quadro de Zeuxis) bicar illudidos os passaros.
Accresciam-lhe, como elementos decorativos e allegoricos, as estatuas de Flora, de Pomona, e de Ceres.
Flora segurava risonha uma cornucopia repleta de cravos
e rosas, de jasmins e lirios, de junquilhos e açucenas, de
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musquetas e boninas,—e, na attitudc graciosa de quem offerecia aos Reaes Consortes aquella fartura de flores, simulava recitar os quatro versos que em tarja subjacente se liam
inscriptos:
Das flores da primavera
Cera fej a abelha: agora,
Para vos tributar, Flora
Flores fay da mesma cera.
Em symetria com a estatua de Flora, erguia-se, na outra
pilastra do arco, a estatua de Pomona a oflerecer um açafate
de fructas. E, na respectiva tarja, destacava-se esta quadra:
Desde uma até outra jona
Pomona vos rende fruclos,
Que é bem vos paguem tributos
Flora, Ceres, e Pomona.
Ceres tinha o seu logar no remate do arco: um emblemático feixe de espigas de trigo, era o que a deusa das cearas
offerecia aos excelsos Monarchas, dizendo-lhes:
Se Flora e Pomona amigas
Vos rendem fructos e flores,
Ceres tributos melhores
Vos rende em render espigas
• Foi lambem precisamente na Poria do Ferro que os cerce,ros armaram sen arco Iriam
plial por occasião dos festejos sumptuosos com que Lisboa recebeu em 6io,»r
lippe III de Castell.. (Consulte-se o que diz sobre o assumpto o Visconde de Castilho no
vol. vn da Litboa Antiea—pag. 114 * "5), ,
E (coincidência digna de reparo I) quem approximar e puzerem confronto a ornamentaçSo Jo arco então erigido pela corporação d'aquclles artífices (tal como vem descripta na
obra dc l.avanha que citei em pag. 4») c » "™oia decorativa com que os ceree.ros imbellezaram em ,666 o Arco da Consolação, entre ambas incontrara .v.de.mss.mos pon.os de
analogia
similhança:
em dc
ambas
chos; emeambas
a estatua
Floraa parreira
a intornardea viridentes
cornucopia.pampanos a desabrochar em caNotarei também, aproposito, que em 16,9 no arco dos homens^-negocio avuavam
(entre outras) as figuras de D. João de Castro, André Furtado de Mendoça, e Duarte Pacheco,-três precisamente das oito que mencionei como elementos ornamentaes no arco
erigido em 1666 pelos negociantes dc Lisboa.
Item, no arco dos moedeiros: em .666, tal qual em .6,9, o Anjo Custodio a figurar como
remate decorativo.
,
Item, no arco dos Inglezcs: em .6.9,« cm ,666(comoadeante mostram),a figura equestre de S. Jorge sobreposta ao arco.
Não se ri isto motivo para suspeitar que, terminadas as festas e desmanchadas as fábricas triumphaes, se arrecadavam cautelosamente as partes constituintes,-para depois tornarem a adaptar-se, quando aproveitáveis, em subsequeutes occasióes ?
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No terreiro da Sé tinha-se construído um tablado vastíssimo em continuação do adro, —com escadarias improvisadas e luxuosamente alcatifadas.
Sobre o tablado, ao nivel da intrada principal da Egreja,
e mesmo incostada á frontaria (como a servir-lhe de portico)
estava uma complicada fábrica de elevadíssimo prospecto,
em guisa de frontispício anteposto á majestosa Cathedral.
Era o arco triumphal com que a bizarria da colonia franceza
(e lá figurava distinctamente nesse grupo o nosso João da
Costa) caprichára em festejar o auspicioso advento da sua
formosa conterranea.
Aos dois lados, na face livre que mirava ao poente, destacavam-se (recolhidas em nichos, e dispostas symetricamente) as estatuas d'El-Rei D. Alfonso Henriques (como
Eundador da Monarchia) e d'El-Rei D. João IV (como Restaurador do Reino).
Reclamava as attenções, na parte média do arco, um vistoso quadro, em que, sob rico docel, se achavam retratados
os Sereníssimos Noivos, — ao passo que vinham quatro elegantes figuras render-lhes vassallagem e offerecer-lhes preciosos dons, quatro elegantes figuras que pelos seus caracteres physionomicos, pelos seus trajos distinctivos, e pelos
seus allegoricos attributos, mostravam claramente representar as Quatro Partes do Mundo em que Portugal exercia
domínio (Asia, Africa, America, e Oceania).
No friso, rematava-se o arco por tres estatuas que symbolizavam conceituosamente as Virtudes Theologaes (Fé, Esperança, e Caridade).
Sob a voluta do arco, outras quatro figuras, cuja personificação era explicada por discretos emblemas. E symbolizavam ellas as quatro Virtudes Cardeaes (Prudência, Justiça,
Fortaleza, e Temperança).
Da Sé, para o Terreiro do Paço, o itinerário tinha por
passagem obrigada a Praça do Pelourinho. Foi nessa praça
que assentou a corporação dos pintores associar-se aos festejos: e nesse intuito armaram elles umas elegantes varandas, em que a phantasia do pincel devaneára figuras de graciosos meninos alternadas com vasos de flores.
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Ao cabo das varandas estava o arco dos Inglezes, — arco
mui alto que se distinguia pelo seu prospecto de suberba
magnificência. Em cada uma de suas frentes avultavam estatuas dos mais notáveis monarchas britannicos- nas quatio
quinas do edifício, as figuras allegoricas dos quatro nos
principaes da Gran-Bretanha. E o que finalmente ma.s concorria, para abrilhantar a ornamentação d'este arco tnumphal, eram numa das faces as figuras que representavam
estreitados pelos amorosos vínculos do hymeneu, Carlos II
d'Inglaterra e a formosa Rainha D. Catherina (Infanta de
Portugal),—eram finalmente, na outra face, a majestosa figura da Gran-Bretanha, senhorilmente sentada em sumptuoso throno, cingindo as tres coroas (de Inglaterra, Escócia, Irlanda), e com seus poderosos navios dominando a
vasta extensão dos mares. No fecho do arco, servia-lhe de
remate, sobre peanha de airoso lavor, a estatua equestre do
santo guerreiro inglez, que ficou por Padroeiro do nosso
Reino, desde que o brioso Mestre de Aviz nos campos de
Aljubarrota deliberou devotamente invocar-lhe o nome como
grito de guerra.
Por seu lado,—ao passo que os homens-de-negocio, os
officiaes dos diversos mestéres, e as colonias extrangeiras,
rivalizavam, consoante seu ingenho e seus recursos, no acolhimento festivo com que saudavam jubilosos o solemne ingresso dos noivos,—também na ornamentaçao dos edifícios
públicos se revelavam inexcediveis o esmero e a opuler^ia.
Notabilizavam-se dentre aquelles, na face oriental do I erreiro do Paço, o edifício da Alfandega, a Casa dos pontos,
e o Terreiro do Trigo; na frontaria septentnonal, olhando
para o Tejo, o edifício do Açougue.
Dos dezeseis arcos o derradeiro, armado mesmo no centro do Terreiro do Paço, era o arco dos Allemaes, —arco
desafogado e vasto, com quatro frentes, em que abundavam
emblemas allegoricos e lettreiros latinos, alternados com oitavas de verso decassyllabo.
No friso do arco, ostentavam-se-lhe decorativas oito estatuas de Imperadores da Allemanha, que todos constituíam
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na illustre ascendencia da Rainha D. Maria Francisca illustrissimos vultos.
A cada uma das quatro faces do arco, por decoração da
parte superior, correspondiam quatro painéis. Em dois d'elles figuravam-se triumphos de imperadores. No que mirava
ao Tejo, representava-se a grandiosa coroação do Imperador Frederico em Roma. Finalmente, no que defrontava
com o Palacio Real, tinha o pincel dos artistas debuxado
aquelle commoventissimo rasgo do piedoso Rodolpho (Ínclito
fundador da Dynastia de Habsburgo) ao incontrar no campo
um humilde sacerdote (que, transitando a pé, ia levar oViatico a um moribundo).
«Andaua à caça Rodolpho, commum exercício da nobreza de Alemanha, por hú monte afpero, em hum dia chuuofo, quando encõtrou hum Sacerdote, que leuaua o Sanétifíimo Sacramento por viatico a hum enfermo. Apeoufe
Rodolpho, & com reuerente, & Catholico culto, fez fobir
a cauallo o Sacerdote, & o leuou pella redea a cafa do
doente, & delia ao Templo donde faira; onde o Sacerdote
fazendo argumento da acçam, ou mouido de impulfo fuperior lhe prophetifou felice, & gloriofa pofteridade.»
Assim dá conta do caso um illustre escriptor nosso, em
pag. 24 a 25 da obra seguinte (impressa por João da Costa):
IVIZO | HISTORICO,| IVRIDICO,| POLITICO. | SOBRE A PAZ CELEBRADA j entre as Coroas de França,
& Ca- | Jlella, no atino de 1660. | Que efcreue, & oITerece
A | D. RODRIGO DE MENEZES, | Dvarte Ribeyro de
Macedo | Defembargador dos Aggrauos da Re- | lação do
Porto. | (Logar occupado por duas vinhetinhas typographicas, synietricamente combinadas.) | EM LISBOA. | Na Ofticina de Ioam
da Costa. |
| Anno M. DC. LXVI. | Com todas as licenças necejjarias. \
Constitue a obra um vol. in-12.0 de 249 pag. numeradas,
11 preliminares innumeradas e 1 final que também não ollerece numeração, impresso em redondo com algum itálico,
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rubricas e reclamos, iniciaes ornadas, linhas-de-infeite, cabeçalhos e remates decorativos. (Na Bibliotheca Nacional de
Lisboa ha um exemplar d'esta impressão).
Em referencia ao caso de Rodolpho, accrescenta ainda a
tradição que d'aquelle cavallo fez olíerta á Egreja o futuro
Imperador, não se lhe accommodando tís escrupulos do seu
animo devoto com a idéa de montar elle em palafrem que
servira para transportar uma vez o «Rei dos reis» eucharisticamente representado.
*
Descripto como fica o itinerário desde as Portas de Santa
Catherina até ao Paço da Ribeira,—quer o leitor agora mentalmente assistir ao desfilar do cortejo?
Precedidos por clarins, trombetas bastardas, atabales e
charamelas (a cujos sonorosos accordes respondiam das torres nas egrejas o repicar festivo dos sinos, ao passo que
das fortalezas, e dos navios de guerra ancorados no Tejo,
rebentavam trovejantes as salvas da artilharia),—apresentavam se á frente, rompendo caminho por entre a multidão do
povo, os dois Procuradores do Senado na companhia de todos os outros ministros de sua jurisdicção. Galhardamente
vestidos, infeitados com jóias, c ataviados com cadeias d oiro
a pender-lhes do collo, caminhavam elles montados em cavallos de jaezes riquíssimos, e servidos por lacaios de vistosa libré.
Seguiam-se chacotas, folias, e momos, e dansas. Nesta
seccão figuravam em primeiro logar, bem corregidas e louçans, as famigeradas pellas que de Coimbra se mandaram
expressamente vir á côrte, para imbellezarem as festas,—
(antigalha portugueza, que outróra nas solemnidades analogas fôra muito usada em Lisboa, mas que estava quasi
posta agora em esquecimento),—assim como também de
varias partes do Reino se mandaram vir chacotas e dansas,
pois que não só as da capital figuraram no préstito.
Consistiam as péllas em grupos successivos de tricanas
mui formosas e desinvoltas,—que bailavam duas a duas,
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uma em pé sobre os hombros da outra, bailando ambas simultaneamente a compasso (tanto a que sustentava nos
hombros a carga da companheira, como a que nos hombros
da parceira assentava os pés). E o povo imbasbacado não arredava os olhos d'aquella extravagante geringonça: e phrenetico batia palmas, e rompia em clamores de applauso....
e, no meio de tudo, arrebentaria cm gargalhadas de estrondosa mofa, se inadvertidamente excorregassem dos hombros
de uma os pés da outra dansarina!
Em derredor saltavam, num delírio de bacchantes, varias
outras mulheres, tocando pandeiros e adufes.
Seguia-se logo a Dansa das Ciganas, formosas, de olhos
mui negros e mui trigueira a tez, muito ladinas e muito provocantes. Garridamente vestidas, com as lentejoilas a reluzir-lhes no ébano das tranças e nas côres alegres do fato,—
bailavam requebrando-se e acompanhando-se de pandeiretas.
Depois.... um mystiíícador a entreter os expectadores
com assombrosa exposição de jogos malabares: entre esses
figurava em seu programma fazer evoluções com duas adagas, imbasbacando quem lhe acompanhasse os movimentos,— pois de tal fórma os combinava, que ora parecia atravessar com as adagas o peito, ora a garganta, ora emfim
reapparecia escorreito e incólume a segurar nas mãos as
duas adagas incruentas!
Traz do prestidigitador, vinham organizadas pelos saloios
as folias de Montelavar, multiplicando momices e tregeitos.
Desfilava-lhes no incaico a «Dansa das Fontes», borrifando
com repuchos d'agua os transeuntes.
Depois.... a «Dansa dos Amigos».
E logo, entremeando-se com as dansas, em confusão burlesca e ruidosa, as ingraçadas chacotas: entre estas, a «Chacota do Cégo».
Porfim.... bailando alegremente e cantando, curraleiras
e regateiras, peixeiras e marisqueiras, hortelôas e collarejas,
lindas moçoilas da Ribeira e do Terreiro, que deslumbravam
pela riqueza do oiro amontoado em suas arrecadas e grossos cordões de pescoço, e que nas mãos traziam arcos de
flores para as estudadas evoluções de sua folgança.
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Terminado este primeiro lanço do préstito.... eis agora
os seis Porteiros dEl-Rei («porteiros da canna»): eil-os garbosamente montados: eil-os que trazem recostadas no hombro as maças de prata, insígnias do cargo respectivo. Cadeias de metal doirado lhes pendiam do pescoço em, guisa
de collar.
Apoz os Porteiros, vinham a cavallo os Ministros da justiça da Cidade: figuravam neste grupo todos os que traziam varas e eram do provimento d'El-Rci. Luzidamente
vestidos e ornamentados, cadeias de oiro usavam também
trazer pendentes ao pescoço.
Surgiam logo Passavantes, Arautos e Reis-d'-Armas, com
as suas vistosas cotas de brocado vermelho, e por sobre as
cotas as cadeias de oiro (em guisa de collares) garridamente debruçadas no peito: —o rei-d'-armas Portugal, com seu arauto
Lisboa, e o passavante Santarém; o rei-d'-armas Algarve,
com seu arauto Ceuta, e o passavante Tavira; e o rei-d armas Índia, com o arauto Goa, e o passavante Cochwi.
Em seguida caminhavam, montados em suberbissimos cavallos, os Corregedores do Crime,—com garnachas pretas,
forradas de tela branca: por sobre as garnachas resaltava
a opulência das jóias e o reluzir das cadeias aureas.
Esta segunda secção do préstito, rematavam-n-a os Juizes
do Crime, e todas as mais Justiças, em trajo solemne, opulentamente infeitados, e airosamente montados em cavallos
de ricos adereços.
Como esplendida continuação d'esta apparatosa cavalgata, desfilavam coches e liteiras, em tacita aposta de qual
mais caprichoso primor ostentaria no doirado das talhas,
na delicadeza das pinturas, no guarnimento dos brocados,
das sedas, dos veludos, na refulgente côr dos estofos, na
prata e oiro dos franjados.
Tudo quanto na corte ha de illustre e nobre, tudo ali. se
nos oíferece agora com riquíssimos trajos de gala: e o dilhcil,
o impossível quiçá, naquelle porfiado certamen de mutuas
competências, será discriminar quem mais custoso estofo
apresenta nas vestes, e qual mais delicadas rendas, e qual
de fina pedraria mais opulento adorno.

480
Carroças e liteiras vão separadas em dois grupos; ao
grupo das carroças precede o grupo das liteiras: mas dentro
no respectivo grupo desfilam, sem precedencias jerarchicas
das pessoas que as occupam, liteiras em numero de cincoenta e duas, carroças em numero de oitenta e cinco.
Ao desfilar das liteiras preside, montado a cavallo, um
Juiz do Crime da Cidade: compete-lhe naquelle ruidoso
transito fazêl-as caminhar ordenadamente, por modo que se
não atropelem nem percam as distancias que reciprocamente
devem entre si conservar.
Funcções analogas desimpenham no grupo das carroças
tres Corregedores da Cidade, sumptuosamente vestidos, e
garbosamente montados: para seu intento alcançarem melhor, na superintendencia do préstito, caminham elles repartidos por egual distancia, e d'est'arte cabe a cada um vigilância especial sobre vinte e tantos coches.
Dos coches, alguns ha (mas pouquíssimos) tirados por
uma simples parelha; ha outros puxados por duas parelhas;
na maior parte, porem, figuram em numero de tres as parelhas, quer sejam de mulas, quer de cavallos,—e quer de
cavallos, quer de mulas, garbosas e possantes as parelhas.
Referindo-se ao extraordinário luxo por que se recommendava esta enorme fila de carruagens, escreve Antonio
de Sousa de Macedo no citado fascículo do Mercvrio Portvgve\ com as novas do me\ de Agosto do Anuo 1666:
*
he certo que em nenhuma Corte de Europa
(aonde ha muito maior numero) fe viram tantas, tam geralmente galantes, & cuftofas; também he certo que em nenhuma Corte fe viram melhores carroças, que algumas das
que fe viram aqui».
Se quem toma assento no interior dos coches e das liteiras, entre si capricha disputando primazias,—outrotanto
acontece no trajo dos pagens, nas librés dos lacaios e dos
criados, dos liteireiros e dos cocheiros. A magnificência
chega mesmo ao ponto de haver titulares e fidalgos, que,
tendo ordenado para seus lacaios uma sumptuosa libré no
desimbarque da Rainha, julgariam melindrado o seu decoro
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e humilhada a sua prosapia se nestas novas festas nova libré lhes não lançassem.
Na resplendecente fila de liteiras e coches em que se improam refestelados os titulares, os nobres, os fidalgos, os
cortezaos e os dignitários do Paço,—o derradeiro coche vai
occupado pelo Visconde deVilla-Nova da Cerveira (D. Diogo
de Lima), que interinamente exerce o alto cargo de Estribeiro-Mór (por ausência do illustre Conde do Prado (D. l-rancisco de Sousa) então Governador das Armas na Província
de Entre-Douro-e-Minho).
Traz d'este é que passavam finalmente os coches da Família Real em numero de quatro.
E vinham em primeiro logar tres coches-de-respeito: o do
Infante D. Pedro, o da Rainha D. Maria Francisca, e o d'ElRei D. Alfonso. D'estes tres o segundo «era húa lindiffima
carroça que S. Mag. trouxe de França» (conforme se lê na
pag. 24." do citado Mercúrio Portvgue\ com as novas do me\
de Agosto do Amo 1666)1.
Apoz os tres, rodava sereno o coche real, em que vinham
receber festivas acclamações do seu povo El-Rei D. Alfonso
Henriques2 e a Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya. Nesse coche tinham também logar o Infante D. Pedro
e a Marqueza de Castello-Melhor (D. Marianna de Lencastre) Camareira-Mór da Rainha.
Expressamente fabricado para naquelle acto servir, o coche real excedia em riqueza tudo quanto pode a phantasia

1

«Esta princeza (diz o saudoso Ignacio de Vilhena Barbosa, referindo-se á Rainha D. Maria Francisca) trouxe de 1-rança um coche, que
lhe deu de presente o rei Luiz XIV, obra de muita riqueza, de muito
primor em pinturas e talha doirada, e além d'isso de muito bom gosto.»
Vid. pag. 187 no vol.v do Archivo Pilloresco (Lisboa— I yp. de Castro
Irmão—MDCCCLXII —In-4.0)
a .D. Aflònso Henriques» se chamava (cruel, ironia do Acaso!)
aquelle que na serie dos Reis de Portugal vem designado por—«D. Affonso VI o Victoriosou. Que singular coincidência! que irrisória approximação de nomes entre este desgraçado príncipe e o augusto fundador
da Monarchia Portugueza, o valoroso e triumphante Ibn-Errikl
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humana devanear: puxavam-n-o oito formosos cavallos de
pellagem branca, muito luzidia, calçados com ferraduras de
prata, adornados com plumas, infeitados com fitas de seda
a intrançarem-se nas clinas e nos cabos. Eram de seda e
oiro os tirantes; de prata doirada os arreios; galhardamente
vistosa a libré dos cocheiros e a dos lacaios.
Não admira, pois, que o P. Fr. Manuel Borralho (auctor
da Poética Discripcion que em pag. 406 citei) descrevesse
d'est'arte o coche real:
La carroça dei Rey fe parecia
A efíe coche dei dia,
Portátil Oriente
De dos luzidos Soles,
Rica, y dorada planta
De dos flores tan bellas,
Que defprecian por hojas las eflrellas.
Dentro 110 coche destinavam-se os logares d'honra ás
pessoas dos augustos noivos, sentado El-Rei á direita da
Rainha1: na cadeira da frente ia o Infante D. Pedro; e
no estribo, á mão esquerda, tomava assento a CamareiraMór.
D^sfarte, perante a situação dos logares que a etiqueta
marcava no coche real ás pessoas nelle sentadas, cravavam-se naturalmente no appetitoso rosto da formosissima
Rainha os olhos negri-luzentes do moreno e fogoso Infante.... a faiscarem relampagos!—e quem sabe?... Deus do
Céo!... quem sabe se uma vez por outra, naquelle fortuito
defrontar, os olhos azues da gentil franceza lhe corresponderiam inconscientemente fascinados?!... Era quiçá uma innocente pomba deixando-se hypnotizada impolgar pelo milhafre! um colibri de aurea plumagem, que em sua ingénua

' Sentar-se a Rainha á esquerda d'El-Rei era em nossa Corte costume inveterado, que só no reinado seguinte veio a revogar-se: D. Pedro II, que se distinguiu por galanteadoras prácticas de cortezania, foi
o primeiro que sempre caprichou em olíerecer o logar da direita ás
Rainhas suas esposas. (Vid. Historia Genealógica da ('asa Real Portuguesa— tom.vn, pag. 732).
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despreoccupação adejasse estonteado e sem força bastante
para resistir aos ardis de astuta serpente!
Proteger a incauta e desprevenida creança contra as arteirices sombrias do brutal seductor.... quem poderia naquella conjunctura? Lográl-o-hia acaso o pallido phantasma,
que alli lhe figurava por marido,—aquella inerte vergontea
do tronco bragantino,— aquelle mixto singular de lymphatismo chlorotico e de fúria epileptiforme,—aquelle moço de
cabellos loiros, quasi-descórados, soltos em longas madeixas
sobre os hombros, aquelle infeliz de olhos azues desbotados,
sem animação nem viveza,—grosso e descahido o lábio inferior, como inconsciente e como indifferente a quanto o circumdava?
Pobre monarcha! Seria um inhabil para comprehender;
ou seria um incomprehendido? Seria um inapto.' seria um
inepto? ou seria um calumniado?
??????????????????????????????????? ?.? ? ?? ? ? ?? ?
Segredos que talvez eternamente fiquem sepultados na
profunda escuridão dos abysmos insondáveis!
i j 111! 11 j 1111;ij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Não vejo que, ainda até hoje, tenham historiadores podido
criticamente avaliar aquella mysteriosa trindade constituída
pelos vultos enigmáticos d'El-Rei D. Affonso, e de seu irmão D. Pedro, e da Sereníssima Princeza que, um apoz
outro, receberam ambos por esposa.
Portanto a única resposta razoavel, á precedente linha de
pontos interrogativos, é uma linha de reticencias:
No painel que fórra exteriormente o espaldar do precioso
coche, com que a brindou em Paris a magnificência de
Luiz XIV, ha quem supponha estar pintado o retrato da
Rainha D. Maria Francisca.
Imagine-se, num throno de tres degraus, garbosamente
sentada uma figura de mulher, involta em roupagens de
opulência realenga: pende-lhe dos hombros, roçagante, um
valioso manto de arminhos; na fronte poisa-lhe coroa real;
na dextra arvora-se-lhe um sceptro; do regaço desata-se-lhe,
copioso, um braçado de fructos, por entre os quaes avultam
principalmente espigas de trigo e cachos de uva.
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O sr. Fonseca Benevides, no tom. 11 (que já citei) das Rainhas de Portugal, seguindo a vulgarizada tradição de que
está representado naquella figura o proprio retrato de D. Maria Francisca, offerece aos leitores, gravada em chapa de
madeira, a fiel reproducção da respectiva pintura,—assim
como também offerece noutra gravura estampado o riquíssimo coche a que o painel pertence (coche que ainda existe,
modernamente restaurado, e cuidadosamente arrecadado,
na farta e preciosa collecção da Casa Real Portugueza).
Pois, bem! Digo eu que naquella figura do painel, ataviada imbora com as insígnias da realeza, não está nem
pode estar por modo algum representada a augusta esposa
d'El-Rei D. Affonso.
Na parte externa e posterior de um coche,—em logar sómente.destinado a lacaios,—havia de pintar-se, por ordem
do magnanimo offerente, a figura da excelsa destinataria?
Ah! não acreditêmos tal!
Depois
suppondo mesmo que poderíamos admittir similhante hypothese.... como harmonizar-se com a figura
do painel a qualificação de formosíssima que Antonio de
Sousa de Macedo, e o Conde da Ericeira, e o Padre D. Antonio Caetano de Sousa, e todos em summa quantos da Rainha se occupam, unanimes capricham em lhe attribuir?
Nos fructos, em que lhe desabrocha o regaço, incontro eu
a chave do enigma. Coroada e de sceptro em punho, sentada
110 throno, e com os arminhos da realeza a forrarem-lhe o
manto,—aquella majestosa entidade, que alli pintaram no
espaldar do coche, representa, em allegorico symbolismo,
a figura da Fertilidade e da Abundancia.
Retrato verdadeiro, da Rainha D. Maria Francisca Isabel
de Saboya, tive eu a fortuna de ver um que o sr. Marquez
de Vallada possue com grande estima na opulentíssima collecção das suas esplendidas salas e galerias. Mencionando
a especie, aproveito a occasião para lhe agradecer muito reconhecido o amavel acolhimento com que o illustre titular
espontaneamente se dignou mostrar-me as preciosidades innumeras em seu palacio arrecadadas,—preciosidades inestimáveis, quer no campo artístico as incarêmos, quer no
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campo das recordações históricas ou no campo da biblio81

Pimado a oleo em painel de configuração elliptica, é realmente um bijou aquelle retrato de meio-corpo nas proporções de natural tammanho.
' Linda, simultaneamente angelical e tentadora, mui o branca e suavemente rosada,-como se dedos de fada lhe preparassem adrêde em rosto de cherubim uma combinacao
paradisíaca de neve, morangos e leite; os olhos azues, mui
doces, um quasi nada risonhos, muito espirituosos muito
expressivos, semi-velados pelo descah.mento parcial das .pálpebras superiores-, donairosa a testa na sua incantadora
berania e galantemente adornada pelas filigranas do cabcllo
cendrado, penteado á Montespan, solto aos lados em ondas
refulgentes de oiro; nariz delicado e fino, um poucochito
comprido (môrmente no lobulo), talvez por isso mesmo um
nadinha provocante; a bocca precisamente um botão de
rosa no momento em que esse botão vat medrosc. entreabrir-se; elegantíssimo o collo; mui decota o o
1
vestido; recamado de pedras preciosas o peitilho alto e
ponteagudo, em cuja cava superior vem poisar graciosa a
mão direita', digna'terminação de um braço escu pturalmente contornado; nas orelhas, muito pequeninas, uma
grossa pérola por brinco,-e de grossas pérolas um renque
moniliforme a infeitar-lhe o pescoço:-tal se apresenta a
Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya no retrato que
eu vi, pintado por anonymo artista. De brocado 6 « vestido
que traia,—brocado furta-côres, em que o azulado e o cinzento harmoniosamente se combinam; arminhos e rendas
completam-lhe a opulência realenga do porte.
Este retrato, que o sr. Marquez de Vallada conserva em
grande apreço, é tradicionalmente de uma authenticidade
insuspeita,—e mui notável a sua procedenc.a, porque pertenceu elle á casa do Duque de Lafões, cu,o tronco foii o
Senhor D. Miguel, que no Tejo pereceu desastrosamente afogado em .3 de Janeiro de 17.7- O Senhor D. Miguel (como
Los sabem) era filho d'El-Rei D. Pedro II e de D. Anna
Armanda de Vergé, que na companhia da Rainha D. Mana
Francisca veio de França e que desfructava sobre-modo as
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privanças daquella princeza: nada portanto mais natural
do que brindar D. Maria Francisca uma intima confidente
olferecendo-lhe por lembrança um retrato seu.
E agora estou eu a ver que algum meticuloso irá talvez
buscar, para contradizer-me, a descripção physionomica da
Rainha D. Maria Francisca, apresentada pelo auctor da
Historia Genealógica em pag. 739 do tom. vn. Já eu neste
presente Capitulo a transcrevi em pag. 436: — «Fermofa,
com talhe airofo, o rolto branco, e córado, o cabello louro,
os olhos eicuros, e alegres, com todas as mais perfeições
conformes, e proporcionadas».
Note bem o leitor:—aos olhos efcuros». Como então harmonizar esta asserção com os «olhos azues» do retrato que
eu lhe descrevi?
Ah!.... mas é que é indispensavelmente necessário observar de visu aquelle painel, para intender o que significam
de similhante retrato os «olhos azues»,—olhos azues como
decerto os devia ter a enigmatica princeza que apar dos
nossos reis veio sentar-se, e cujo intimo caracter nunca até
ao dia d hoje poude alguém deciphrar.
«Olhos escuros»—diz o Padre Sousa; mas advirta bem
o leitor que não diz «olhos pretos» nem «olhos negros». E se
fossem «castanhos»? «olhos castanhos» — diria o escriptor
então.
«Olhos escuros» — naquella vaga expressão do Padre
Sousa — podem perfeitamente indicar e traduzir (podel-ohiam até em duplo sentido!) aquelles «olhos azues» de azulferrete, que tanto me impressionaram, tanto me fizeram scismar, na contemplação do painel a que me refiro.
Expressão, como a d'aquelles olhos, é preciso detidamente estudál-a: e, quanto mais se estuda, tanto mais nos
assuberba, e mais nos domina, e mais nos deixa perplexos!
Azul-ferrete de uns cambiantes indefiníveis, que ora em si
reflecte com suaves transparências o azul-saphira dos páramos celestiaes.... ora se condensa num escuro abysmo de
vagas incapelladas, profundo tumultuar das mais accidentadas paixões!
Depois.... se formos comparar tal retrato ao que nos
deixou traçado o Padre Sousa da Infanta D. Izabel (única
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filha d'El-Rei D. Pedro c da Rainha D. Maria Francisca),—
frizante nos sái a similhança entre ambos: no retrato graphico da Princeza1 estou a ver o retrato plástico da Rainha.
Suavemente formosa, de uma formosura meiguissima, em
que se diriam condensados os inebriantes perfumes da côi te
de Luiz XIV, D. Maria Francisca Isabel de Saboya representava naquelle cortejo a mira especial de todas as attenções e curiosidades.
Para melhor ser vista dc seu povo,—para melhor ser admirada por quantos lhe aguardavam anciosos a passagem,
quer no pavimento das ruas, quer nas janellas dos prédios,—não levava o coche tejadilho. E, para que o ardente
sol de Agosto lhe não crestasse a mimosa alvura da tez,
resguardava-lhe o rosto uma larga umbella de damasco carmezim, guarnecida e franjada de oiro,—umbella, cujo cabo
doirado lhe segurava ás espaldas do coche o esbelto Rodi igo
de Almeida (um dos quarenta Moços da Real Camera que,
em trajos de gala, marchavam a pé circumdando a cai roça).
Em derredor do coche caminhavam outrosim, a cavallo,
vários Moços Fidalgos.
Logo apoz, marchava a Guarda Real, cujos alabardeiros,
fazendo reluzir ao sol os ferros das suas archas, trajavam
fardas verdes com passamanes de verde e prata: commandavam-n-a tres Capitães em corpo (Luiz de Mello, D. Prancisco de Sousa, e o Conde dc Pombeiro), montados em
suberbos cavallos, e levando por insígnias distinctivas os
respectivos bastões.
Immediatas ao coche real, rodavam as carroças em que
iam as Damas da Rainha e as Meninas, presididas por D. Violanta Henriques (sua Guarda-Maior), e bem assim as Damas
de Honor.
Por ultimo, via-se o coche destinado ás quatro Demoiselles
que de França tinham acompanhado até Portugal a gentilissima noiva.

1 Em pag. io5 do presente livro, incontra o leitor as palavras do Padre Sousa no tocante ás feições da Princeza.
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Em continuação da Guarda Real, capitaneados pelo esbelto Conde de Marey, — que a França tinha ido recentemente casar-se, e que de lá regressava agora noivo na comitiva da Rainha,—caminhavam, garbosos e de aspecto'
aguerrido, os cem soldados de cavallo.que de França trouxera o Conde, em serviço de Portugal, com fardas de panno
verde guarnecidas de prata, armados cincoenta com elegantes carabinas e com partazanas os outros cincoenta.
O solemne préstito, que do Paço de Alcantara começou
por volta do meio-dia a desfilar em direcção ás Portas de
Santa-Catherina, teve de fazer caminho pela frente do Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança,—e foi nesse logar
que, luzidamente vestidos, aguardavam Moços da Camera
ensejo de se incorporarem no cortejo. Defronte do referido
Mosteiro é que estacionavam também, á espera do préstito,
as péllas e as dansas, as chacotas e as folias. Do Mosteiro
se incaminharam depois todos para o Poço dos Negros, a
infiar para a Calçada do Combro.
Era na Rua do Poço dos Negros, com esquina para o
Bêcco do Carrasco, o prédio em que nesse tempo tinha residência o Inviado de Inglaterra. E lá se achavam, por especial concessão, numa janella desse prédio, a ver a passagem do faustoso cortejo, o Marquez de Elche ou Heliche
(a quem os nossos chamavam o Marquez de Liche») e seus
dois companheiros de prisão (D. Angelo de Guzman (da
casa dos Duques de Medina de las Torres) e D. Belchior
Porto-Carrero),—tres illustres fidalgos hespanhoes que estavam então prisioneiros de guerra no Castello de S. Jorge,
onde, por sua elevada prosapia e mais partes que nelles concorriam, eram tratados com todas as honras militares. De
tarde se lhes permittiu que fossem por distracção percorrer
as vistosas ruas dos festejos,—e nesse passeio os levou em
seu coche (servindo-lhes amavelmente de cicerone) o Mestre
de Campo da Guarnição da Cidade, Gonçalo da Costa de
Meneses, com quem porfim ficaram a jantar. (Vid. Lisboa
Antiga por Julio de Castilho (vol.v—pag. 282), e (em pag.
399 a 400 do tom.vii) a Historia Genealógica da Casa Real
Portuguesa).
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Chegado que foi o préstito ao Largo do Loreto, e passado o arco dos Italianos, seguiu-se em frente das Portas de
Santa-Catherina a solemne intrega das chaves da Cidade,
confiadas á zelosa guarda do Senado da Camara.
Para esse effeito se levantára no adro da kgreja, sobi e
as escadas que lhe correspondiam á porta lateral, um elegante pavilhão faustosamente adornado.
Quando o coche real se lhe abeirou, já do tablado haviam
ceremoniosamente descido os illustres ^ ereadores, que trajavam garnachas de seda preta, forradas de brocado branco.
Á frente d,clles figurava o Presidente do Senado, que vistosamente se apresentara trajando vestuário de brocado com
rendas de oiro.
Parou em frente do tablado o coche real:—e adeantouse-lhe d'entre os seus collegas o vereador mais antigo, que
era naquelle tempo o Dr. Christovam Soares de Abreu,
Cavalleiro professo na Ordem de Christo, lettrado mui notável, e mórmente afamado por sua constante applicação a
estudos genealógicos.
A allocução, com que o Dr. Soares de Abreu saudou
no seu ingresso os augustos noivos, publicou-se naquelle
mesmo anno em folheto, que actualmente constitue uma
especie bibliographica bem rara. D'elle existe um exemplar
na Bibliotheca Nacional de Lisboa, e tres outros me coube
occasião de examinar na Real Bibliotheca da Ajuda. Jorge
Cesar de Figaniere (em pag. 69 da Bibliographia Histórica
Portuguesa) menciona um exemplar pertencente a Livraria
do extincto Convento de Nossa Senhora de Jesus, incorporada hoje na Bibliotheca da Academia Real das Sciencias
de Lisboa.
. .
Comquanto neste raro folheto venha omittido o nome do
impressor, tudo nelle nos está manifestamente indicando a
officina de João da Costa,—imbora o auctor da Bibliotheca
Lusitana (tom. 1, pag. 588) e outrosim o auctor do Dicaonario Bibliographica Portugue\ (em pag. 74 do tom. 11) inculquem por impressor da especie quem d'ella foi apenas editor, alterando-lhe aliás o nome (pois que ao editor José Leite
Pereira ambos erradamente chamaram João Leite Pereira).
O auctor da Bibliographia Histórica Portuguesa, que nos
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apresenta com exactidão «quasi rigorosa» o titulo da obra,
ao passo que Innocencio e Barbosa Machado lhe alteram
profundamente os dizeres, logra ainda sobre os seus dois
confrades a dupla vantagem de copiar-nos «certo» o nome
de José Leite Pereira, attribuindo-lhe apenas a qualificação
de editor (única realmente que o exame da especie auctoriza, conforme o leitor pode por si proprio julgar).
Iniagine-se uma folha in-4.0 de 7 pag. numeradas, impressa em redondo com algum itálico, reclamos nas pag. 3
a 6, e rubricas por lettra alphabetica (Aij—Aiij) nas pag. 3
e 5. A pag. 1 (sem numeração ostensiva) é occupada pelo
rosto; é completamente em branco a pag. 2; a pag. 3 (em
que principia explicita a numeração) abre por uma cabeça
ornamental gravada em madeira (aquella que Valentim da
Costa Deslandes aproveitou na Musa Typographica — veja-se o respectivo especimen photo-lithographico), e segue-se
(iniciado por uma capital floreada, que nas impressões de
João da Costa frequentemente figura) o texto do opusculo
que finaliza a meio da pag. 7 (sendo o reverso completamente em branco).
E diz o frontispício assim:
ORAÇAÕ | De Chriftovão SOAREZ D'ABREV | Vereador mais antiguo do Senado | da Camera. | EM PRESENÇA | Das Majejlades cCel Rey D. AJfonfo VI. | E j da
Rainha Dona Maria Francijca j Ifabel de Saboya. | NN.
SS. | Quando entraraõ nefta fua Cidade de Lilboa | em 29.
d Agolto deite anno 1666. I (Logar occupado por gravura em madeira, que representa o escudo das armas-reaes portuguesas.) | EM
LISBOA, | A cuíta de IOSEF LEITE Pereira Liureiro |
da Rainha N. S. |
| M. DC. LXVI. |
O discurso do Dr. Christovam Soares de Abreu (que também na Ihstoria de Portugal Restaurado' veio a reproduzir-se, — imbora ahi figure com algumas, posto que mui
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Vem no Liv. xn da Part. 11. A edição-pririceps ofl'erece-o, de
pag. 838 a 839, no tom. 11.

ORAÇAÓ
De Chriílovao
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Vereador mais antiguo do Senado
da Camera.
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Das Màjeflades dei Rey D. Affonfo VI\
E
da Rainha Bona
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Ifabel de Saboya.
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Quando entrarao nefta fua Cidade de Liíboa
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A cufta delOSEF
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PereiraLiureiro

da Rainha N. S.
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DC.

L X V I.
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1 V1 TO

Altos, muito To-

i derofos Reis, & Senhores
jÉ Noffos ClementiJJimos
A Sempre Nobre, &fempre Leal Cidade
de Liíboa, que preza mais os títulos de
Leal, de Patria, 6c Corte deV. Mageftade,
que todos os outros, de Princeza das Cidades,
Metropoli do Reyno , vaílo Emporio do
Mundo ,

Theatro das Naçoens , lugo, Ôc

nam Tributo do Oceano ;

acompanhada

de Illuílres, de Nobres Cidadaos, do InfignePouo, & de feus Homens-bons: com
affe&os de amor, & de alegria: com felices
aufpicios: com feílitros applauzos: com arcos triumfaes, pyramides, & obelifcos, Índices das Victorias paliadas > anuncio das futuras : com o deuido acatamento, &: reuerencia profunda entrega a Voflas MageítaA ij
des
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leves, alterações) apresenta-se no folheto, que João da Costa
imprimiu, pela fórma seguinte:
MVITO Altos, muito Poderofos Reis, & Senhores NofJbs ClementiJJimos,
A Sempre Nobre, & fempre Leal Cidade de Lifboa, que
preza mais os titulos de Leal, de Patria, & Corte de
V. Mageftade, que todos os outros, de Princeza das Cidades, Metropoli do Reyno, vafto Emporio do Mundo, Theatro das Naçoens, Iugo, & nam Tributo do Oceano; acompanhada de Illuílres, de Nobres Cidadaõs, do Infigne Pouo,
& de feus Homens-bons: com affedos de amor, & de alegria: com felices aufpicios: com feftiuos applauzos: com arcos triumfaes, pvramides, & obelilcos, Índices dasVittorias
pafladas, anuncio das futuras: com o deuido acatamento,
& reuerencia profunda entrega aVoffas Mageftades as Chaues de fuas Portas, & de feus Coraçoens, dando recíprocos
Parabéns gratulatorios das Altas Bodas; & aV. Mageftade
em particular as graças de auer efcolhido com tanto acerto,
& juízo húa Princeza digna de Império pera Conforte fua, &
Senhora de feus Reynos, &Vaffallos: Feniz de Rainhas, que
na fragrancia de fuas Virtudes renoua em fi o Nome das mais
Efclarecidas, & Excellentes, que encherão o Mundo de efplendor, & admiraçoens. O mefmo Amor mais propriamente
com harmonia fuaue cantará o Epithalamio, & inuocarà o
Hymeneo Real com as theas ardentes de chamas amorofas.
O quantas Glorias encerra efte graõ dia! Contefe com pedra de diamante; & fua memoria efcrita em porfidos, &
trefiadada em bronzes, apofte duraçaõ a eternidade.
«Vofla Mageftade em tanto, como Sol da Esfera Portugueza, Monarca de hum & d'outro Hemisfério, dé lugar
no Solio excelfo ao nouo Aftro, que amanhece em nottos
Horizontes, Vénus Celeftial, Lirio Francez, emulaçao da
Rofa; que em afpeclo benigno com influencias fecundas
vem prometendo fauftos, & profperos fucelfos. Quem duuida
que de tam grande conjunção de Aftros, & de conforcio de
tanta Luz, & tanta Flor, os fruitos liam de fer Eftrellas no
numero, & na belleza? Ia o Terno das Graças concorde
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com o das Parcas alegres, & propicias compoem a mu fica
pera as cantilenas do berço grauado de trofeos; adonde na
tenra idade mataraõ as Serpentes, & vencerão os Monftros
na proueéta: fucceffores em fim das Virtudes, & Dotes dos
Pais, da Piedade, do Zelo da Fé, da Iultiça, da Clemencia,
da Magnanimidade, do Valor, da Fermozura, da Prudência,
da Conftancia, da Difcriçam, da Gentileza, da Liberalidade,
do Esforço, da Valentia, & das mais Artes do liuro de reynar, que enfinam a vencerfe primeiro a fi mefmos, perdoando
aos humildes, & debellando os foberbos. Na fua longa, & robufta pofteridade gozará Portugal a Idade d'Ouro; & em repetidos feculos dourados a Gloria dos Hugos, dos Robertos,
dos Aífonfos, dos Luizes, dos Inui&os Condes de Moriana,
dos l-elifbertos, & Carlos de Saboya, do Liberal Dinis, do
Grande Manoel, de Henrique o Grande', de hum Ioam Primeiro, & de outro Quarto: renouando Allianças, & fegurando os Impérios.
«De tantas Felicidades participa o Inclyto, & Serenifíimo
Infante, por Irmaõ vnico de V. Mageftade, em que fe cifram
todas, & o difcurfo se fufpende.
«Vede ja effes Rayos vibrados da mefma Esfera, pendentes
de hum aceno pera executar prodígios na obediencia: Illuftriílimos Heroes filhos de Marte, que vinculando os feitos
proprios, & proezas raras as obrigaçoens do Nacimento, &
ao antiguo 1 ronco de feus Mayores, fam os Acates fieis,
os Numas religiofos, & prudentes nos Confelhos, nos Gouernos, nos Tribunaes; & na Campanha Hercules valerofos,
& intrépidos Viriatos. Digamno tantas eftrondofas Batalhas,
tanto tropel de rendidos, tanto militar Triumfo. Quieta algum dia a Patria, & pacificada a poder de Vittorias, dilitaraõ
a Fé, & o Império, collocando as Quinas Santas, & Reaes
alem do Nilo, do Ganges, & do Eufrates, pera o Docel da
Monarquia Lufitana penda de hum Polo a outro Polo.
' Evidentemente referia-se o orador a Henrique IV de França (fundador da dynastia-Bourbon no throno de S. Luiz, e um dos ascendentes
da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya).
Ao nosso Cardeal-Rei, D. Henrique, filho do «grande Manuel», nunca
ninguém se lembrou de chamar «Henrique o Grande».
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tE julgareis qual he mais exceli ente,
Se fer do Mundo Rey, fe de tal "Gente.
«O feliz argumentofa Abelha, fe humilde, fe fimplez Borboleta, a quem por tanta dita coube à honra deite acçam!
Abrazada em gloriofo incêndio, entre abyfmos de Luzes,
& laberintos de Flores, liba o Néctar Celeíte, & liura nas
azas, & nos clarins da fama o que nam pode o teu voar,
nim o teu dizer, alternando com o Coro dos Cyfnes a vitima voz, que durará nos Ecos Immortaes.
a Viuaó Affanfo, & Maria Re/s, &
Senhores NoJJòs Clement ijjimos,
Viuaó, Viuaó.»
Terminada a leitura da allocução, voltou Christovam Soares de Abreu a infileirar-se entre os Vereadores: e tomoulhes então a deanteira, approximando-se do coche, o Presidente Ruy Fernandes de Almada, a quem o Veador das
obras de Lisboa apresentou numa salva de prata doirada
as chaves da Cidade, chaves outrosim doiradas que sobremaneira sp recommendavam pelos primores de sua artística
cinzeladura.
Tomando-as da salva, as offereceu Ruy Fernandes a ElRei D. Affonso: mas logo este lhe mandou que as intregasse
á Rainha. Recebendo-as então das mãos do Presidente, graciosamente lh'as tornou D. Maria Francisca, para que sob
a guarda continuassem do Senado da Camara.
E, finalizada esta ceremonia, proseguiu na fórma descripta o préstito, incorporando-se nelle os Vereadores e o Presidente do Senado em coches que para este effeito adrede
os aguardavam junto ao pavilhão.
Logo adeante achavam-se em trajos de gala, e garbosamente montados, esperando o cortejo para nelle egualmente
se incorporarem, o Marquez de Marialva (D. Antonio Luiz
de Meneses) que exercia o posto de Governador das Armas
de Lisboa, e o Conde da Torre (D. João Mascarenhas) que
desimpenhava o cargo de Mestre de Campo General da
Côrte. Era de branco, bordado a oiro, o vestuário do Conde,
e ondulavam-lhe opulentíssimas plumagens no chapéo; do
Marquez não ha palavras que dignamente descrevam a ma-
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gnificencia do trajo e a elegancia do porte. Vários ofliciaes
de guerra os acompanhavam, galhardamente vestidos. Numerosos lacaios de vistosas librés lhes constituíam séquito,
com formosos cavallos á dextra, ricamente injaezados.
Depois, a começar, nas Portas de Santa-Catherina, e a
seguir pelo Chiado abaixo, até ao Largo da Sé, formavam
alas ao longo das ruas, luzidamente fardados e armados, os
milicianos da cidade,—Terços de Infantaria, á frente dos
quaes figuravam a cavallo coronéis e sargentos-móres, e na
fileira dos infantes os respectivos capitães com seus tenentes e alferezes.
Entre a frontaria dos prédios .e as alas da Infantaria, apinhava-se curiosa a chusma dos espectadores que não tomavam parte no préstito.
De lindos rostos femininos regurgitavam as janellas em todo
o transito, alvoroçados e surridentes perante a magnificência
do cortejo, alvoroçados e surridentes sobretudo perante a
contemplação da gentilissima Rainha, cuja incantadora belleza a todos captivava e em todos accendia o entusiasmo,
como se fora uma fada que ante os olhos deslizasse num
sonho de ineffavel ventura.
E naquelle espectaculoso conjuncto as galas das damas,
dos fidalgos, titulares, cortezãos. funccionarios do Estado c
militares, rutilavam sobre a confusa massa da multidão popular, em que negrejavam gibões e capas, — como sobre um
verde-escuro tapete de relvas se destacam picturescamente
na primavera polychromicas flores.
Quem naquella festa levasse elegantemente vestidos uns
calções de custoso berne, realçados por meias de seda côrde-perola, no peito um collete de coruscante catalufa talhado
caprichosamente á franceza, por sobre o collete a casaca de
lemiste com passamanes de prata ou de oiro, e alvejante sob
o collete a camisa de beiraminho a desabrochar num collar
de rendas emtorno do pescoço e a intornál-as profusamente
pelos boccaes, rosetas ou laços de fita nos sapatos, em resguardo das mãos umas luvas de cordovão de flores, e na
cabeça airoso chapéu adornado com garçotas, — esse tal,
ainda assim, com tanto luxo em seu vestuário, seria um dos
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mais modestos na apresentação! Que dizer então dos que
em primeira linha figuravam?
E as damas?
Aqui temos nós debruçada no balcão da janella uma formosa que sobre finíssima camisa de cambray, presa no collarinho por vistosa fita de setim rutilante, inverga elegante
vasquinha de escarlata, bordada a oiro, sobre sáia azul de
nobreza com crespos de canotilho-de-prata, escondido o assetinado mimo das mãos em luvas frangipanas, e por calçado uns sapatinhos brancos de seda, muito delicados, com
salto vermelho,—sapatos capazes de causar inveja aos da
própria Cendrillon! Juntem-se a isto: nas orelhas umas arrecadas de preciosa esmeralda, no pescoço um collar de
pérolas, pendente do collar um frasquinho de oiro com essencias,—e pendentes daquelle delicioso conjuncto os inamorados corações de quem os olhos em tal dama fixar.
E aquelPoutra? Aquell'outra que, pelo esmero de suas
galas cortezans, poderia tomar assento em alguma das liteiras ou das carroças incorporadas no real préstito, deslumbra-nos aquelloutra pelo decotado justilho, que indiscretamente deixa adivinhar mal-disfarçadas umas appetitosas
louçanias,—decotado justilho em que resplendecem bordaduras d'oiro e diamantes. Pendem-lhe do justilho, desfraldando-se, duas sáias do mais aprimorado córte, ambas tufadas pelo guarda-infante sobre que assentam: roçagante
e suberba a exterior das duas, talhada em brocado alto,
e garridamente aberta na deanteira para mostrar os finos
lavores da seda preciosíssima em que elfioresce voluptuosa
e provocante a sdia interior.
Com a gentileza das femineas beldades, nas janellas dos
prédios, harmonizava-se a luxuosa ornamentação dos peitoris
e balcões, em que se bamboleava uma variedade infinita de
colgaduras e tapeçarias: —aqui, um cobertor de seda branca
de Milão, todo bordado a oiro em caprichosos silvados de
estylo raphaelesco: logo adeante, uma colcha de I unis, recamada de arabescos em fundo alaranjado; á ilharga d esta,
o setim azuloio de uma colcha da China, em que se destacam bordados escancarando a guéla e com as escamas cr-
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riçadas, dragões phantasticos e medonhos, como pode só
concebêl-os e executál-os a extravagante imaginativa do Celeste Império; em seguida, estoutra de vermelho damasco,
apanhada em folhos e orlada por passamanes da mesma côr,
e nos quatro ângulos rematada por quatro fartíssimas borlas
de torçal; aqueloutra, álêm, côr-de-canario, de seda egualmente em lavores adamascados, sem na sua opulência precisar de mais ornamentação que não sejam as borlas e as
franjas; côr-de-rosa a que lhe fica fronteira, toda infeitada
com espiguilhas de prata; e ora aqui brincados de canotilho em fundo' verde-salsa; ora alli em verde-esmeralda,
verde côr de esperança, uma tarja de rosas e amores-perfeitos bordada a seda-frouxa, circumdado pela tarja um monogramma nupcial; ora acolá, sobre gorgorão alvadio, um brazão dermas habilmente representado com as cores próprias
e em tudo obediente ao rigor das prescripções heraldicas; ora
em gracioso emblema um escudete de pura phantasia, com
dois corações entrelaçados, e dois Cupidinhos dardejandoIhes frechas, e apropriada ao caso alguma conceituosa lettra
de erótica intenção; ora, sobre tonkim branco, um variegado
matiz em que avultam passarinhos de furta-côr pendurados
de ramos verdes ou borboletas azues poisando em flores
vermelhas; ora emfim desdobrada uma tapeçaria da Pérsia;
ora em pannos-de-raz figuras históricas; ora estrellas d oiro
profusamente semeadas em tafetá de côr azul-celeste; ora
em veludo carmezim uma colgadura com as armas-reaes de
Portugal bordadas ao centro em relevos de retroz
E nas janellas de João da Costa? Lá figuraria talvez, de
branco damasco, alguma vistosa colcha com o escudo francez
dos tres lizes d'oiro em campo azul,—preciosidade artística,
de que hoje poderia ser quiçá possuidor por natural herança
o meu bom amigo Venâncio Deslandes, se o nefastíssimo
terremoto, que em 1755 reduziu Lisboa a um triste montão
de ruinas, lhe não-houvesse feito perecer nos destroços subsequentes as memorias de família, memorias interessantes
sempre, interessantíssimas devéras para quem não concentra no exclusivismo do presente a sua actividade vital, mas
sabe desfructar prazeres ineffaveis ao espairecer o espirito
na picturesca evocação do passado.
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No adro da Sé achavam-se postados, deante da porta
principal do templo, dois Corregedores do Civèl da Corte,
a quem auxiliavam alcaides e vários soldados, no intuito de
manterem desimbaraçado o transito e convenientemente regularem o destino das liteiras e carroças, apeados que delias
fossem os respectivos donos: ao coche do Estribeiro Mór, e
bem assim aos vehiculos das Senhoras, estava disposto seguirem caminho ao Pateo do Marquez Mordomo-Mór (junto
á Egreja de S. João da Praça), ao passo que todas as outras
carroças e todas as outras liteiras deveriam ir dar volta
pelo Terreiro do Limoeiro e Bairro de Santo-Eloy. Resultava d'aqui ficar assaz desimpedido o Largo da Sé, por
fórma que nelle pudessem á vontade estacionar os coches
reaes, emquanto Suas Majestades e Sua Alteza assistiam á
solemnidade religiosa que preparada lhes estava.
Mal o coche da Real Familia se approximou do vestíbulo
da Cathedral, sahiu-lhe processionalmente ao incontro o Reverendissimo Cabido, e sob o paleo o respeitável Deão,
André Furtado de Mendoça, que em suas mãos. segurava
o relicário do Santo-Lenho, ante o qual ajoelharam sobre
almofadas de veludo carmezim, franjadas de oiro e propositadamente dispostas sobre a alcatifa, os augustos noivos e o egregio Infante, depois de sobre elles haver lançado
agua benta o sumilher-da-cortina Antonio de Vasconcellos
e Sousa, que a esse tempo exercia junto ao velho Deão as
funcções de coadjutor.
Rutilava de lumes, como se ardendo estivesse, a velha
Cathedral, em cuja ornamentação brigavam a capricho tafetás e sedas, veludos e setins, damascos e brocados, por
modo tal que em todas as tres naves do alteroso templo,
como no vasto cruzeiro, e na opulenta capella-mór, e no
elegante côro, paredes e tecto se achavam completamente
forrados, ao passo que sobre o pavimento corria alastrando-se em florões de variegado matiz um rico tapete.
Não era menos de ver, nem menos de admirar, o esplendor
deslumbrante em que se desintranhavam castiçaes lavrados,
e ponderosos tocheiros, e candelabros, e vasos, e relicários
da mais brincada esculptura, nos quaes amiúde com a reluzente alvura da prata, ora fôsca, ora polida, figuravam as33

498
sociadas as fulvas refulgencias do oiro, cravejadas não raro
dc pedraria finíssima ou realçadas por delicado esmalte.
De espaço a espaço, alternavam com esses primores, na
ornamentação de cada altar, as poucas flores naturaes que
o ardor da quadra estival permittiá grupar formando ramalhetes nas esbeltas jarras de porcelana chineza ou nas bojudas talhas do Japão.
Em mãos de thuriferarios balanceavam-se cadencialmente,
retinindo-lhes isochronos os grilhões, argenteos incensorios
de rendilhado lavor,—cinzelados talvez por algum emulo
de Benvenuto Cellini,—caçoilas em cujo amago inrubesciam
esbraziados carbunculos, d'onde se evolavam pela atmosphera, com os azulados fumos do incenso, quantos aromas
a Arabia produz, quantos a Ethiopia, quantos a Pérsia,
quantos a índia, quantos o incarnado Oriente.
Seguiu-se com toda a pompa e magnificência o intoar
do Te Deum laudamus, acompanhado pelos músicos,—emquanto Suas Majestades e Alteza faziam oração no presbyterio, sem cortina nem sitiai, mas simplesmente ajoelhados
(attenta a'curtíssima demora do acto) em ricas almofadas
de veludo carmezim. No recincto da mesma capella, e fazendo acompanhamento á Família Real, ajoelhava a Camareira-Mór e ajoelhavam egualmente as outras Damas do
Paço \ o cruzeiro e o corpo do templo achavam-se occupados pelos dignitários e outras mais pessoas que faustosamente compunham aquelle vistoso cortejo.
Ditas pelo Deão as orações do ritual, cantou-se no coro
umVillancico apropriado á solemnidade.
Que Villancico seria este, cantado na Sé por occasião de
irem alli render graças ao Altíssimo os augustos noivos, não
pude eu averiguar. Alguma composição métrica estou suppondo que fôsse, algum cântico de hyperbolicos elogios aos
excelsos consortes e simultaneamente uma súpplica para
que sobre elles copiosas incidissem as bênçãos do Céo.
Chegaria similhante Villancico a estampar-se e a correr
impresso, como tantos outros cantados na Cathedral de
Lisboa, na de Coimbra, na Capella Real do Paço da Ribeira, na do Paço Ducal de Villa-Viçosa, na Egreja do Convento de Nossa Senhora da Graça (em Lisboa), na do Real
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Convento de Nossa Senhora da Esperança, na do Real
Convento de Santa Clara, na parochial Egreja de Santa
Maria Magdalena, na de S. Pedro em Alfama, e em vários
outros templos que se me afigura ocioso mencionar (já da
capital, já das nossas províncias)? Confesso-me ignorante
neste ponto,—e séi apenas dizer que, se acaso mereceu
as honras da impressão, não logrei eu incontrál-o na vasta
e preciosa collecção de Villancicos pertencente á Bibliotheca
Nacional de Lisboa, cantados muitíssimos d'elles por occasião de Matinas em noite do Natal, ou Matinas e Festa dos
Reis, ou Matinas da Immaculada Conceição.
Mas nesse valioso repositorio (que abrange reinados de
D. João IV, D. AffonsoVI, D. Pedro II e D. JoãoV) descobri com grande alvoroço meu dois folhetos, que representam bibliographicamente duas raridades, e que passo a mencionar aqui por se prenderem com o especial assumpto do
presente livro.
É uma d'ellas estampada por João da Costa, em formato
a que habitualmente chamam in-S.°
Folheto impresso em redondo com pouquíssimo itálico,
^9 Pag- numeradas o constituem, dispostas num caderno
único de 20 fls. e tarjadas (as que apresentam composição)
por cercadura de vinhetinhás typographicas.
Das 20 fls. que constituem o folheto falta a i.« (correspondente ás pag. i.a e 2.a) no exemplar pertencente á Bibliotheca Nacional de Lisboa: em branco seria, caso não
estivesse destinada na frente (o que não supponho provável)
a quaesquer dizeres de ante-rosto.
Destina-se a pag. 3." ao frontispício, e é em branco a
pag. 4.»
O texto dos Villancicos (no primeiro dos quaes ha parte
em portuguez e parte em castelhano,—ao passo que para
todos os outros é exclusivamente a lingua castelhana a escolhida) começa na pag. 5, e decorre até á pag. 39 (com o
reverso em branco), servindo-lhe ahi de remate a palavra
Finis (em versaes de redondo).
O caderno, que apresenta reclamos em todas as paginas
do texto, offerece entre a pag. 5 e a pag. 21 tres series de ru-
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bricas assim constituídas:—de pag. 5 a pag. 7 (f iij —
"I" "'D; de pag. g a pag. i5 (ff—ff ij—ff iij—ff iiij);
finalmente de pag. 17321 (fff—fff ij — f ff iij).
No frontispício lêem-se, tarjadas por cercadura egual á
das outras paginas, os seguintes dizeres:
%
VILLANCICOS, | QVE SE CANTARAM | Na Profifiaõ de Francisca | do Sacramento, & Sylva. | No Mofteiro de Cliellas das Conegas | Regrantes de S. Augujlinho. \
(Logar occupado por vinheta gravada em madeira, que representa uma
rosa.) | EM LISBOA, | Na Officina de joam da Costa. |
| M. DC. LXXV. |
A outra especie de que também pretendo fazer aqui menção, e que se me deparou entre os livros a reservados» da
Bibliotheca Nacional, é impressa pelo neto de João da Costa.
Diz esta assim no frontispício:
VILLANCICOS, | QUE SE CANTARAM | Na Igreja
de Nolla Senhora -da Nazareth das | Religiofas defcalças de
S. Bernardo | Em as Matinas, & Fe/la | DO GLORIOSO |
S. GONÇALO. | (Logar de vinheta decorativa, gravada em chapa
de madeira.) | LISBOA. |
| Na Officina de Valentim da
Colla Deslãdes, | Impreflor de Sua Mageftade. | Com as licenças necej)'arias. Anno de 1707. |
Constituído por um caderno único de 12 fls. em formato
a que vulgarmente chamam in-8.°, impresso em redondo
com pouquíssimo itálico, reclamos, rubrica por lettra alphabetica (nas pag. 3, 5, 7 e 9), um cabeçalho ornamental
(constituído pelo agrupamento de vinhetinhas typographicas), duas linhas-de-infeite, tres iniciaes floreadas, e um remate decorativo, — este raro folheto abrange 23 pag. numeradas.
Na pag. 1(com o reverso em branco) figura o frontispício; em pag. 3 principia o texto da composição (todo em
castelhano), e finaliza na pag. 23 (cujo reverso é em branco)
pelas palavras I.avs Deo (em versaes de redondo) seguidas
do remate ornamental que já mencionei.
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Por desfastio dos leitores, e para assim lhes dar ácêrca
do «libreto» uma fugitiva idéa, transcreverei doVillancico n
as graciosas Coplas que decorrem entre pag. 6 e pag. 7:
SAnto prodigiofo,
Que los"bailes quieres,
Que difcreto eres,
Como eres hermoíò,
Pues en vez de pedir un cilicio,
Y una diciplina,
Te mueílras ufano, te ofreces propicio!
Con una Horefta, una jacarandina
Cantemos, bailemos
Con dulces extremos,
Y mal aya quien tenga violência
En hazer elta alegre penitencia.
Si con la eficácia
De nueílro temor
Es Santo mayor,
Quien tiene mas gracia,
Su virtud es fin duda admirable,
Pues fiempre rifuefía
Al Cielo nos lleva por modo agradable:
Burlas de la culpa, y la gracia te empena,
Los Angeles cantan,
Los hombres fe encantan,
Y mal aya, &c.
Voltemos, porém, á solemnidade religiosa da Sé: tornêmo-nos a incontrar com as sereníssimas pessoas d'El-Rei
D. Alfonso, da Rainha D. Maria Francisca, e do Infante
D. Pedro.
Concluídas as ceremonias no templo, volveram Suas Majestades e Alteza, processionalmente acompanhados pelo
Cabido, ao coche que os aguardava á porta da Cathedral.
E, reorganizado o préstito pela mesma fórma em que tinha
ido á Sé, desceu depois pela Padaria ao Pelourinho-velho,
até intrar no Terreiro do Paço, onde se achava formada a
Cavallaria e postado em alas o Terço da Armada.
Baixava o sol no horizonte quando a Família Real se
apeou do coche para intrar no Palacio, em cuja varanda
lhe aguardavam impacientes o ingresso trombetas e charamelas e atabales.
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E ao passo que nos régios aposentos dava intrada El-Rei
D. Alfonso com a Rainha D. Maria Francisca entre acclamações e vivas do povo que enthusiasticamente festejava
nas ruas o auspicioso consorcio, rompia o Terço da Armada
em cargas de mosquetaria: respondiam-lhe entrementes as
salvas dos artilheiros, tanto no Castello de S. Jorge como
nas outras fortalezas, acompanhadas outrosim pelos vasos
de guerra surtos no Tejo.
Do apparato com que o Paço da Ribeira estava ingalanado, no intuito de condignamente receber e hospedar os
augustos noivos, fale por mim o Ínclito D. Antonio de Sousa
de Macedo. Eis textualmente o que diz, em referencia a este
particular, o citado Mercvrio Portvgve^ com as novas do mez
de Agosto do Anuo 1666:
%
«O I aço tinha muitas obras nouas que fe fizerao com
toda a grandeza, renouandofe apofentos, & acomodandole
portas, & janellas com mudança de feruentias, reduzido
tudo ao moderno, com que o antigo ficou muito melhorado,
& fe vé hoje huma cafa verdadeiramente Real. As falas,
antecamaras, & cameras dos quartos delRey, & da Rainha,
eftauam magnificamente ornadas com telas riquiílimas, &
dc obra bem noua, feitas em Milam de encomenda com eftudo particular; & na camera de fuas Mageítades huma tapeçaria de fedas vinda da China, tam rara, & exquifita,
que nam fe fabe que em Europa tenha igual. Os bofetes de
prata, elpelhos, & outras peças curiofas tinham muito que
.ver, & o que mais refplandecia era a propriedade do concerto que em tudo hauia.»
Cá fóra, volto a dizêl-o, continuavam-se ininterruptas as
calorosas acclamações com que o povo saudára na passagem
as pessoas dos augustos cônjuges. Avizinhava-se a noite, e
proseguia o folguedo: proseguia sob novo aspecto o festivo
espectáculo, porque, mal se escondeu no occaso o astro do
dia, desabrochou Lisboa toda em luminarias multicores, que
transformaram de súbito a velha cidade num incantado sonho
das regiões orientaes; scintillavam sobretudo, num deslumbramento de reverberações incomparáveis, as ruas percorri-
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das pelo cortejo e ornamentadas com os arcos triumphàes
de que já fiz menção.
Mas afora os arcos monumentaes, que, sob a inspecção
do Senado da Camara, tinham sido erigidos pelos mesteres
dos officios, pelos homens de negocio, e pelas corporações
das colonias extrangeiras, outros havia ainda levantados
por iniciativa dos moradores de Lisboa, de mais singela
apparencia, mas não menos significativos na intenção do
regozijo com que o povo portuguez acolhia no seu advento
a excelsa Princeza de Nemours e ^Aumale («sereníssima
princeza de Nemours Estorna lies» lhe chama a Carta Regia
dirigida ao Senado em 7 de Abril de 1666, e transcripta
pelo meu estimável amigo Eduardo Freire de Oliveira no
tom. vi (pag. 588) dos Elementos para a Historia do Município de Lisboa). Eram aquelles arcos picturescamente constituídos por verdes folhagens de louro e de buxo, consoante
o antiquado costume dos nossos conterrâneos em solemnidades analogas,—e d'esse costume nos deixou exemplo demonstrativo em representação graphica o anonymo auctor de
um precioso desenho aberto cm chapa de cobre, que tive
occasião de ver na opulenta «collecção olisiponiana» do meu
prezado collega Visconde de Castilho,— gravura a que o ei udito auctor da Lisboa Antiga summariamente se refere (em
pag. 346 d'A Ribeira de Lisboa).
Executada no e.xtrangeiro, constitue essa gravura um rectângulo, que mede approximadamente om,3i4 de altura por
om,3qo de largura,—e, dividida transversalmente em duas
seccões, representa em cada uma d'ellas um trecho das
pompas, com que se despediu em Lisboa na sua partida
para Inglaterra a Infanta D. Catherina, já desposada com
El-Rei Carlos II e já portanto oficialmente reconhecida
como Rainha da Gran-Bretanha. Na secção superior figura-se (como está indicando o respectivo lettreiro em língua
alleman) o «pomposo préstito da Rainha Catherina da GranBretanha, tal qual se realizou em Lisboa aos 20 de Abril'
1 I£m 23 de Abril, e não em 20 (como erradamente se lê no lettreiro),
é que Lisboa presenciou os acontecimentos commemorados na estampa a que me refiro.

5O4
de 1662» OPrdcí)tigcr Durcfcjug bcr Jtõnigin Sacarina Don («rofft
Britanien, fo gcfd?cf>cu in Lifabona, bfn 20 April A.° 16G2);
na inferior é a «Vista do imbarque da Rainha Catherina da'
Gran-Bretanha na sua partida de Lisboa para Inglaterra
em 1662» (Slbbilbung n>ic bir Jfõnigin Sacarina Don ©rofô Britanien, jii
Don Liiabona nad)cr Sttgelanb ucrrcifl Anno
1662).
Ora é precisamente a primeira d'essas duas representações, que nos dá graphicamente, por analogia, mutatis mutandis, uma idéa approximativa do que poderão ter sido
em iò6(i os luzidos festejos de Lisboa no ingresso da Rainha
D. Maria Francisca Isabel de Saboya, — festejos de que infelizmente não chegou a publicar-se reproduzido por estampas o espectaculoso apparato: alli se vê debuxada a fileira
das liteiras e carroças que figuraram no préstito,—e em primeiro plano o coche real, sentada no Iogar d' honra, á direita
d El-Rei D. Affonso, a graciosa noiva do monarcha inglez,
com o Infante D. Pedro na cadeira da frente; alli se descortinam formados no Terreiro do Paço os Terços da Infantaria; alh se observa outrosim a picturesca disposição
dos arcos festivos, constituídos alguns singelamente por
buxos e louros.
Similhantemente dispostos é de crer que estivessem, no
ingresso da Rainha D. Maria FYancisca os louros e os buxos
nos festões e nas grinaldas, nos obeliscos e nas pyramides,
nos trophéos e nos arcos, levantados a expensas dos moradores de Lisboa, e por sua iniciativa planeados, por seu alvoroço erigidos, sob a fiscalização official do augusto Senado.
Com a verdura dos ramos harmonizava-se talvez o vistoso
tremular de bandeiras, e flammulas, e galhardetes. De espaço a espaço, folguedos e dansas, e musicas, mais e mais
Contribuiriam para abrilhantar o movimento d'aquelle febril
regozijo.
E assim se justificavam plenamente por todos os modos
as palavras que Antonio de Sousa de Macedo veio a escrevei no citado Mercvrio Portvgve\ com as novas do me\ de
Agosto do Anno 1666:—«
neíla entrada de fuas Mageítades vio Lisboa o mayor triumpho, que pôde ler que o
mundo haja vido.»
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Aos festejos d'este primeiro dia outros deveriam seguir-se
ininterruptos, se lhes não viesse pôr estorvo uma súbita indisposição' da Rainha D. Maria Francisca. Esse o motivo
por que só, decorridos quarenta e tres dias de intervallo,
progrediram as festas em i5 de Outubro: com luminarias no
Paço e em toda a cidade recomeçaram nessa noite os públicos
folguedos; seguiram-se na outra deslumbrantes fogos de artificio, escolhido o Terreiro do Paço para theatro d este espe• Que indisposição terá sido esta, por cuja causa ficaram interrompidas as festas, não será hoje fácil diagnosticar com precisão.
No Mcrcvrio Portvgvej nada incontro em referencia ao caso.
O auctor da Historia de Portugal Restaurado toca muito de leve
no incidente, usando (quiçá com intenção reservada) palavras vagas
e até certo ponto sibyllinas. Diz elle cm pag. 844 do tom. 11 (e sempre
á edicão-/>riHC<7>s que me refiro)
padecendo a íaude da
Rainha os effeytos da grande pena que interiormente tolerava, & cultandolhe hua grande febre algOas fangrias, entendeu o Infante que era
obrigado a não faltar naquella occafiaó na afliítencia do Paço».E logo
na pag. seguinte accrescenta: — «
havendo a Rainha melhorado do achaque, que padecera, continuáraõ com grande alvoroço as
prevenções das fedas, que tiveraõ principio a quinze de Outubro».
E, sé por esta fórma laconico se nos mostra o Conde da Ericeira,
mais laconico se nos otferece o Padre 1). Antonio (.aetano de Sousa
(Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa—tom. vii, pag. 400).
Diz-nos este apenas, que o Infante D. Pedro, depois do solemne ingresso dos noivos em Lisboa, se retirara descontente d'El-Rei para a
sua Quinta de Queluz, «donde vinha todos os dias íaber da Rainha,
que eftava doente».
_
.
No dizer do Conde da Ericeira a indisposição physica da Rainha
era inicialmente filiada em desgostos moraes, provenientes da desillusáo que lhe produzira no espirito o conhecimento intimo do individuo
com quem se achava unida á face da Egreja,-c traduzira-se por ..hua
grande febre», a que fôra mister acudir com «alguas fangrias».
Mas ... pergunto agora eu:—como harmonizar com esses desgostos e essas desillusões o que Luiz de Verjus escrevia officialmente para
França?
.
rc J I•<
Eis o que dizia Verjus, segundo se le em pag. 10 de livro que ja
citei Les Portugais cn France les François eu Portugal par R. Francisque-Michel:
..Le roy passe toutes les après disnées dans la chambre de la reme,
et ne peut presque demeurer sans la voir. II a des complaisances pour
elle quon n'a jamais que pour les personnes qu'on aime beaucoup; et
comme la passion qu'il a pour elle est la plus juste et la plus raison-
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ctaculo; cm 17 houve no mesmo Terreiro jogos-de-cannas,
precedidos por chacotas e dansas; em iS repetiram-se os
fogos de artificio; em 19 correram-sc touros no Terreiro
do Paço, e em 20 se realizou nova corrida; em 21 produziram-se novas invenções de fogo artificial; e finalmente em
22 veio a effectuar-se terceira toirada,—crescendo sempre
na magnificência os espectáculos de cada dia quando comparados aos antecedentes.
nable qu'on puisse avoir, on peut assurer qu'il n'en a aussi jamais eu
de plus forte. II y a d'autant plus d'apparence quelle durera, que la
reine, de son costé, est touchée des soins et de 1'affection du roy, et
cherchc à n'avoir pas moins de complaisance pour luy qu'il n'en a pour
elle. Ceux qui le connoissent le mieux sont les plus persuadez qu'elle
a dcsjà beaucoup de crédit sur son esprit, et qu'elle 1'aura entier dans
la suite».
No tocante ao mesmo assumpto, vale também a pena de consultar-se em pag. ccxxn o tom. iv (part. 2.*) do — Quadro elementar das
relações politicas e diplomáticas de Portugal com as diversas potencias
do mundo, desde o principio da Monarchia Portuguesa até aos nossos
dias; ordenado, e composto pelo Visconde de Santarém, Das Academias
lieaes das Sciencias de Lisboa, Madrid, Nápoles, Turim, Munic/i, e do
Instituto de França, etc. (Pariz—Na Ollicina Typographica de Fain c
Thunot—MbCCCXI.1V).
Eis o que diz o eruditíssimo Visconde, referindo-se á Rainha D. Maria
Francisca:
«Nos primeiros tempos que decorrerão depois da sua chegada, não
só esta Princeza viveo na melhor intelligencia com EIRei D. Alfonso,
mas até MM.Verjus e Saint-Romain se mostrarão mui satisfeitos do
modo por que era tratada».
Ora se bem ponderarmos o caso, e attendermos a que tinha decorrido quasi completo um mez entre o desimbarque da Rainha na praia
da Junqueira e a sua intrada pública na capital, — occorre-nos mui naturalmente a suspeita de que os achaques experimentados por 1). Maria
Francisca, durante o mez de Septembro e alguns dias quiçá de Outubro, nada mais tenham podido significar do que os symptomas inherentes ao periodo inicial de uma gravidez, — gravidez que por qualquer accidente viesse acaso a mallograr-se, e cuja ephemera existencia
os conluiados inimigos d'EI-Rei 1). Allonso procurariam depois, nos
seus tenebrosos desígnios, tornar completamente despercebida.
Nalgum de meus leitores estou eu porventura a descortinar surrisos
maliciosos.... perante a hypothese que ora aqui apresento de uma
possível gravidez na esposa de um monarcha, ácérca do qual passa levianamente em julgado a reputação de improlifico.
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Do apparato manifestado nestes folguedos, que deveriam
inda continuar por alguns dias se de súbito lhes não puzesse
cobro a invernia superveniente, pode o leitor colher uma
idéa mais ou menos circumstanciada, consultando os livros
que em nota da pag.
lhe citei. E, entre esses, de preferencia lhe recommendo o
MERCVRIO | PORTVGVEZ | COM AS NOVAS DO
MEZ | DE | OVTVBRO, | do Anno 1666. | E RESVMO
E objectar-me-hão talvez com o escandaloso e monstruoso processo
que por ahi corre publicado -. — Causa sobre nullidade de matrimonio
entre Partes de uma, como autora, A sereníssima rainha D. Maria Isabel
de Saboya, nossa senhora, e da outra o procurador da justiça ecclesiastica, em falta de procurador de Sua Magestade el-rei D. Afonso VI,
Nosso senhor. (I-Ogar occupado por uma vinheta typographica e uma linhadeinfeitc.)
Lisboa: Na Fénix Rua do Longo n.° 35 (continuação da Rua Formosa).— 1843 (Jn-8.° de i36 pag. numeradas, precedidas por 6 sem numeração').
O que superabunda porém de escandaloso e monstruoso, nesse montão de infames documentos, é mais do que sufficiente para em boa herrrieneutica lhes apagar todos os foros de authenticidade,—pois que não
admitte o pudor humano haverem podido testemuhas do sexo feminino
(recolhidas inclusivamente algumas nos claustros da Religião!) dictar e
subscrever depoimentos assim revoltantes. Similhante processo, a meu
ver, não representa mais do que uma ascorosa e torpe falsificação, practicada nas trevas pelos tétricos inimigos do desventurado Monarcha.
Improlifico seria El-Rei D. Affonso? improlifico o proclamam geralmente. Peçò, porem, licença para uma pequenina objecção.
Referindo-se ao inlace de Mademoiselle d'Aumale com El-Rei D. Affonso, Mademoiselle de Montpensier intercalou em suas «Memorias» o
trecho seguinte2:
le mariage confommé, elle écrivit à toutes fes annes combien elle avoit raifon d'etre fatisfaite, qu'elle avoit époufé le plus honnête-homme du monde, que rien ne manqueroit à fon bonheur lorfqu'elle auroit un enfant, qu'elle efpéroit d'en avoir bientôt.»
• Ha d'estc opúsculo edições posteriores, publicadas em Lisboa (|858 e i85y), e antecedidas por uni prologo dos editores (prologo, cuja redacção e attribuida por Innocencio (Dicc.
Bibi. Port.-tom. ix, pag. 59) ao conhecido escriplor Sebastião Jose Ribeiro de Sa).
■ Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, fite de Gaston d Ortéans, frere de
Louis XIII, Rot de France. Na edição que tenho presenlc (A Maestricht, Cliez J. lídme
Dufour & Ph. Koux, Imprimeurs & I.ibraire», aflòcies. - — M. DCC. I.XXVI.—8. vol.
in-ia.°) vem o trecho cm pag. 3i 1 do tom.v.
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BREVE DAS FESTAS | que fe ft- erão em Lisboa pello
ca/amento de Suas \ Magejtades. |
Constitue este fascículo, impresso por João da Costa, em
formato a que habitualmente se chama in-4.0, um caderno
de 24 pag. innumeradas (segundo já dito ficou em pag. 450
do presente livro), com reclamos e rubrica por lettra alpha-

Seguidamente accrescenta cm guisa dq commentario epigrammatico:
«J'ai vu tout ce que je viens de dire dans une lettre qu'elle avoit
écrite à M." de Béthune, qui la lut à la Reine en ma préfence, & deux
ans après M.r le Cardinal d'Etrées voulut qu'elle ne fúl pas mariée, &
il lui negocia le mariage du Prince de Portugal, fit reléguer le Roi fon
Irere dans une líle, & dit que fa vie n'étoit pas en fúreté: ainfi elle eft
dans le cas d avoir deux maris, & dans celui d'avoir époufí les deux
freres. M.r d'Etrées peut avoir à fe faire ce genre de reproche, & avoir
quelque crainte d'être parvenu au chapeau de Cardinal par cette voiei
lui qui, par ía capacite grande & ample, par fa qualité, & par beaucoup
d autres raifons, auroit pu venir à cette dignité fans aucun fecours que
celui de fon mérite. 11 doit avoir quelque douleur que des confidérations
humaines lui ayent fait approuver ce qui ne fe peut pas faire qu'il ne
condamne dans le fecret de ía confcience; elle a eu une filie dece dernier mari, qui eít fort débauché, à ce que tout le monde dit. II y a pourtant efpérance qu'elle en demeurera à celui-ci: fi la raifon du déréglement étoit fuffifante pour rompre un mariage, elle ne pourroit pas
quitter fon mari & époufer un troifieme frere, puifqu'il n'y en a plus
en Portugal que le Roi & celui qui eft fon mari.»
No citado tom. iv do Quadro elementar das relações politicas e diplomáticas de Portugal (em pag. ccxxvn) menciona-se (de accôrdo com
um officio expedido por Saint-Romain aos 9 de Dezembro de 1666) a
«declaração da Rainha de estar persuadida que se achava d'esperanças». E numa nota o nobre Visconde de Santarém accrescenta: — «Em
Março do anno seguinte ainda as esperanças da Rainha não estavão desvanecidas». Por ultimo diz elle (pag. ccxxvm a ccxxix): —
desvanecendo-se porem depois as mesmas esperanças teve EIRei com
isso grande disgosto, que a mesma Rainha algum tanto mitigou, dizendo-lhe que se não fora d'aquella vej seria d'outra:. E justifica oVisconde esta narrativa com o officio deVerjus e o officio do Abbade de
Saint-Romain aos 11 de Abril de 1667.
Volto portanto, sem mais commentarios, a perguntar:—improlifico
seria El-Rei D. Alfonso?! Perante as flagrantes contradicções que se
atropelam na argumentação de quantos buscam provar a incapacidade
physica do monarcha, julgo procedentes as minhas dúvidas e auctorizada a insistência da minha interrogação.
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betica (nas pag. i.", 3.% 5.", 7." e 9."), composta cm caracteres de redondo a matéria do texto, que abre por uma
inicial ornada e termina por um remate decorativo (aquella
mesma vinheta que veio depois a figurar em 1668 no rosto
da Practica Medica do Dr. Thomaz Rodrigues da Veiga,—
e bem assim no das Noticias curiosas, e tiecessarias das cousas do Brasil pelo P. Simão de Vasconcellos,—frontispícios
ambos aqui neste meu livro já reproduzidos em fac-sitnile
photo-lithographico).
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Estou a vêl-o desfilar... . estou a vêl-o em sonhos, o famoso préstito, pelo Chiado abaixo.
E nas janellas de João da Costa, jubilosamente forradas
de colgaduras de seda,—rodeados quiçá por assistência numerosa de visitantes,— elle e D. Archangela de Sousa, e a
incantadora Luizinha (que ao tempo era já nascida, abençoado fructo d'aquelle consorcio) muito risonha e muito graciosa com os cabellitos loiros (loiríssimos talvez) a inroscarem-se-lhe em bucres, e, todo vaidoso com a pequenita ao
collo, o velho avô João de la Coste a rever-se imbevecido
nas galantarias da neta. ...
João de la Coste assistindo em Lisboa ao espectaculoso
ingresso da sua formosa conterranea?! Elle proprio, incontestavelmente: elle proprio, o afamado impressor parisiense,
que ora tinha, a convite do filho, trocado pelas margens do
Tejo as margens do Sena, e em Lisboa fixára a sua residência,— em Lisboa, onde a Egreja «das Mártens'» lhe

' Assim costumava chamar o vulgo á Parochial Egreja de Nossa
Senhora dos Martyres:
.■Começou elRey a Igreja de S.Vicente. Fundàrão os eftrangeiros a de
N. Senhora, chamàrãolhe dos Marlyres, pera quê fe fez, & a grande antiguidade foy corrompendo o nome de Martyres, em Martês, e atè a natureza do articulo trocou.» (Vida de Dom Frei Bertolamev dos Martyres da Orde dos Pregadores Arcebispo e Senhor de Braga Primas
das Espanhas Repartida em /eis liuros com a folenidade de fua tresladação por Frei Luis Cacegas da me/ma Ordê cfc Cronijla delia na Prouincia de Portugal. Reformada em estilo & ordem <£• ampliada em fuceffos e particularidades de nouo achadas por Frej Luis de Soufa da
me/ma Ordem <£- filho do conuento de Bemfica—lmprejfa na notauel
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deveria dar abrigo aos restos mortaes, quando fosse Deus
servido chamál-o á sua presença.
Em que anno possa ter vindo fixar-se na companhia do
filho o velho João de la Coste, não serei eu quem o determine, pois que para tanto me faltam subsídios e fundamentos.
Em 1658, quando o moço João da Costa se achava já
residindo em Lisboa (conforme deixei demonstrado na pag.
399 do presente escripto), sei eu que ainda na capital da
França explorava seu pae a industria de livreiro. Tenho
d'isso a prova em livro, de que possue um exemplar a Bibliotheca Nacional de Lisboa:
LES | METAMORPHOSES 1 D'OVIDE. | TRADVITTES EN PROSE | Françoife, & de nouueau foigneufe- |
ment reveuês & corrigées.\AVEC\XV. DISCOURS CONTENANS 11'explication Morale des Fables:jENSEMRLE
QVELQVES EPISTRES\Traduittes d'Ouide, & diuers
autres 7 raitte\ | dont cetle Imprefsion a ejlé augmentée. |
(Logar occupado por vinheta decorativa, gravada em madeira.) | A
PARIS, | Chez Nicoi.as & Iean de la Coste, au ] mont
S. Hilaire, à 1'Efcu de Rretagne. | Et | En leur boutique à

Villa de Viana a custa da me/ma Villa por Niculao Carualho lmpreffor
de S Mg.d' Anno i6ig—Liv. i, cap. i)1
"
das Martês, que he o nome, que na voz comú tem a Igreja
de nofla Senhora dos Martyres
» (Op. cit.— Liv. 1, cap. 111).
Sobre esta corruptéla («das Martis» por «dos Martyres») veja se o
que diz o Visconde de Castilho no vol.vi da Lisboa Antiga (em pag. 42).
' Esm rara edição, dc que existem dois exemplares nn Bibliothecn Nacional de Lisboa,
traz gravado em cobre o frontispício e vem adornada com o retrato do santo Arcebispo
(também aberto em lamina dc metal). Tanto no retrato, como na elegante port«da do frontispício, lese: loan Schorkcnsfecit. O volume e constituído por 283 (ls. numeradasna frente,
antecedidas por 4 innumeradas (não se comprehendendo nestas as do frontispício e retrato),
e seguidas de 5 também sem numeração.
Dividido em cadernos dc 6 tis. (com excepção do i.° que só tem 4), que formato inculca
este livro? a classificação empírica dos bibliograplios arbitra lhe geralmente o formato tnfolio; Innoccncio (no Dicc. Bibi. Porl.—
em pag. 328 do tom.v) claramente indica a sua
hesitação, dizendo: —-Folio 011 4.0 gr.- E ainda haverá quem se não revolte contra este
cahotico c ridículo proccsso de arbitrariamente classificar formatos?
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la pctitc porte du Palais; | dcuant les Auguftins. |
M. DC. LVIII. |

|

Constitua esta obra, agrupadas na constituição de um só
volume in-8.° (e sob o frontispício cujos dizeres acabo de
indicar), tres Partes distinctas com especial numeração de
paginas. É impressa em redondo com algum itálico, rubricas por lettra alphabetica, e reclamos na pagina derradeira
de cada caderno. Por elementos de infeite oflerece (alem de
iniciaes floreadas, cabeçalhos ornamentaes e remates decorativos) gravuras em cobre (entre essas um busto de Ovidio).
Gravado em metal é também o ante-rosto, com figuras allegoricas e os seguintes dizeres (abertos na chapa):
Les | METAMORPHOSES | DOVIDE | Traduittes en
Profe Fran- \ coife et de nouueau foi* \ gneufement reueiies \
efe corrigees. \ 'ÀVEC \ XV. DISCOVRS | Contenans lexplica= | tion Morale des | Fables | Enfemble Qiielques Epi/Ires traductes \ cTOuide & diuers autres traicte* | dont cejle
jiiipreffion a ejlé \ aiifpncntêe j A PARIS \ Che\ Nicolas et
Iean de la \ Cojle freres \ Iouxte la Coppie imprimee | pour
VAutheur par \ les heritiers de lauge- | Iter. | i65S. \ Anec
Priuilege du Roy. |
A Parte i d'este livro, destinada á traducção das «Metamorphoses», abrange 701 pag. numeradas, 16 preliminares
e i5 finaes sem numeração, incluídas no grupo das numeradas as i5 estampas relativas aos quinze cantos do poema
e no grupo das preliminares a do busto do poeta.
A Parte n, que abrange 346 pag. numeradas, seguidas
por 10 sem numeração, abre num frontispício especial com
estes dizeres:
LE I IVGEMENT I DE PÂRIS-I (Vinheta gravada em madeira, que representa uma taça repleta de fructas.) | A PARIS, |
Chez Nicolas & Ikan de la Coste, au | Mont S. Hilaire,
à 1'Efcu de Bretagne, | ET | En leur Boutique à la petite
porte du Palais, qui | regarde le Quay des Auguflins. |
M DC. LVIII. 1 AVEC PRIVILEGE DV ROY. \
33

õ 14
Adornado (na pag. 4) com uma gravura allusiva (aberta,
como as precedentes, em chapa de cobre), Le Ivgement de
Paris (cujo texto finaliza na pag. 47, e é em branco a pag.
48), apresenta (na pag. 3) um prologo sob a epigraphe —
Le Libratre av Lectevr. Seria Nicolau Renouard (o auctor
do Ivgement) quem o redigiu em nome dos livreiros-editores? ou (como antes o proprio titulo do prologo parece
querer inculcar) redigil-o-hia, pelo contrario, algum destes
dois (Nicolau de la Coste ou João de la Coste), se o não
redigiram ambos em collaboração?
Fosse como fosse, diz assim o referido prologo, de cujo
texto a composição typographica abre por um M floreado:

LE LIBRAIRE AV LECTEVR.
MOnsievr, ceux qui >íont pas lei/ les Vers Latins des Metamorphoses D'O vide, ou il n j' a rien du Iugemeu t de
Paris, <6 l'ont veít infere dans vne certaine Traduãion, autrefois publiée fous le tilre de Grano Olympe, ont iugé que
la derniere Traduãion des me/mes Metamorphoses, entierement conforme au Latiu, ejloit defeâueufe, n'y trouuant pas
cette piece, qui ejl vne des plus agreables inuentions que l Antiquité nous ai/ laifsées. Ce defaut prefumé a fait naijlre en
plufieurs le defir de la voir, d'vn Jlyle pareil à celui des Metamorphoses, & ce de/ir a inuité 1'AiUheur de la derniere
Traduãion de recueillir ça <£• là ce qui en a eSlé efcrit.pour
former ce petit Ouurage, & le faire voir à pari Jaus le mefler dans les Oeuures iyOvide, qn il s'eSl ejforce d'imiler autant quil a pú. Peut-eSlre que cette imitation ajfeãêefera
iuger Jes paroles plus Politiques qu'elles ne doiuent ejlre:
mais il s'efl cru obligé de s'accõmoder à fon fuiet; & reprefentant vne feinte, bieti que ce foit en profe, regler pluftojl Jon difcours aux loix de la Poéjie, qu'à celles de l'Hiftoire.
O espaço que decorre de pag. 49 a Gi (e é em branco
a pag. 02) incontra-se occupado por—Les Abeilles, Metamorphose, traduite du quatriefme Liurc des Georgiques de
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Virgile. Entre pag. 63 e 85 (com a 86 em branco) deparam-se-nos (traduzidos do latim de Ovidio)—Les Remedes
contre 1'Amovr. Depois, occupando a pag. 87 (com o reverso em branco), um rosto especial:
XV | DISCOVRS | SVR LES | METAMORPHO- \
SES D'OVIDE, í CONTENANS VEXPLI-1 cation morale des Fables. | (Logar occupado por uma vinheta decorativa.) |
A PARIS, | Chez Nicolas & Iean de la Coste, au | Mont
S. Hilaire, à TEfcu de Bretagne, | ET | En leur boutique
á la petite porte du Palais, | deuant les Auguftins. |
M. DG. LVIII. | AVEC PRIVILEGE D\' ROY. |
Escriptos por Nicolau Renouard (o auctor das traducções
no livro contidas), prolongam-se estes XV Discours até á
derradeira das paginas numeradas, seguindo-se no grupo
das innumeradas a respectiva Table des Chapitres.
Finalmente a Parte 111 do livro abre também por seu especial frontispício:
LES | EPISTRES | D'OVIDE, | TRADVITTES \ en
nojlre Langue. | Auec quelques autres fujets. | (Vinheta decorativa.) | A PARIS, | Chez Nicolas & Iean de la Coste,
au | Mont S. Hilaire, à 1'Efcu de Bretagne, | Et en leur
Boutique à la petite porte du Palais, qui | regarde le Quay
des Auguftins. | — | M. DC. LVIII. | AVEC PRIVILEGE DV ROY. |
Abrange esta Parte, vertidas do latim de Ovidio, a EpisIre de Didon a Ennee, a Epistre d'Ariadne a Tliesee, e a
Epistre de Medee a Iason.
Seguem-se-lhes, como remate, mais tres composições, a
saber:
Letlre d'Oclavie a Mare-Antoine. Tirée de la verité de
1'Histoire, à limitation des Epi/Ires d'Ouide.
Roland fvrievx. Traduit, ou imite des Vers Italiens de
1'ArioJle. (É simplesmente o Canto primeiro).
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Le Devxl de la France a la mort dv gr and Henri IV.
du tiom, Roy de France, & de Nauarre.
Dos frontispícios, que ora acabo de transcrever, deduz-se:
i.°, que não figuram nelles como impressores, mas tão
sómente como livreiros-editores, os dois irmãos Nicolau e
João de la Coste;
2.0, que ainda em i658 se achavam ambos commercialmente associados em Paris;
3.°, que tinham elles á venda os seus artigos de livraria
em dois estabelecimentos distinctos (situado um d'elles no
«Mont Saint-Hilaire» e fronteiro o outro ao «Quay des Auguftins»).
Não sei porem ao certo concluir, se ainda ao tempo exerceriam, a par do commercio de livreiros, a industria de impressores. No caso de efectivamente exercerem, claro está
que nem sempre da própria officina se utilizavam, quando
por conta sua (como editores) lançavam obras ao mercado:
ahi está d'isso uma prova no livro que deixei citado,—livro,
em que não figura declarado o nome do impressor, mas cm
que tudo nos revela a officina de Agostinho Courbé: iniciaes
floreadas, cabeças decorativas, e vinhetas ornamentaes, são
todas exactamente as que se incontram nos lavores d'aquelle
famoso impressor, e as que em grande parte vieram mais
tarde a figurar successivamente nas impressões de João
da Costa, nas de Miguel Deslandes, e nas de Valentim da
Costa Deslandes.
Em i658, portanto, durava ainda (conforme provado fica)
a sociedade commercial de Nicolau de la Coste com seu
irmão.
Tenho eu, porem, defronte de mim um livro, do qual se
infere logicamente achar-se, ao tempo da respectiva impressão (em 1664), dissolvida a ligação commercial dos dois irmãos. E nem mais, nem menos, do que a Histoire Romaine
pelo P. Fr. Nicolau Coeffeteau, — obra em tres tomos, cujos
frontispícios nos accusam isolado o nome de Nicolau de la
Coste. O exemplar que d'esta impresão pude consultar, e
que pertenceu outróra á «Bibliotheca da R. Caza de S. Vicente» (cujo sêllo apresenta estampado no frontispício de
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cada tomo), existe hoje arrecadado na Bibliotheca Nacional
de Lisboa.
Eis o que se lê no rosto do «Tomo primeiro»:
HISTOIRE I ROMAINE, | CON 1 ENAN 1 TOV 1 CE
OV1 S'EST I paffé de plus memorable, depuis le commence | ment de 1'Empire d^Augurte, iufqu'à | celuy de Tibere I AVEC UEPITOME DE L. bLORVS \ depuis la
fondation de la ville de Rome, iufqu'à \lafin delEmpire
,
,, | »v RftY I Par R. P- en Dieu F. N. CoeffeTEAvfde 1'Ordre | des Freres Prefcheurs, Confeiller du Roy
en fes I Confeils d'Eftat & Priué, & nommé par | fa Maiefté
à 1'Euefché de Marfeille. | DerniereedUton
& augmentée \ auant la mort de l Autheur. | TOME PRE
MIER. I (Logar ocoupado por uma vinheunha typograph.ca.) | Che/.
Nicolas de la Coste, au Mont S. Hilaire | á lEfcu de BreH' '"i la nptite Dorte I du Palais, deuant les Augul
P
!?r;
tins. "L M DC. LXIV. | AVEC PRIVJLEGE DV
ROY.
Constitue este «Tomo primeiro» vol. in-ia.»> de! 56. pag
numeradas, 24 preliminares sem numeraçao, e 37 finaes que
também se apresentam innumeradas.
O «Tomo segundo», que, no mesmo formato in-12. ^constitue vol. de 615 pag. numeradas, 12 preliminares iS linaes sem numeração, diz assim no frontispício:
HISTOIRE | ROMAINE, | CONTENANT I OV 1 CE

P. en Dieu F. N. Coeffeteav, | de 1'Ordre des 1Je^es l>rJf'
1
r™ 1 I hiller du Roy en fes Confeils d LJial d |
ZSSZl£%r% uUà TE- I
* Mar.
leille I Derniere Edition, reueue, corngée & au- | gmentée
•íuam la mort de 1'Autheur. | TOME SECOND. | (Vinhetinha
typographica.) | A PARIS, | Che/. N.colas DE la CoSTE,au
mont S. Hilaire, | à 1'Efcu de Bretagne, & a la petite porte
du Palais, deuant les Auguftins. |
| M. DC. LX1V. ,
AVEC PRIVJLEGE DV ROY. \
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No frontispício do «Tomo terceiro», que constitue vol.
in-12.0, de 568 pag. numeradas, 4 preliminares sem numeração, e 40 derradeiras também sem numeração, lêem-se os
seguintes dizeres:
HISTOIRE | ROMAINE, | CONTENANT TOVT CE
QVI S'EST | paífé de plus memorable, depuis 1'Empire de |
Domitien & des autres Empereurs | Romains iufqu'à Licinius. j Par R. P. en Dieu F. N. Coeffeteav, de | 1'Ordre
des Freres Prefcheurs, Confeiller | du Roy en fes Confeils
d'Ejlat & Pri- \ né, & nommè par Ja Majejlé à 11'Etiefclié de
Marfeille, | Derniere Edition, reueue, corrigée & augmentée | auant la mort de 1'Autheur. | TOME TROISIESME. |
(Logar occupado por vinheta decorativa.) | A PARIS, | ClieZ Nicolas de i.a Coste, au Mont S. Hilaire, | à 1'Efcu de Bretagne, & à la petite porte | du Palais, deuant les Augul"tins. |
| M. DC. LXIV. | AVEC PRIVILEGE DV
ROY. |
Dos dizeres frontispiciaes, que nesta impressão observámos, outra conclusão nos cumpre também tirar. E vem a
ser que nenhum dos dois repositorios biographicos por mim
citados, em pag. 3o3 a 304 do presente livro, logrou cahir bem na determinação do anno em que falleceu Nicolau
de la Coste: collocando-lhe um d'elles a data da morte cerca
de i65o, e cerca de 1660 o outro, indevidamente ambos lh'a
anticipam, visto ser claro e positivo que ainda em 1664 exercia Nicolau de la Coste a sua profissão em Paris.
O que não sei precisar é se ainda na capital da França
residiria a esse tempo João de la Coste, ou se pelo contrario
estaria já em Lisboa na companhia do filho.
Ignoro outrosim que motivos o induziriam a emigrar: conjecturo entretanto que lh'os determinariam talvez saudades
do filho, sobrevivente único da numerosa prole.
Aos 8 de Septembro de 1666 era admittido o velho João
de la Coste na «Irmandade do Bemaventurado S. Luiz
Rei de França» (como em pag. 324 deixei demonstrado).
E, como não é razoavel presumir que logo no proprio dia da
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sua chegada a Lisboa ou nalgum dos muito proximos se lhe
realizasse o ingresso na Irmandade, sobram-nos plausivelmente motivos para crer que já em 29 de Agosto d'aquelle
anno estaria João de la Coste presenciando nas janellas do
filho o espectaculoso cortejo, de que fiz menção no precedente capitulo.
João de la Coste,-que exerceu' perante a «Irmandade
do Bemaventurado S. Luiz Rei de França» as funcções de
Escrivão (1668 a 1669) e de Juiz (1669 a 1670), já (de 1667
a 1668) havia outrosim desimpenhado ante a mesma confraria as funccões de Mordomo, como consta do auto lavrado aos 3 dê Julho de >667 no citado registro da referida
Irmandade. Nesse auto, em que figura entre varias assignaturas a do proprio João de la Coste e a de seu filho, subscreve elle o seu nome em francez, como nos outros autos
costumava sempre, mas addicionando-lhe agora a qualidade
do cargo, para que ficara eleito, por esta (Óvtm-Jean de
la Coste mort d'homme (o que bem prova a escassez de
seus conhecimentos no tocante á lingua portugueza). Mort
d'homme, em vez de «Mordomo», hão de confessar que
é.... ingracadissimo! Alguém entretanto lhe fana jovialmente notar o fúnebre calembour, a que se prestava tal
cacographia, ou repontaria mesmo elle proprio quando bem
se afirmasse no caso: o que é certo, é que apparece cortado
por uma risca obliqua (sem todavia ficar oblitterado) o t
da svllaba mort, no intuito provável de supprimir-se urna
nota hilariante e ficar-se tão sómente lendo-Jean de la
Coste tiiord'homiue (!).
Com a data de 21 de Julho de 1669 meontram-se lavrados
no registro da Irmandade tres termos, em cuja subscripção
figura0 o nome de João de la Coste, e lá se observa concomitantemente em dois d'elles a assignatura do filho.
Mas d'ahi por deante... • nunca mais o nome do velho
impressor parisiense torna alli a deparar-se-nos, quer mencionado, quer assignado, em termo algum do reg.stro. Acha-

1 Vid. no presente livro pag. 324 e 325.
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ques da velhice começariam talvez de salteál-o, pondo-lhe
estorvo á frequencia das sessões. É o caso de repetir, com
o Poeta d'Os Lusíadas, os quatro versos por que finaliza
no Cant. iii a est. 83:
A pallida doença lhe tocava
Com fria mão o corpo infraquecido:
E pagaram seus annos d'este geito
A triste Libitina seu direito.
No dizer de João de la Caille (2.0),—conforme ficou accentuado em pag. 324 do presente livro,—o fallecimento do
velho João de la Coste deverá ter sido em 1671: e, pois que
na Rua da Figueira podemos com muita probabilidade assentar a sua residencia (em companhia do filho), na Egreja
Parochial de Nossa Senhora dos Martyres cumpre-nos presumir que hajam recebido sepultura as suas relíquias. Poderia portanto o Archivo da Parochia offerecer-nos subsídios, com que ratificássemos a asserção de João de la Caille,
se no incêndio subsequente ao calamitoso terramoto de 1755
houvessem logrado escapar os antigos registros do cartorio.
Devemos entretanto crer, mesmo sem esse confronto, que
o auctor da Histoire de VImprimerie et de la Librairie,
com respeito ao passamento do sogro de seu pae, não iria
precisar o anno, se nesse particular lhe restassem dúvidas.
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Passando a exercer em Portugal a industria de hvre.roimpressor, passou também o filho de João de la Coste a
aportuguesar seu nome, pela fórma que temos visto, em
quantos livros imprimiu compostos na língua portugueza,
e d'esses nos bastam, para exemplificar o facto, aquehes
que ficam citados em pag. 16, 17, 33i, 354, 357, 365, 3bb,
367, 368, 397, SgB, 436, 437, 438, 451, 476 e 5oo do presente escripto.
Se obras hespanholas eram, porem, as que estampava,
hespanholizado então punha nessas o nome.
^
Como especimen d'esta modalidade, tenho eu em 1edição por elle impressa' um interessante livro (cuja edição 2.
imprimiu Antonio Craesbeck de Mello em 1682):
ARTE I DE I GALANTERIA. | Efcreuiòla \ D. FRANCISCO DE PORTVGAL. | OFFRECIDA | A LAS DAMAS DE PALACIO | Por D. Lvcas de Portvgai. Comendador de | la Villa de Fronteira, y Maeftre-fala dei | Príncipe
I r> mpu exemplar, que pertenceu em tempos á Livraria dos Condes da Ega (como se infere do lettreiro doirado na pasta da incadernação), foi adquirido cm leilão e constitu.u o lote n.° 698 mencionado
a pag. 57 do
Catalogo de livros antigos e modernos-Alguns muito raros e pela
maior parte não vulgares e curiosos-Para serem vendidos em leúao
nos dias n de janeiro de :89u ás „ horas da manha, e nos segu.ntes
ás 7 horas da noite, na Avenida da Liberdade
■ •
(Lisboa-Typographia Universal- i8go-In-8.« de 76 pag. numeradas,
precedidas de 4 sem numeração).
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nueítro Seiíor. | (Vinheta gravada em madeira, e representativa de
uma jarra com flores) | EN LISBOA | En la Emprenta de Ivan
DE I.A Costa. |
| M.DC.LXX. | CON TODAS LAS
LICENCIAS. | In-4.0 de 128 pag. numeradas, precedidas
por 12 sem numeração; impresso em redondo, com muito
itálico intercalado; rubricas e reclamos; duas iniciaes floreadas; e duas cabeças ornamentaes (sendo uma d'ellas a
da aguia com as azas abertas, que figurou depois na Musa
Typographica (veja-se o respectivo especimen cm reproducçao photo-lithographica, no cap. m da «Primeira Parte»
do presente livro),—e sendo a outra (d'ella tratarei no capitulo proximo) a que tem serpentes nos extremos e na parte
mediana o escudo francez das tres flores-de-liz).
ITesta primeira edição, que vem citada (em pag. 229) no
tom. 11 do Catálogo de la Biblioteca de Salvá escrito por
D. Pedro Salvá y Mallen (Valencia —1872) possue dois
exemplares a Bibliotheca Nacional de Lisboa.
E da segunda (não menos rara do que a primeira) possue
dois exemplares também:
ARTE | DE | GALANTERIA | ESCRIVIOLA | D.
FRANCISCO DE PORTUGAL. | OFRECIDA | A LAS
DAMAS DE PALACIO | POR D. LUCAS DE PORTUGAL | Comendador de la Villa de Frontera, y Mae/lre-Sala
dei Príncipe nuejlro Seíior. | (Logar occupado por uma vinheta gravada em madeira.) | EN LISBOA. | Con las licencias necejjarias. | En la Emprenta de Antonio Craesbeeck | de Mello,
Impreflor de S. Alteza. |
| Ano M. DC. LXXXII. |
In-8.° de 192 pag. numeradas, antecedidas de 7 sem numeração (que o bibliographo Innocencio omittiu, quando tratou do livro em pag. 38 do tom. 111 do Diccionario Bibliograpliico Português).
Aqui temos agora outra obra, impressa também por João
da Costa, nas circumstancias da precedentemente citada:
HESPANA | LIBERTADA, | Poema Pofthumo | PARTE
SEGVNDA | POR | DONA BERNARDA | FERREIRA

5z3
DE LA CERDA, | Sacada a lu\ por fu hija | DONA MARIA CLARA | de Menezes. I (Logar occupado por gravura em
madeira que representa uma taça repleta de fructas.) | EN LISBOA I En la Officina de Ivan de la Costa. |
M. DC. LXXIII. | Com todas as licenças necejfarias. \
In-4.0 de 283 pag. numeradas, 4 preliminares innumeradas, e 2 finaes sem numeração, com 1 pag. em branco entre estas e a seccão das numeradas, impresso em redondo
com algum itálico, reclamos e assignaturas por lettra alpbabetica, iniciaes floreadas no principio de cada Canto, icmates decorativos, e cabeças ornamentaes, acha-se representado este raro livro na Bibliotheca Nacional de Lisboa
por tres exemplares, um dos quaes offerece a particularidade notável de ser precisamente aquelle em que se lançaram manuscriptas a declaração de estar «conforme com
o seu original» e a de por esse facto poder «correr».
A «Parte Primeira» do Poema (também d essa tres exemplares incontro na Bibliotheca Nacional de Lisboa) constituo, no chamado formato m-^voL de .83 fls. numeradas
na frente e precedidas por 4 sem numeraçao, impresso em
redondo com pouquíssimo itálico, reclamos e rubricas por
lettra alphabetica, iniciaes floreadas, cabeçalhos ornamentaes, e remates decorativos.
E diz assim o frontispício:
HESPANA | LIBERTADA. | PARTE PRIMERA. |
rnxíPVFSTA POR DONA \ Bernarda Ferreira de Lacerda. í DIRIGIDA AL REY CATHOLICO | de las Heipanas don Philippe tercero defte | nombre nueflro (enor. |
(Logar occupado por gravura em madeira, que representa um cesto
com flores.) | Con todas las licencias necefsartas. | — | EN
LISBOA. | En la Officina de Pedro Crasbeeck. | Ano 1618. |
Da Hespana Libertada (Parte Primeira e Segunda) occupa-se Innocencio (em pag. 356) no tom. , do Dicc.onario
Bibliographico Portuguez, dizendo: «
posto que
toda escripta em hespanhol, merece entrar aqui, por ser
rara, e gosar d'estimação».
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De um livro sei eu, porém, que traz o texto em castelhano, e que, apezar d'isso, nos offerece em portuguez o
nome do impressor.
Esse caso particular explica-se, todavia, pela circumstancia de estar em portuguez o frontispício, muito imbora em
castelhano seja o titulo da obra:
TRAGICOM EDI A | EL | CAPITAN | LVSITANO. |
ESCRITA. | POR MANOEL DA COSTA, E SYLVA. |
E Iofeph Correa de Brito. | Offerecida. | AO SENHOR |
IOAM DE MELLO DA SYLVA, | Comendador das Comédas de S. Marinha de Quintella, & S. Sal- | uador de
Ioanne, Comendador, & Alcayde Mòr de Villa Franca | de
Xira, Senhor da Ilha de Cabo Verde, & Senhor da Villa, &
Ca-1 fa de Bellas, &c. I (Logar occupado por vinheta decorativa.) |
LISBOA. | Na Officina de IOAM DA COSTA. |
|
M. DC. LXXVII. | Com todas as licenças necejfarias. |
Constitue folheto in-4.0, de 56 pag. numeradas, e 7 preliminares sem numeração, impresso em redondo com o indispensável itálico, rubricas e reclamos, linhas-de infeite,
uma inicial ornada, e dois cabeções decorativos (um dos
quaes é gravado em chapa de madeira e constituído o outro pelo symetrico agrupamento de vinhetinhas typographicas).
Esta especie não vulgar, cujo titulo vem erradamente
indicado na Bibliotheca Lusitana (em pag. 237 do tom. 111),
incontro-a representada por um exemplar na Bibliotheca
Nacional de Lisboa.
Das paginas innumeradas a 1." é occupada pelo frontispício, e em branco a 2."
Corre da 3." á 4." uma Dedicatória em portuguez, assignada pelos dois auctores. Na 5." ha um Soneto em portuguez, que não traz subscripção, mas que outrosim constitue Dedicatória dos auctores ao patrono do livro.
Entre a pag. 6." e a 7." correm as Licenças. A pag. 8.°
é completamente em branco.
As paginas numeradas destinam-se ao texto da Tragicoviedia (em tres actos ou jornadas). E toda em verso esta
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composição theatral,—e entram nella os personagens seguintes (cuja enumeração (typographicamente disposta em
duas columnas) vem na pag. i):
Viriato.
SHuia
Ri/elo.
Fileno barba.
Seluagio graciofo.
Sergio Galua Pretor Romano.

Seruilio Pretor Romano.
Marco Vitilio Pretor Romano.
Laura.
Lucinda hermana de Vitilio.
Soldados. Vandoleros.
Paflores.

Outra especie aqui tenho também presente, na qual se
incontra posto em portuguez o nome do impressor João
da Costa, muito imbora escripta a obra em castelhano, e
mesmo em castelhano o seu proprio titulo; a explicação,
porem, d"esta anomalia, podemos talvez ainda filiál-a na
circumstancia de estarem escriptos em portuguez os amplos
dizeres frontispiciaes com que o editor João Barbosa Machado offerece e dedica o livro a D. Diogo de Faro e Sousa.
Refiro-me ao Sermon, qve eu la Rogativa, qve celebro la
Iglefta Parroquial de S. Gil de Granada a N. Senhora de
las ires NeceJJidades, al empenar el contagio en dicha civdad,
predico el Doctor D. Ioseph de Barcia,/ Zambrana
el dia Domingo 23 de Iulio de 1679.
—obra de
que a seu tempo me occuparei mais detidamente no decurso
destas paginas (ahi verá o leitor então expostos por extenso,
com precisão bibliographica, os prolixos dizeres do rosto, e
a parte que nelles se offerece redigida em portuguez, e em
portuguez o nome de quem os imprimiu).
Isto

no que respeita a livros castelhanos impressos

por João da Costa.
.
Mas, se escriptas em latim eram as obras que na officina
estampava, latinizado lhes vinha no logar competente o nome
do impressor.
Aqui vou dar em seguida um exemplo:
ALEXII COLLOTIS | de Iantillet | HORiE | SUBSECIV7E. | (Logar occupado por florão ornamental, que representa
uma rosa, gravado em chapa de madeira.) | ULA SSIP0NE. | Ex
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Typographiâ Joannis a Costa. |
Ciuii facultate Superiorum. |

| M. DC. LXXIX. |

Constitue esta rara especie' (de que incontrei um exemplar
na Bibliotheca Nacional de Lisboa,—e outro pude também
ver na da Academia Real das Sciencias) vol. in-12.0 de
3gi pag. numeradas, precedidas de 23 sem numeração, e
seguidas de 1 egualmente innumerada, impresso em redondo
com muitíssimo itálico (o itálico representa proximamente
a metade da composição typographica), assignaturas por
lettra alphabetica nos cadernos, e reclamos nas paginas,
linhas-de-infeite, duas cabeças decorativas (gravadas em madeira), duas iniciaes floreadas e vários remates ornamentaes.
Occupa o frontispício a pag. i.a das preliminares innumeradas, e é cm branco a 2.a
Corre da 3." á 4* a Dedicatória do livro (IlluJlriJJlmo &
AmpliJJimo Domino Ferdinando Mascarenice Comiti à Turre
Marchionis Fr on ter ice Filio ac primo hçredi) subscripta pelo
auctor.
Seguem-se na pag. 5.a dois Epigrammas latinos escriptos
em louvor de Jantillet por Antonio Luiz de Azevedo (Nobilijjimo & EruditiJJimo viro Alexio Colloti de lantillet
Chrijti Militice Equiti Antonius Aloyjius de A\evedo).
' Um século depois de sahida a lume, representavam já raridade
bibliographica os exemplares da obra a que me estou referindo.
Assim o dá a intender o P.Thomaz José de Aquino, quando a pag. 436
do tom. 11 das Obras de Luis de Camões, impressas em Lisboa na Officina de Simão Thaddeo Ferreira (1782-83), expõe o motivo que o leva
a olíerecer em nota aos leitores as duas versões latinas feitas por Aleixo
Collotes de Jantillet do celebre soneto camoniano «Septe annos de
pastor Jacob servia».
Eis como se expressa o illustrado commentador do nosso grande
Poeta:
«Por serem hoje hum pouco raras as Horas Sub/ecivas do Erudito
Aleixo Collotes de Jantillet, fignalado entre os que no feu tempo fe
fouberão explicar melhor no Idioma Latino, (impreflàs em Lisboa na
Oflicina de Joaõ da Coda, anno de 1679) e em obfequio aos amantes
das Traducções Liberaes, deixarei aqui as duas que elle, verfo por
verfo, fez delle Soneto de Luis de Camões.»

ALEXII

COLLOTIS

de Iantillet

HORI
SUBSECIV^.

ULYSSIPONE.
£x Typographiâ Joannis a Costa.
M. DC. LXX1X.
ÇurnfacHÍtait Suptriorum.

¥

1

ALEXIJ COLLOT1S
DE JANTILLET
Epiftolx.
EPISTOLA I.
Galliarum Regi
Ex perfiw viri mb ilis.
Ekeficijs Majcftatis tuac
olim deuinétus, captabam opportunitatcm, quâ poflèm obfequiú mcú qualecumque exhibere.gratique animi indicia, & auguítú
nomcn tuum venerantis; Sed cccc, dum
in hanc intentus occafioDem, qusero farendi gloriam , magnitudo tua, quç nullis termiais circumfcribitur , nouo mc
- " "
A
género
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Na pag. 6.a dcpara-se-nos um Epigramma grego de Antonio Rodrigues da Costa (com a respectiva interpretação
latina) em louvor do livro:
Et; tcOto è%Yiox-/i/xevéatxtcv te
xxi xxptêéçxrcv flíchcv
'K—iy^xpux.
A'1'JOVJU 7, TTivíf p:€X0V ÍTÚxa T1VX1T0 ©oío&;
Kai uivo; íi{ Kaúrap roOSt $1x210; ir,v.
OòXtva ixuOxaai áTjixíçija /mtívi
Kai Ta'-/_a rà; Saçvac írpa~£; «via;.
'AXâ' ó uiv áiftÍTai tou (poí&v 'AXíÇiv áxoúaai
Kaioapo; àvO' ojto; Tovfji»; áf/.o; fatv.
'Avrwvtcç 'Pcíepótio; Kcç-ie;.
Latinè fie habet
/« laudem politijjimi & elegantijjhni libclli.
FAllor, an hunc Phccbus finxit mirâ arte libellum,
Unus & hoc dignus munere Cçfar erit.
Verius haud aliud quemquam dixifle fatendum eíl;
Forfitan & lauros vefeeris Aonias.
Dicier ille tamen pro Phaibo exoptat Aléxis,
Ciefaris ifte locoTurrius eíTe Comes.
Antonius Rodericius Cojlenjts.
Abrange a pag. 7." um Epigramma latino, subscripto por
Ignacio da Silva Vasconcellos (Doãijjimo viro Alexio Colloti
de Jantillet).
Nas doze paginas seguintes está o Index.
Finalmente as Licenças (umas em latim, outras em portuguez) occupam o espaço que vai da pag. 20." á 23." (cujo
reverso é em branco).
Ao texto do livro destinam-se as 391 pag. numeradas,
a ultima das quaes termina pela palavra Finis em caracteres
majusculos. No reverso d'esta, incontra-se ainda (mas innumerada) a pagina reservada para a Errata.
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Por duas secções é constituído este livro interessantíssimo:
de capítulos em prosa consta a primeira; de composições
poéticas, a segunda.
Na secção dos escriptos em prosa, — merece especial menção a Carta em que Jantillet descreve ao Padre D. Raphael
Bluteau a Quinta do Marquez de Fronteira em Bemfica1.
E tão curiosa me parece, que (attenta a raridade do livro)
não sei furtar-me á tentação de transcrevêl-a aqui em beneficio dos leitores.
Hoje que municipalmente Bemfica pertence á capital,
como formoso especimen da sua picturesca peripheria, peço
licença para offerecer ao meu dilectissimo Visconde de Castilho, illustre auctor da Lisboa Antiga, um trecho intercala1

Sobre a opulentíssima Quinta dos Marquezes de Fronteira em Bemfica publicou o sr. Brito Aranha um breve artigo no vol. n (pag. 265 a
266) do Archivo Pittoresco (Lisboa —Typographia de Castro & Irmão —
MDCCCLIX). O artigo é illustrado com uma estampa, desenhada por
Nogueira da Silva, e gravada por Flora em chapa de madeira: representa essa estampa um trecho do jardim e ao fundo uma parte do palacio.
Esta lindissima vivenda, incontro-a eu citada (quatorze annos antes)
em pag. 17 do
Itinerário, que os extrangeiros, que vem a Portugal, devem seguir
na observação, e exame dos edifícios, e monumentos mais notáveis deste
reino. Pelo Abbade A. D. de Castro e Sousa. Académico Honorário da
Academia das Bel/as Artes, Socio EJfectivo na Secção de Historia e Antiguidades do Conservatorio Real de Lisboa, etc., ele. (I.ogar occupodo por
vinhetinha typographicn.) Lisboa. Typ. da História d'Hispanha, Calçada do
Monte, n.° y5.—1845. (In-8.° de 46 pag. numeradas).
E em pag. 43 d'este seu opusculo o Abbade Castro aconselha a leitura da «poética descripção da Quinta» no livro Hora; Subcessiva.' de
Aleixo Collotes de Jantillet.
Por ultimo accrescentarei que também o N.° 9:720 do Diário de Noticias (Lisboa, 18 de Janeiro de 1893) menciona azulejos existentes na
referida Quinta,—e cita, aproposito d'esta, o nome do illustre francez
(nome que inadvertidamente lhe troca, chamando-lhe «Jacques Collot
de Jantillet»).
Com respeito ao auctor do livro Hora; Subcessiva; leia-se em pag. 727
a 728 do tom. u a citada Historia do Infante D. Duarte pelo meu
bom amigo José Ramos-Coelho.
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vel na sua «Olisiponiana». Acceite o poeta das Manuelinas1
na transcripção do trecho, a que me refiro, um testemunho
modesto da muita gratidão que lhe tributa quem estas linhas ora está escrevendo,—e não só'testemunho de gratidão, rpas testemunho de veneração pelo seu nobilíssimo
caracter e pelo seu alto valor litterario.
Diz a Epistola assim (pag. 106 a 119 do livro):
Raphaêli Bluteavio
Clerico Regulari Theatino
Catholico librorum Cenfori.
Vlllam íive Prçtorium Marchionis Fronteriaj Henficanum
(eruditiflime vir) iuadeo ut videas, ego nuperrimè vidi,
non fine pcenitentiâ tarditatis; atque adeo ut tibi cupiditatem

De Jantillet, e das obras que elle escreveu, incontro egualmente menção no livro—Portugal e os Estrangeiros
Estudos de Manoel
Bernardes Branco da Academia lieal das Sciencias de Lisboa (Lisboa—
1879)—tom. ii, pag. 369, 453 e 512.
' Manuelinas Cancioneiro de Julio de Castilho (l-ogaroccupadoporuma
Vinheta typojiraphica.) Lisboa: Na Imprensa Nacional M.DCCC. I.XXXiX.
(In-8.° de 266 pag. numeradas e 1 final sem numeração).
A capa, que serve de resguardo á brochura, é toda occupada pela
estampagem lithographica (a preto e vermelho) de um elegante desenho
executado á penna pelo auctor dos versos: na frente, o titulo da obra
immoldurado por uma tarja de phantasia, em concordância com o estylo das portadas quinhentistas; na lombada, o titulo e a data com accessorios de ornamentação; no retrospecto, a graciosa reproduccão de
uma das janellas manuelinas do Real Paço de Cintra, e por baixo em
lettra quinhentista dois versos d'Os Lusíadas (o 5." e o 6.° da est. 56
do Cant. 111).
De 5oo exemplares foi a luxuosa edição em magnifico papel-de-linho
da Fabrica do Prado (em Thomar). E mais se imprimiram 9 em papelWhatman, todos numerados: na capa d'estes nove (um dos quaes (o
N." j) me foi offerecido) a lithographia acha-se delicadamente illuminada a pincel pelo auctor dos versos, — illuminura que varia caprichosa de exemplar para exemplar.
Dos exemplares em papel-de-linho nacional, possue um preciosíssimo o Dr. Venâncio Deslandes: consiste a sua notável singularidade
34
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illuc eundi injiciam, lubet pulchritudinem & gratiam loci deicribere, quantumque memoriâ, & cogitatione in fpecies rerum defixâ adequar, oculis tuis fubjicere. Haud dubito, quin
ampliora videris in alijs, quas peragrafti, Europa; regionibus,
príefertim (i domum fpeítes, quç designatã in cedifkij ichnographiâ laxitaté ordinemque nondú accepit; fed Villani non
tam amplitudo commendat, quàm hortorum incorrupta toto
anno amcenitas, Cceli enim ceftivi hibernique temperies clementior arbores florefque viridate foliorum perenni veílit ac
fovet. Ad fecundum ab urbe1 milliarium Villa hffic fita eít, in
eo tradu, quem Benficanum vocant, unde & illi nomen: intrantibus à Septentrione atrium occurrit, deinde porticus
dua;, quarum altera triplici arcu conftruda eít, fenis è flavi
coloris faxo columnis fornices fuítinentibus; altera, quce fuperpolita elt, totidem arcus habet, paremque, ex lapide tranftagano cceruleo, columnarum numerum: adhitrent hinc &
inde porticibus bina; aídium portiones, proje&uque eleganti
in atrium excurrunt; harum feneftris fubjacent fonticuli duo,
parietibus inferti, duobufque panifcorum dimidias eminentia; capitibus erumpentes aquas labra marmórea excipiunt.
Aditus in domum plures inferior porticus aperit; per arcum médium introeuntibus fons purus ac vitreus objicitur,
cujus aquã vultus filvani patulo riclu evomit in cõcham è lapide purillimè albo, fontem ornant gemini delphines, quorum
ora tanquam vicini humoris avida in concham propendent,
caudis in filvani vultum furredis. A dextra lteváque fontis,
in luperiora domus aicenditur, fcalis duabus marmoreis invicem adverlls, quç primò reítam feriem graduum fervant,

em ter sido illustrado com formosas aguarellas, todas ellas allusivas ou
referentes ao texto dos versos (e entre essas um admiravel retrato do
Visconde de Castilho),—aguarellas do talentoso pintor Henrique Casanova.
Outro exemplar conheço eu, também muito curioso e muito precioso
pelas galantes aguarellas que o illustram: pertence ao meu excellente
amigo Anselmo Braamcamp Freire, por dadiva que d'elle lhe fez o aguarcllista (o proprio auctor dos versos).
1

«Ad urbe» se lè no texto impresso, o que evidentemente é lapso
typographico.
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deinde molliter inflexas, atque, ubi ad fuperius tabulatum
pcrvenere, (ibi mutuò obvias, quadrata é mármore ítatiuncula excipit jungitque; omnis porrò earum ambitus cancellis,
& tequa per intervalla columellis globos porphyreticos ferentibus, tam ad cultum, quám ad Icandentium tutelam, pra;texitur. A fcalis in cubiculum hilare ac fpatiofum ingreílus eít,
per quod finiftrorfum tranfeuntes accipit janua, inducitque
in porticum tribus arcubus & fex columnis extruétam, cui
& alia pariter arcuata columnataque fubjicitur, ambarum
ítructurâ cum porticibus, quae Villíe átrio imminent, congruente. Hanc porticum fuperiorem, praiterquam quòd profpedum in hortos & in rura amceniflimum habet, non abfurdè
heliocaminum dixeris, gratum adversús frigidiorem hiemis
tempeílatem receptaculum, nam & ventis à boreali plaga flãtibus fubducitur, & folem ab ortu ítatim admiffum in multam diem retinet: ad capita ejus, conclavia duo funt egregiè
fabricata, quorum fub feneítris, applicita; parieti, ílatuç dua;
lapideç tantam aqua; vim eãundunt, ut Itagno, quod totam
frontifpicij hujus latitudinem tenet, efficiendo abunde fit. Per
alterum ò conclavibus aditur aula, quam herma; abacique
fcitè elaborati adornant, parietes tabulis erudita manu piétis veftiuntur, eorumque in parte ima candidis laterculis incruftatâ, pugníe Lufitanorum adverfum Hifpanos pigmento
cyaneo defcriptas cernuntur; tribus feneítris defpecíus eíl
in Xyftum gefimino odoratum, ternaque in eo loculamenta,
opere teflellato m acumen faíligiata, quorum è médio fons
manat, orifque anguinei hiatu egeritur. Ab aula, duabus valvis introitus patet in ambulacrum longe pulcherrimum; hujus pavimentum angulatis lapidibus diverfi coloris diftinguitur; à dextro latere murus eft, cui inçdificati arcuatim foruli
imagines artium liberalium, exhibent, in laterculis apprime
cohíerentibus depiólas; in forulorum interílitijs cavati in hemicyclum loculi, numinum planetas feptem referentium ex
alabaftrite fimulacra complecluntur, inter qua; Apollo, eique
proximus Marfyas iculptura; prgeílantiâ eminent, hic pelle
fpoliatus, ille detradam a;mulo cutem pro tropa;o geltans: ad
pedes cujufque fimulacri, è fiílulis falientes aqute in altum prorumpunt, fuavique murmure in luppoíitas, paululumque fupra pavimentum extantes conchas recidunt, ibique meatibus
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plumbeis abforbentur; muri fumma exornant circuli íloribus
frudibufque multifarijs intcxti, quorum vacua opplent, pedore tenus, formatç hominum effigies; ex adverfo, per totam
ambulacri longitudinem, peribolus c mármore emendatiílimi
candoris exporrigitur, vafa cum Horibus fulciens, difpofitis
juxtâ fedilibus, quaj ambulatione fatigatos juvent; in fine domefticum facellum magnificè inchoatum, necdum abfolutum
eft, ejus veftibulum, mufivo fedili varias in figuras digefto
intedum, fubeuntibus puer alatus guttuin offert çneum, quo
emanantem aquam excavatus in conchulam lápis recipit. Ex
ambulacro tres aditus funt per valvas totidem, in ccenationem tedorio candidiflimo lacunatã, fpeculifque decumanis,
& abacis tam lapideis ab Italiâ advedis, quàm ligneis flofculorum defcriptione figuratis excultam; huic & alia conneditur, amplitudine & fupelledilis copia par, prçterea emblematis, auroque indudâ teftudine, illuminata; parietum infima
depidis lateribus è Bataviâ importatis ambiuntur, pidurâ
multiplex venationis genus, montefque & filvas imitante. Eft
& in hac ccenatione cella retradior, mifcellaneâ pidurâ &
auro laqueata, ftratóque ibi ledulo peropportuna ad fomnum capiendum: fequuntur alia cubicula ac dicetulç, qute
ancillarum habitationi ferviunt, fi quando rufticari familiam
contingit. Ad inferiora pra;torij fcalis marmoreis defcenditur, inftrumento rurali, ac villicorum famulorumque ufibus
ut plurimum deftinata, non pauca tamen cubicula ornatu
elegantiáque poflint cum fuperioribus contendere; pra;cipuè
oblongum conclave eft, Xyfto contiguum, quod flofculis iubtili penicillo delcriptis, ac jucundo per laquear difeurfu errantibus, illuftratur, per circuitum omnem parietum fpecula
diverfi generis pendent, marginibus ex lamellis teftudinum,
& ebeno, aliave pretioià materie, toreumatis aureis argenteifque fulgente decorata. Hinc per porticum heliocamino,
ut dixi, lubjeótã, atque inde per impoíitum ftagno ponticulum, in hortum coronarium tranfeuntibus offeruntur area;
lexdecim prçgrandes, quarum fingulaj pulvinis in mille formas tonfili myrto finuatis conciduntur, florumque omne genus explicant, oculis, quocumque inciderint, in varietate colorum vacillantibus; ftatua; virorum ac mulierum ftj'lobatis
infiftentes mirificè hortum illuftrant, quinque fontibus pra:-
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cellenti artificio fabrefactis, & in quincuncem politis irrigatum, aquis liíc fpeciem lilij repandi, illic scyphi cryftallo
múdioris reddentibus, ibi per tubulos multíplices in fublime
promicantibus: fontium pnecipuus ambulationis primaria:
meditullium tenct, ílrudurç magnificentiâ vifendus: pucri
quatuor diademati, obverfifquc invicem humeris columnaj
marmórea: fcapo innixi, aquam in cupam ingentem porphyreticam per tubas evibrant, his orbiculatus crater incumbit,
cujus umbilicum obtinet fphasra, vafe iafpideo fulta, atque
inauratis fatyrorum aquam eruílantium capitulis prascinéta,
fph®rfe impoíita funt gentilitia domini infignia, & illis corona, ítrepentibus in eâ circulatim compluribus íiphunculis:
hortum finit umbraculum, laetiflimâ vite, quatuor columnarum adminiculo in cameram flexâ, pampinis fpiflioribus locum opacante; fubtus menfa eft è folido lapide porphyretico, immenfe magnitudinis, cum adjunctis ledilibus: unum
horti latus ad Septentriones converfum proceris arboribus
protegitur, qu<e hieme ventos vehementiores lubmovent aut
frangunt, çítate umbram fpatiantibus pra:bent, coeuntium
ramorum denfitate; ad latus alterum lacus extenditur, fpatium horti quã longum eft, complexus, & pro modo latus; ibi
anferculos gregatim nantes, ibi lintrem deauratam afpicias:
in quatuor angulis, (tatua: pari numero, fulcris marmoreis
iuperftantes, aquam magno impetu furium ejaculantur, quç
ílrepitu non injucundo in lacum cadit; hunc marginant, ab
altero è lateribus clathri marmorei, fuper quos vafa florum
plena, & iimulacra nympharum icqualibus intervallis locata
funt-, ab altero murus altior, in arcus & columnas defcriptus,
picto latere, in quo auctores Mafcareniç gentis, virique clariores in equis loricati reprajfentantur, intercolumnia occupante; in parte muri infimâ fpeluncç terna: funt, media Heliconem cum Apolline & Mufis, Pegafumque montis cacumen
ungulâ ferientem oftendit; ex alijs duabus fluunt duo fontes
pellucidi. Ad utraque lacus capita, fcate fibi invicem refpondentes, cum fuis à mármore fplendentibus clathris ftatuifque
confurgunt, quarum in parte fuperiori, duse turres, fuâ quíeque cum diçtâ, affabre fada: eriguntur; utriufque faftigijs
Mercurius petafo, talaribus, & caduceo inftrudus, extremo
pede finiftro infiííit, porreíto altero quafi avolaturus; inter
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turres ambulacrum, iuper muro lacum marginate, protenditur, clathris munitum, longo ordine ftatuarum decoratis,
impoíita medijs clathris feneftra Gmulacrum Mercurij pilam
inauratam calcantis luftinet; è clathrorum regione, loculamcta opere vermiculato concinnè variata, ftatuas Regum
Luíitanorum, umbilico tenus, ex onyche effiftas oftentant.
1 urrium altera dat ingrefluin in porticulam ftatuis pluribus exornatam, huic definenti gradus occurrunt, per quos
afcenfus eft in aream exiguam fed feftivam; quadratis ea
lapidibus ftrata, arboribus inumbratur, ibi iurgit modicus paries, in quo fcutarium gentis Mafcarenia; fymbolum, Pelicanum cum pullis, aliafque aves, vermiculatis varij coloris ac
formse cruftulis, peritus artifex ad fimilitudinem veri expref(it; pifcina areai applicita eft, in quâ pulchrum agmen cernitur olorum natantium, margines ftatuis aquam per tubos
multiformes vibrantibus preecinguntur. Hinc defcenfus fit in
frutetum, callibus flexuolis atque in fe redeuntibus implicatum in modum labyrinthi; in eo umbraculum eft, frondofis
femperque viridibus ramufculis textum, quaternifque elegantis fabrica; columellis juvantibus concameratum; in médio
pyramis fiailium finicorum ac vitri fragminibus, conchylijs,
teftulilque margaritarijs in mille reruni fpecies concinnatis
obduóta, aquam in fublime emittit inftar coronç expanfam,
qua; labro íimiliter variegato fufcipitur; ibi paratum ftibadium, ubi cubes, fi meridiari per íeftivos dies libuerit, aquç
fono leniter cadentis foporem conciliante. Labyrintho hortulus adneclitur, cujus in capite coenatiuncula mutivis teflerulis lautè diftinfta tres continet loculos, cum tribus ftatuis,
totidemque fontibus; ante coenatiunculam lacus pufillus eft,
cum pavimento & crepidine ex albis laterculis; in eo pilulç
quatuor asneas funt, earumque è fingulis aqua per quatuor
hiatus anguftos in altum exilit, funt & duo cum fuis fontibus
delphini, quorum tergis infident pueruli nudi in mármore
fpirantes; juxtà, areola; duç buxo viridi ac denfâ circumIcptç, narciflos, bellides, hj'acinthos, tulipas, cyanos, anemones, renunculos, aliafque hortorum delicias fpeflantibus offerunt; médium inter areolas fpatium occupat fons à Venere
diólus, nam dea mármore politiflimo fada, preflis mammarum petiolis, aquam in rotundam, cui fuperftat, concham ex-

primit, hanc tres delphini, caudis in nodum complicatis, fuftcntant, pofitis capitibus fupra tres teftudines, qu,-e & ipfaj
aquam in craterem amplifíimum fundunt. Ex hortulo in çdes
Príetorij inferiores, per januam in apfida curvatam, regreílus
eft. Adjacet Villa; hortus olitorius, ab horto coronário, via
militari, quç UlyíTiponem ducit, interjacente difcretus, in
quem introgredientes excipit terrenus agger novellis arbufculis plenus; has nutrit ftagni humor, in quod fontes feni
influunt; illorum primarius ab aquilíe roftro dimanat, ab
eoque decurrentis aqua; figuram non alia magis res, quam
extenfum mantile expreflerit. Ex utroque aggeris capite defceníiones funt in planum ingens folum, omni olerum tam indigenarum, quàm peregrirrorum genere abundans; in plani
meditullio vaítus crater oótogonus eft, fingulis cujus angulis
fínguli inhíerent delphini adrepentibus fimiles, & aquam ore
in craterem eje&antes, in hujus centro truncus flat marmoreus, quatuor fonticulis cinétus, qui totidem è faunorum capitellis exiliunt, trunco impofitus eft alius minoris forma? crater, & huic, fuper fulcrum iafpideum,conchula, quam pedibus
mediam premit canephora tubum grandiorem manu gerens,
è quo plures canaliculi aquam ejaculantes murmur gratiífimum commifcent. Hortum circumdat, prajter murum exteriorem celfioremque, alius interior murus & humilior, quem
alternis fuperpofiti florum pulvilli, alternis fedilia diftinguunt;
adjunftum eft aliud planum latè diffufum ac patelcens, malis
aureis finenfibus re£to ordine difpolitis coníitum. Sunt &
Villç in ambitu varia pomaria ac vineç, inter quas tumulus extat rofis conveftitus, quo nihil illecebrofius cerni poteft. Adde jucundifiimum regionis circumjea<E fitum, pingues campos collefque, íedificiorum frequentiam, quorum
alia dimidia parte, alia totâ mole confpicua funt; in primis
eximium ac Villa; continens Ordinis Dominicani coenobium.
Quç omnia ad intuentium voluptatem, atque ad ufus in villâ
degentium mirabiliter conferunt. Ex ijs qua; narravi tibi,uberius fortaffe, quàm occupationum tuarum multitudo patiebatur, vides, quemadmodum te invitet non modò loci fpeciofa
fácies, fed etiam vicinitas, quem, tu nimis urbanus es (ut cum
Plinio loquar) nifi oculis ufurpare concupifcis. Vale. Ulyflipone, III. Id. April. M.DC.LXXVIII.
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Na secção das composições em verso, figura notavelmente (occupando pag. 374 e 375 do livro) a
Interpretatio Tetradecaftichi.
Quod in operibus Ludovici Camonij
PoêtíE Lufitani undetrigefimum eft.
Veríus pro verfu redditus.
D E/erviebat annos per feptem lacob
Paflor, Labano bellce Rachelis patri,
ATon patri ferviebat tamen, at filia-,
Solam petebat guam laboris prcemium.
In fpern diei agebat unius dies,
Dulci contentus afpeâu illiusfrui.
Sed ufus arte fallaci vafer par eus,
Ipji Rachelis in locum dabat Liam.
Afpiciens triflis paflor, cum dolo fiam
Sibi puellam denegatam, non fecus
Acfi nequaquam promeritus illamforet;
Altos per annos feptem fervire occipit,
Dicens, diutius ipfe fervirem, nifi
EJfet, tam longií ad amor em, ri ta tá brevis.
Aliter.
SEpte annos paflor curabat ovile Labani
Cujus erat Rachel filia pule/ira, lacob.
Non famulabatur patri tamen ille,fed illi,
Qnam ftbi pofeebat preemia fola dari.
Cernere dileâam contentus, fpéque diei
Ducebat plácidos unius ipfe dies.
At pro formofi genitor Rachele, fororem
Subdebat tacita callidus arte Liam.
Maeflus ut advertit paflor, Jibi fraude negata
Tanquam non mérito, Virginis ora fia-.
Defervire iterum feptenis incipit annis,
Taliaque ex imo peâore verba refert.
Servirem longo mage tempore, tá breve vitce
Si non pro tanto tempus amore foret.
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Alsxij CoLtOTIS
Interpretatio TetradccaíHchi.

Quod in operibus Ludovici Camonij
Poetee Lufitani undctrigcíimum eft.
Veríus pro verfu rtdditus.
T
Eferviebat annos ter fepttm Jacob
\J Paftory La bano bella Racbihs patri,
Nõn patri ferviebat tamen, at filia,
Solam petebat <juam laború pramtum.
In fptm diei agtbat uniut dits,
Dulct contentas afpeélu illiusfrui.
Stdufut artefaílaci vafer parens,
Jpfi Racbtlis in locum dabat Ltant.
jijbicitns triftú paflor.cum dolofuam
Sibiputllam denegatam, non ftciu
Acji nccjuatjuampromertfut illamforet j
Aiiosper annos Jeptem fervire occipit,
Diee»ftdiutius ifjc íervirtm,niji
JuJJetjam kngu ad amorem, vita ti brtvit.

Alirex

Hor<E SUB J ECI vA.

$■/<;

Aliter.
SEptíannos paftor curabat ovile Labani
Cujus erat Rachelfiliapulchra,Iacob.
Non famulabatur patrs tamen iUt,fed i/li,
G)uam fibipofcebat prtrmia fila dari.
Ctrntre âiltaam contentw,Jpé<]ue dici
Ducebat plácidos unius ipfe di;t.
Atpro formofâ genitor Rachcle, firorem
Subdebat tacttâ callidus arte Liam.
Moeftus ut advertirpaftor,fibi fraude ncgata
Tanquam non mérito,Virgtnss ora ftut.
Defervire iterum feptenú incipit annit,
Taliatjut ex imo peff ore verba refert.
Servirem longo mage tempore,ta breve vita
Si non pro tanto tempus amore for et.
Ferdinando Mafcarcnise
Comitià Turre.
IRriguoi inter fontes,&amtena vireta,
InBtnficano dumfpatsaru agro.
Ybaacum fimiles hortu fclicibm hortos,
Intravit tácito no ih a Thalia pede.
Mifcuit & lecios ferta in redolentia flores,
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Estas duas versões latinas, que ora acabei de transcrever,
andam em mais do que um sitio reproduzidas. Mas o que
me não consta haver sido reimpresso é a carta em latim
que aproposito d'ellas escreveu Jantillet ao Conde de VillarMaior, Manuel Telles da Silva, remettendo-lhe copia das
traducções e solicitando-lhe o respectivo parecer. D'esta
carta se deprehende que foram feitas as versões em Agosto
de 1674; d1ella egualmente sobresái claro o motivo que levou
Jantillet a imprehender segunda traducção, depois de haver
feito a primeira; nella emfim se nos depara testemunho do
muito apreço em que tinha Jantillet os dotes críticos e litterarios do Conde, pois que ao seu juizo não hesita em sujeitar o rascunho no tocante á fiel interpretação do texto
camoniano e á pureza da latinidade.
Eis o que diz a referida epistola (Horce Subseciva?—pag. 73
a 74), cuja transcripção, juntamente com a das duas versões
do Soneto, peço licença para dedicar ao illustre camonianista e meu provado amigo, Dr. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro:
Emmanueli Tellefio à Silvâ
Comiti Villarmaioris.
Cubiculi Principalis equiti aurato
Triumviro Fifci Moderatori
PEr hofce dies proximos, opera Ludovici Camonij in manus fumpferam, cujus poetai ingenium terfum, ftylique lenitatem nunquam non amavi. Ad primam libri apertionem,
in eos verfus incidi, quibus Iacobum defcribit, Labano avunculo, feu potiús filias ejus pulchríe Racheli famulantem. Placuit Tetradecaftichum illud latinum facere, verfibus fenarijs
ad Pha^dri imitationem; sed quoniam modulatio carminis
Phíedriani, minús fortafle lenocinatura erat auribus huic
metro non aífuetis, tranfivi ad elegos, parique verfuum numero reddidi. Hafce autem verfiones meas, nec plenè autographo Lufitano congruentes, nec fatis latinas putabo, nifi
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calculus tuus acceíTerit: itaque opperientur in fcrinio meo, &
cenfuram tuam & limam. E domo X. Kalend. Septemb.
M. DC. LXXIV.
^ Como especimen de composições poéticas incluídas por
Collotes de Jantillet neste seu livro, ainda apresentarei dentre as suas «Heroides® a Epistola de D. Ignez de Castro ao
Príncipe D. Pedro, transcrevendo outrosim o argumento em
prosa que a precede, (Ilora; Subsecivce—pag. 298 a 304).
Queira o insigne orientalista e meu prezado amigo, Professor José Bénoliel, acolher nestas transcripções uma singela
homenagem da muita gratidão que lhe devo e da muita
aítcição que me prende a quem d'Oí Lusíadas traduziu em
versos hebraicos o «Episodio d'Ignez de Castro1».

ARGVMENTVM.
AGnetem Cartriam viri egregiè nobilis filiam notham, Petrus Lufitania3 Princeps, pofl: obitum Conftantiíe uxoris,
ílagrantiflimè adamabat, plurefque ex eâ liberos iufceperat.
Veríim Alphonfus Rex filium amore irretitum eò íegriús
ferens, quòd alienum à fecundis nuptijs cernebat, interficere Agnetem ftatuit: igitur per abfentiam Petri venantis,
Conimbricam, quâ in urbe Agnes degebat, cum armatis
profedus eft. Accepto hoc núncio Agnes, etfi attonita, tamen intranti a>des Regi occurrit, comitantibus matrem, tenerç admodum çtatis, liberis tribus; jamque & precibus &
lacrymis Alphonii animum expugnaverat, fed Alvarus Gondifalves, alijque è régio comitatu, ítridis pugionibus mulierem
confodiunt, nullius certè, prteterquam amoris, compertam

' Société de Géographie de Lisbonne—Inês de Castro—Episode des
Lusiades—Traduction eu vers hóbreux revue par Mr. le Grand-Rabbin
L. Wogue Présentée à la
session du Congrès International des
Orientalistes par Joseph de M. Bénoliel M. S. G. L. (I-ogar occpado pcln
divis.1 da Socicdadc de Gcographia de Lisboa.) Lisbonne Imprimerie Nationale
i8'/2 (In-8.° de xiu-24 pag. numeradas, precedidas de 7 sem numerarão, com capa impressa em papel-de-côr para resguardo da brochura).
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flagitij. Petrus, defundo patre Alphonfo, ad folium admotus,
duos è ctedis auftoribus Alvarum & Coelium in poteftatem
redados occídit, omni prius genere tormentorum cruciatos,
Agnetifque corpus Conimbricâ, ubi fepulta primò fuerat, in
regium Alcobacenfe Ccenobium, quffifitiílimâ ac plane regali põpâ, juffit infcrri: ibi duo Conditoria, alterum Agneti,
juxtàque fibi alterum, cândido ex mármore & opere eleganti,
conftruxit: in eis monumentis vifuntur utriufque effigies anaglyphíe, coronatis capitibus.
Agnes Petro.
DVm tu lentus abes, fdvafque indagine cingis,
Flebilis heul cogor Rege jubente mori.
En ego fila fedens torquebam lineafufo,
Fallebamque tua- tardia longa morte.
Quum fubitò curfor Regina■ miffus ab Aulâ
AdJIitit, & trepidar fie mihi mceflus ait.
Heul fuge, teq; tuis miferabilis hoflibus Agnes
Eripe, 6 ignoto, dum licet, abde loco.
Rex venit, ingenti latus agmine feptus & armis,
Teque petit trucibus turbidus ora minis.
Alvarus & Lupius pariter Coelius inflãt,
Inque tuam properat turba parata necem.
Plura nec effatus, Regem nãque Hle timebat,
Deferuit celeri limina nostra pede.
Vt gracilis tremit in limofâ canna palude,
Arboris ut frondes, quas levis aura quatit
Sic tremui, totoque fimul mihi fúgit ab ore
Sãguis, & in gremiu decidit a-gra manus.
Continuò furgens quid moliar anxia qua.ro,
Mens non una mihi confilium-ve manet.
Nunc huc, nunc illuc per totos erro penates,
Iaãor, Ut in túmido naufraga cymba mari
Ter conata fugam, ter primo è limine tecti
Retrahor, ambiguã fertque refertq; timor.
Qualis agit tenuê volvens ad littora concha,
At que eadem falfi retrahit undafreti. ^
Quòfugiã, latebris qua; me fpecus avia codat
Qua--ve domus tutâ fervet arnica fide.
Ivit uterque procul distantes frater in oras,
Hei! fine vel modicâ fola relinquor ope.
Nimirum durus pater eji tibi, Petre, cruenta
Qui velit immeritam tollere morte nuru.
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Nam rea cur dicor, nift te quia dicor amare,
Hoc/celus, hcec culpa? deniq; fuma mete ejl.
Quid fieret mi ferie, quâ poenâ digna viderer,
Si te leefijfem, fie ubi amare nocet.
Ah! quoties dixi,fletu per mcesta cadente
Ora, precor nofier, Petre perennet amor.
At, tímidas ut fepe venit mihi rumor ad aures,
In me terribiles parturit Aula minas.
Quàm vereor, gravida■ tandem post murmura nubis,
Vt caput in noflrO fulmina miffa cadant.
Htvc ego : tu contrà; levibus ne crede loquelis
Sollicitos, Agnes, neu tibi finge metús.
Cur lacrymas fffdis, quid curis peâora turbas
Sofpite me fvnplex, ulla pericla times.
O quàm fape graves folvit fiducia p/vnas,
Vera nimis vates in mea damna fui.
Felices utinam Constantia duceret annos,
Cui te connubij junxerat alma Jides.
Dum vixit, primos etfi tum fenfibus ignes,
Vxoris veriti nomen uterque fumus.
Illa dies, lethi quâ merfum tri/libus umbris,
Feralis gélido condidit arca finu;
Occultis aditum patefecit amoribus, anfam
Invidice nostris hojiibus illa dedit.
Nã quòd me famulã diciít, & Principis alti
Purpureo credor non fatis apta toro.
Si genus à prima nojlrií quis origine queeret,
Non atavis adeo vilibus orta ferar.
Inveniet Reges, atque inclyta nomina famà,
Et claros belli, pacis & arte viros.
Sed cur hcec memoro, fi vili fanguine creta,
Inque torum domini ferva recepta putor.
Nõ proavos, nó curat amor genus, aurea Regi,í
Scvpe rudi gaudet jungere fceptra pedo.
Nec tamen ut conjux inceffi, me tibi quamvis
Copulet arcano feedere jujlus hymen.
Claufa domo tacita, moriíftne crimine vixi,
Vel tenui ducens mollia penfa colo.
Serica vel texens facris donaria templis,
Dextera folerti qua■ variabat acu.
Quid refertl Agnes tandem moriatur oportet
Hoc uno Petrus ceffet amare modo.
Fallitur ille, meo qui tanta• incendia flama;
Extingui penitus poffe cruore putat.
Si modò promiffis maneas, non tota peribo,
In te pars nostri multa fuperjies erit.
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Quos unit fincera fides, non dividit enjis,
Legitimufque ultra funera durai autor.
Forfan & infontes, cõmunia pignora, natos,
Quo matrem gladio, tollet iníqua manus.
Vtque meurn fundai, quce me crudeliter odit,
Sceva caterva, tuo fanguine tinget humu.
Attamen & forma• puerorum ignofcere & annis
Rex poterat, quamvis tigridis extra geral.
Hos quoque quií cardei, non in mefvvict una,
Per mea te pari ter vifcera, feque petet.
At mihi, quiv quondá, pueris nafcentibus atra
Scilicet illuxit Jlella maligna face.
Circúdant pavidi matre, brevibusq; lacertis,
Amplexi lugent, quid doleamque rogant.
Inde magis crucior, mcerentibus utilis effe
Quod nequeam, moriis caufa futura pares.
Hunc modo, mine illií cópleâor, 6 ofculafgo,
Iungimus Iminentes imbre tepente genas.
Poenarum fácies horrendas túrbida formal
Mês fibi, quiq; agilat peâora nojlra pavor.
Cernere nunc videor, natorii ut condat acuta
In teneros lortor barbarus arma finús.
Niíc ut membra fuper cceforu, rapta capillis
Insani juguler mililis ipfa manu.
Nec fc morte meã fatiei, fed lumine caffam
Vulneribus lacerei me quoque mille furor.
Scevius occidil lethi crudelis imago,
Plufq; timor, quã mors ipfa, doloris habet.
Ergo tuis Princeps oculis dileâe carebo,
Qui nobis gemini fideris inflar erant.
Iam veniet gemmis, auroque infignis & ojlro
Sponfa, meã genitor quã tibi ca-de parai.
Ipfa jacebo, feri confoffa falellitis enfe.
Perque folum fufis fanguinolenta comis.
Non erit, examina- faltem qua■ lumina códat
Dextera, vel lymphâ vulnera fava lavet.
Turba procax circinn plagis deforme cadaver
Rideal, & turpes mifceat inde jocos.
Luminibusq; avidis exangues aflimet ar tus,
Fiat & extinâus fabula longa pudor.
Huc ades, & tantum prohibe fcelus, oro, luãq ;
(Hoc amor, hoc pietas flagitat) affer opem.
Si priús, auxilio quàm veneris, impius hoflts
Merferit in noflrum leia cruenta lalus.
At tu relliquias trijles, humilique fepulcro,
Agnelis mi/era- frigida membra leges.
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Aqui oiíereço agora ao meu bondoso, ao meu erudito
amigo, Cav. Prospero Peragallo, um excerpto que certamente lhe ha de interessar (vem de pag. 232 a 235 do livro):
Templum
Lauretante Virgini
Ulyflipone confecratum
Quod anno M. DC. LI. confiagaverat (sic)
Italorum munificentiâ
In formam fplendidiorem rellitutum
VII. Idus fept. an. M. DC. LXXVI.
Pietati Chriítiana; patuit
Ingenti per quatriduú celebritate ac popa
Rei ergô
Schediafmatum Pentas.
I.
Italorum magnanimitas in templo
inftaurando.
SOrs Lauretanii cõbufferat invida lêplií,
Nobile Vlyffcvcc quod decus urbis erat.
ítala gens, tanta.- non territa mole ruína?,
Cultius id multò, quàm fuit antè,Jlruit.
Quê populit hffc dices, cujus fortiffinia virtus
Fortuna vincit, plus quoque & igne valet.
II.
Ex incêndio fplendor çdi Sacra;
additus.
DIves in accê/â veluti fornace metallu
Lucet, £■ in/olitu fumit ab igne dectis.
Qualis £■ exujlos Phcenix novus erigit artús,
Prodit £■ è busto pulchrior ipfcfuo.
Sic Lauretana', quam Jlãma perufferat, a-des
Virgiliis, ornatu nunc potiore nitet.
Quàm fortunatus cinis, & pretio/a favilla!
Si non arfiffet, clara erat illa miniis.
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III.
Dominicum corpus, infertur
in templum.
SVb níveo pernis facrati tegmine Chriftus,
■ Áurea divina■ limina malris adit.
Feri htte Marcellus Romana- Niícius Aula-,
Atque triumphali numen m a-de local.
Scilicet in terris fi tanto Príncipe dignu est,
Aul hominum quiequã fi valuere manus.
Necferri divúm pater à meliore ministro,
Nec poni potuit nobiliore loco.
IV.
Feftus çris campani fonus.
REgina- natalis adejl, qua- pura lonate,
Et Jalvâ peperit virginitate parens.
Audis, ut fejlam vocalia murmura lucem,
Et la.-to celebret redditus a-re fonor.
Ergo quis augusta,n ceffet laudare parente,
Cujas amant laudes ipfa vel a.-ra loqui.
V.
ígnea miffilia.
CVr Lauretani lurris micat ardua fani,
Atque coronatus lumine fulget apexl
Cur nitrata levi tran/currit arundo meatu,
/Etheriafque fono cóplet, & igne plagas!
Flãmea per medias cur lãcea fulgurai auras,
Striduláque incen/o volvitur orbe rota!
Ienitis Mariani celebrans Oenotria hnguis
° Cem, domina- facru nomen in afira vehit.
Ovtat nempe, Dei quo nafeitur óptima mater
Cum Juperis fefium con/ociare diem.
E aproposito.... perguntarei eu :-Porque não ha de resolverá um dia o Rev. Peragailo a escrever a hittona da
egreja em que tão dignamente exerce as funeçoes de pas-
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tor, a Historia da Parochial Egreja de Nossa Senhora do
Loreto ?
Profundamente conhecedor, como é, do riquíssimo cartorio que naquelle templo existe, prestaria o illustre Prior
um relevante serviço, brindando-nos com esse interessante
livro, e aproveitando na sua elaboração primorosos dotes
que em tantas outras producções tem brilhantemente revelado, e que me coube occasião de avaliar de perto, quando
logrei a fortuna e a honra de o haver por companheiro na
coordenação de
Alguns documentos do Archivo Nacional da Torre do
Tombo ácerca das Navegações e Conquistas Portuguesas
publicados por ordem do Governo de Sua Majestade Tidelissima ao celebrar-se a commemoração quadricentenaria do
descobrimento da America. (Logar occupado pelo escudo das armasreaes de Portugaf.) Lisboa Imprensa Nacional M. DCCG. XCII.
(In-4.0 de xix-55i pag. numeradas, seguidas por 3 sem numeração, illustrado com variadíssimos fac-similes photolithographicamente executados em fls. aparte, impresso a
vermelho e preto o frontispício, e na capa azulada das brochuras impressos a tinta azul os dizeres e os ornatos1).
Para a feitura e publicação d'esta obra, destinada a figurar (como figurou) na Exposição Histórica de Madrid por
occasião dos festejos do Centenario Colombino, tres indivíduos collaboraram, membros todos tres da Commissão Colombina Portugueza, constituídos em sub-commissão ad
hoc. Foram esses tres o insigne diplomatista José RamosCoelho, o Rev. Peragallo, e quem estas linhas escreve: Ramos-Coelho exercia nesta fraternal trindade as funcções de
presidente e director\ Peragallo e eu, éramos os vogaes,—
Peragallo com todo o seu muito saber, emtanto que eu....
apenas com a minha boa-vontade. Mas captivava-se-me o

1 Foi de 600 exemplares a edição, todos estampados em magnifico
papel-de-linho portuguez (5oo em papel finíssimo, e em papel incorpado os restantes).

espirito, captivava-se-me o coração, perante o paternal carinho com que me aconselhavam, e me guiavam e me desbravavam difficuldades, e me ensinavam,-disfarçando ahás,
modestíssimos ambos, e simulando que tal nao faziam,
aqueUes dois companheiros que alli tive por verdadeiros
mestres Peragallo e Ramos-Coelho. F.que-lhes assignalada
"esta pagina .'minha gratidão pelos favores de que a ambos
me confesso eternamente devedor.
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Cabeção adquirido cm França por João da Costa (Vid. pag. 55o)

Cabeção modificado na oflicina de José Antonio da Silva (Vid. pag. 556)

CabeçSo adquirido em França por JoSo da Costa (Vid. pag. 56.1)

Cabeção gravado em Portugal (Vid. pag. 565)

XV

Com o régio escudo das três flores-de-liz adquiriu João
da Costa em França e utilizou em Portugal tres cabeças
ornamentaes, gravadas em chapa de madeira.
Essas tres chapas, que todas vieram depois a figurar nas
impressões deslandesianas, distinguem-se umas das outras
pelos accessorios do desenho e pelas dimensões da gravura.
#
Das tres chapas a mais larga, empregada por João da
Costa nas impressões do chamado «formato in-folio», mede
0m,022 no sentido longitudinal da pagina e om,i42 no sentido transversal. Representa na parte mediana, sobrepujado
por corôa real, um escudo oval com tres flores-de-liz em
roquete: flores e fructos ladeiam profusamente o escudo,
occupando o campo da gravura; e mais se observam quatro
Génios, festivamente recostados, dois dos quaes na contiguidade quasi do escudo, e nos extremos da gravura os outros dois. É tudo isto rectangularmente immoldurado por
uma singela guarnição, aberta a buril na própria chapa.
D'esta chapa (que já cm pag. 92 e 93 mencionei, com a
indicação de tres obras, nas quaes a podemos ver empregada por João da Costa) fez-se imitação em Portugal, substituindo-lhe o escudo oval das armas-reaes francezas pelo
escudo quadrilátero das portuguezas: é a que figura nas
aprovas» do Soneto extemporâneo estampadas por Valentim
da Costa Deslandes em 1707 (veja-se a respectiva reproducção fac-simile),—imitação realizada no tempo do proprio João da Costa (como se mostra pelo que ficou dito em
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pag. 365 aproposito das Dejiniçoens e Estatvtos dos Cavalleiros, e Freires da Ordem de Noffo Senhor Iesv Chrislo,—
assim como em pag. 368 aproposito da Arte da Cavallaria
de Gineta e EstardiotaJ.
Chapa imitada, c chapa imitativa, chegaram ambas a figurar na officina de Paschoal da Silva (para onde, como
a seu tempo farei notar, passaram juntamente com o material typographico da Officina Deslandesiana). Pode, quem
queira, verificál-o, examinando a
VIDA | CHRONOLOGICA | DE | S. IGNACIO DE
LOYOLA, | Fundador da Companhia de JESVS, | OFFE RE CIDA | AO ILLUSTRISSIMO SENHOR ARCEBISPO DA BAHIA | DOM SEBASTIAÕ | MONTEYRO DA VIDE | PELO PADRE FRANCISCO DE
MATTOS, | da mefrna Companhia, & Província do Brafil.
(Logar occupado por gravura em madeira, que representa o escudo das
armas-reaes portuguezas assente sobre caprichoso folhedo.) | LISBOA
OCCIDENTAL, | Na Officina de PASCOAL DA SYLVA, | Imprelfor de Sua Mageftade. |
| M. DCCXVIII.,
Com todas as licenças necejfarias. \
Em formato a que chamam in-folio, constitue vol. de 588
pag. numeradas, antecedidas por 68 sem numeração, impresso em redondo com algum itálico, rubricas e reclamos,
frontispício a preto e vermelho, cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas, remates decorativos, o retrato do Arcebispo
da Bahia (D. Sebastião Monteiro da Vide) gravado cm lamina de cobre, e, em lamina de cobre gravadas também,
seis grandes estampas em que se figuram seis passagens da
vida de Santo Ignacio (Agostinho Massucci é d'ellas o desenhador; como gravador, lê-se numas assignado Nicolau
Oddi, e em outras Ia. Frey).
Na obra que ora acabo de citar, e de que existem dois
exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa, está representada uma das mais luxuosas impressões que nos deu
a officina de Paschoal da Silva, ou, antes, uma brilhante
excepção a destacar-se pelo seu apuro dentre os productos
pouco aprimorados que habitualmente alli se estampavam.
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Ulteriormente (superintendendo já na officina o successor
de Paschoal da Silva) ainda o cabeção do escudo portuguez
figurava aproveitado nas impressões, e outrosim o que João
da Costa adquirira em França: realizára-se neste, porem,
a substituição das fiores-de-liz pelas armas de Portugal, mediante a intromissão de um taco,-segundo pode perfeitamente verificar-se nas
PROSAS PORTUGUEZAS.IRECITADAS KM D1FFERENTES | Congreffos Académicos, | PL^L0
D. RAFAEL BLUTKAU, | Clérigo Regular, DOU 1 OR
NA SAGRADA THEOLOGIA, PRE GADOR DA ; Rainha da Grãa Bretanha Henriqueta Maria de França, Qualifica- 1 dor do Santo Ofiicio no Sagrado 1 nbunal da Inquifiçaõ de Lif- | boa, e Académico da Academia Real. |
PARTE PRIMKIRA, I que conte m. | (Occupando seis linhas
em duas columnas, separadas por um filete vertigal:) Projas Académicas. Profa Académica, Lógica. Profa Académica, Politica. Profa Académica, Cofmografica. Profa Académica,
Theolosica. Profas Academico-Moraes. Profa InJlruãiva,
Jococeria. Profas Patriarchaes Semi-Académicas. Academia Theologica. Profa Enigmatica, Interpretativa. Profas
Gratulatorias. | (Logar occupado por .inhcuadecorauva.) i l.lhBOA OCCIDENTAL, | Na Officina de JOSE1 H AN 1 ONIO DA SYLVA, | Impreífor da Academia Real. |
|
M. DCC. XXVIX. | Com todas as licenças neceffanas. \
PROSAS|PORTUGUEZAS,|RECITADAS EM DIFFERENTES | Congreffos Académicos | PE L0 PADRE \
n RAFAEL BLUTEAU, | Clérigo Regular, | DOU 1 OR
NA SAGRADA THEOLOGIA, PRE'GADOR DA | Rainha da Grãa Bretanha, Henriqueta Maria de França, Qualifica- ' dor do Santo Ofiicio no Sagrado Tnbunal da Inquilicaõ de Lif- | boa, e Académico da Academia Real. |
PARTE SEGUNDA, | QUE CONTE'M | (Occupando cinco linhas em duas columnas:) Profa CenforiaProfa Simbólica Profa Lucluofa. Profa Rejlilutorta. Profa Genethhaca Profa Apologética. Profa Grammatonomica. Profas
Eucharijlicas. Profa Económica. | (Logar occupado por vinheta
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decorativa, egual á do frontispício da «Parte Primeira».) | LISBOA OCCIDENTAL, | Na Officina de JOSEPH ANTONIO DA SYLVA, Impreílor da Academia Real. |
|
M.DCC.XXVIII. | Com todas as licenças nece/farias. |
Estas duas Partes constituem dois vol. no chamado «formato in-folio», impressos em redondo com algum itálico, rubricas e reclamos, linhas-de-infeite, cabeções decorativos,
e algumas iniciaes ornadas.
A «Parte Primeira», estampada (como claramente se infere da licença para poder correr) no anno 1729 (anno, cuja
indicação no frontispício vem typographicamente incorrecta), abrange 421 pag. numeradas (com 1 fi. innumerada, desdobrável, e só no recto impressa), antecedidas por 32 pag.
sem numeração.
A «Parte Segunda», impressa no anno precedente (1728),
consta de 383 pag. numeradas.
Na pag. 1 da «Parte Primeira» e na pag. 331 da «Parte
Segunda» incontra-se aproveitado como elemento decorativo
o cabeçalho ornamental a que me refiro, substituídas nelle
(como digo) as armas de França pelas de Portugal.
#
Outra das tres chapas, a que me estou referindo, era
usada por João da Costa nas impressões do chamado «formato iii-4.°t
Essa chapa,—que mede em altura (no sentido longitudinal da pagina) om,o2i e om,io5 em largura (isto é, no sentido
transversal), —representa na linha média o escudo francez
das tres flores-de-liz, supportado por duas figuras femininas,
cada uma das quaes se recosta em sua cornucopia, d'onde
brotam á farta flores e fructos: em cada extremo da gravura, o desenho remata por uma serpente semi-inroscada.
Empregada por Agostinho Courbé na «quinta edição» das
Oewres de Mousievr de Voitvre (vid. pag. 371 do presente
estudo), e muitas vezes aproveitada por João da Costa em
Lisboa (v. g. na Arte de Galanteria, que já em pag. 521
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mencionei) assim como também pelos seus successores (v. g.
por Miguel Deslandes no Tvmvlo Apollweo (vid. pag. 81
do presente escripto) e (vid. pag. 155) no Porticus Trivmphalis) a cabeça ornamental de que estou falando, teve em
Portugal imitação grosseira noutra chapa substituído pelo
escudo das quinas o escudo das tres flores-de-liz.
Dentre as obras em que João da Costa empregou a
chapa d'este modelo (refiro-me á primitiva com o escudo
francez) citei a Arte de Galanteria por D. Francisco de Portugal.
Citarei outrosim o:
TRATADO DA | CAVALARIA | DA GINETA, |
COM A DOCTRINA DOS MELHORES | Authores. |
DEDICADO
AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE DE |
p0rtu«al DOM PEDRO |' Noíib Senhor. | Pello Capitão
Francisco Pinto Pachkco | Caualeiro Fidalgo da Caja de
S Altera, & I profefso da Ordem de Chrijlo. \ (Logar occupado
pelo escudo das armas-reaes portuguczas.) LISBOA, Na Oilicina
de Ioam da Costa. | — | M. DC. LXX. | Com todas as licenças necejfarias. | ln-4.0 de 210 pag. numeradas, precedidas
por 16 sem numeração (destinadas ao frontispício, á Dedicatória, ao Prologo, e ás poesias em honra do auctor), seguidas de 1 innumerada também (na qual correm as Licenças),
servem-lhe de adorno varias gravuras de madeira intercaladas no texto, assim como o retrato do auctor gravado em
chapa de cobFe por Antonio Pinto e estampado em folha
af

D-csta obra, que o bibliographo Innocencio qualifica de
«pouco vulgar» (vid. Dicc. Bibi. Port.-tom. .11, pag. 37),
pertencem á Bibliotheca Nacional de Lisboa os tres exemplares que tenho presentes.
Neila incontro a cabeça ornamental da aguia com as azas
abertas, qual depois empregou Valentim da Costa Deslandes
na Musa Typographica já por mim tantas vezes citada.
Neila incontro egualmente (o que prova que já de João
da Costa procede) a vinheta decorativa por que na Musa
Typographica finaliza a «Glosa» do «Soneto extemporâneo» (um açafate com flores e fructas).
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Esta cspecie,—offerecendo-nos também a um tempo (sobrepostas ao Prologo e á Dedicatória) a cabeça ornamental
das serpentes com o escudo das tres flores-de-liz, e aquella
que em tosca imitação traz substituídas pelas armas-reaes
de Portugal as de França,—mostra que foi o nosso João da
Costa, o proprio que adquiriu em França a das flores-de-liz,
quem mandou em Lisboa gravar a do escudo das quinas.
O cabeçalho ornamental, que tem o escudo das armasreaes portuguezas ladeado por figuras femininas, cornucopias e serpentes, apresenta nas impressões de Miguel Deslandes uma larga applicação. Muitas obras poderia citar,
justificativas d'esta minha asserção, inclusivamente algumas
das que já na «Primeira Parte» deixei mencionadas (taes
como (vid. no presente livro pag. 95 a 96 e pag. 157 a
158): — Dialogo Fvnebre entre o Rey no de Portugal, e o
Rio Tejo
por André Rodrigues de Mattos; Ideas da
Saudade, Imagens do Sentimento
por Manuel Pacheco de Valladares). Mas largas paginas teria de encher,
se uma por uma quizesse indicar quantas especies existem
no caso referido. Apontarei aqui apenas a
CHRONOGRAPHIA | MEDICINAL | DAS | CALDAS DE ALAFOENS, | OFFERECIDA | Ao llluftriflimo Senhor | DVARTE DE ALMEYDA j & SOVSA, |
Filho Primogénito do Illultriílimo Senhor Ayres de Almeyda
&. | Soufa, Senhor da antiquiffima Cafa, & Solar da Cavallaria, | Lugar, & Caftello de Vilharigas, & do Couto, & jurifdi- | cão da Villa do Banho, Provedor das ditas Caldas |
de Alafoens, &c. \ Por ANTONIO PIRES DA SYLVA, |
Medico do Partido de Sua Mageftade, que Deos guarde, &
Me- | dico que foi das ditas Caldas, agora refidente na Villa
de ] Aveiro, natural da Cidade de Bragança. | (Logar occupado
por uma vinheta decorativa.) | LISBOA, | Na Officina de MIGUEL DESLANDES, | Impreflor de Sua Mageftade. |
Com todas as licenças neceffarias. Anno 1696. |
Em formato a que chamam geralmente in-4.0, constitue
volume de 270 pag. numeradas, antecedidas por iG sem
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numeração, impresso em redondo com algum itálico, rubricas, reclamos, e poucos elementos de ornamentação, entre
os quaes (na pag. i das numeradas) o cabeçalho decorativo
a que me estou referindo.
E obra estimada, e pouquíssimo vulgar.
Estampadas por Valentim da Costa Deslandes, também já
na «Primeira Parte» do presente livro mencionei algumas
impressões, nas quaes figura aproveitada a chapa decorativa, de que ora me estou occupando,—taes como (vid. pag.
227 243, 247 e 248) Idea do Príncipe dos Poetas Luis de
Camoens
por Miguel da Cunha de Mendonça, Perfeyto Capitam
por Antonio Nunes da Veiga, Breve
Compendio, e Narraçam do fúnebre espectáculo
por
Sebastião da Rocha Pitta.
Apontarei mais as duas seguintes:
GLOSA í ENCOMIÁSTICA | A Mageftade d'ElRey |
D PEDRO II. | NOSSO SENHOR, | Oferecida | Na
entrada feliciffima de S. Mageftade | Catholica | Ao Excellentissimo Senhor | ALMIRAN'1 E | DE | CAS FEL A. |
(Logar occupado por gravurinha em madeira, que representa um cesto
com flores: é a mesma que figura no frontispício do Catecismo Brasi■
lico do P. Antonio de Araujo, impresso por Miguel Deslandes em .G86vid. no logar competente a respectiva reproducção photo-lithographica.) I LISBOA, I Na ofticina de VALENTIM DA COSI A
DESLANDES, | Imprefior de Sua Mageftade. | Com todas
as licenças necefsarias. Anno de 1704. |
Impresso em redondo, com algum itálico intercalado, re:
ciamos e assignatura por lettra alphabetica, linhas-de-.nfeite,
cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas, e um remate decorativo é constituído este opusculo, no vulgarmente chamado
«formato in-4.0*, P°r um caderno de 8 fls"' 3 derradcira
das quaes ficou em branco, destinadas portanto á impressão 14 pag. numeradas.
Corresponde o frontispício á pag. 1 (com o reverso em
branco). Da pag. 3 á pag. 6 corre (escripta em portuguez, e
assignada pelo auctor do opusculo, Miguel da Cunha de Men-
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donça) a Dedicatória «Ao Excellentissimo Senhor D. Joam
Thomas Henriqves de Cabrera Almirante de Caftella, & de
I.eam, Duque da Cidade de Medina do Rio feco, Conde de
Módica, & de Melgar, Vifconde de Cabrera, Senhor das Baronias de Cacámo, Lacámo, & Calafit, Comendador de Pedra Buena, & dos Confelhos de Eftado & Guerra &c.»). É
coroada esta Dedicatória pelo cabeção do escudo portuguez.
Na pag. 7, a que serve de coroa um agrupamento symetrico de vinhetinhas typographicas, lê-se, iniciada por um
V ornado, a seguinte composição:
A ELREY D. PEDRO II.
NOSSO SENHOR,
Soneto
VAlienle Rey Don Pedro, à quien ufano
Cedió Marte fu efloque, y de repente
Se bolvió en llave, con que o/adamente
Ptiedes cerrar, y abrir el Templo à Jano:
Abre la puerta con robusta mano,
Para cerraria bien, arma tu gente,
A cuyo amago Joio, fatalmente
Se eflremeció en dos mundos un tirano :
Verás que ni la efpada enfangrentafle,
Que el timbre de Guerrero confeguijle,
Y el nombre de Pacifico guardafle.
Y quien fe ha de oponer? Quien te refijle?
Si hajla los inimigos que jiqgafe,
Defean que tu braço los conquiste f
Segue-se, de pag. 8 a 12, egualmente escripta em castelhano, a Glosa d'este Soneto.
E finaliza o folheto pela secção das Licenças, que abrange
pag. i3 e 14.
ORAÇAM | Que diííe o Doutor ANDRE FREYRE
DE CAI^ ALHO, | Fidalgo da Cafa de Sua Mageftade,
Comendador de Santa | Maria Magdalena de Parada da Ordem de Chrifto, Juiz J Confervador da cafa da Moeda, &
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Vereador o mais | antigo do Senado da Camara, I Na prefenca de Suas Magestades | ELREV D. JOAM O V. ík
a Rainha | D. MARIANNA DE AVSTRIA | NN. SS.
Quando foraõ em acçaõ de graças á Se de Lisboa em 22.
de Dezembro de 1708. | (Logar de uma vinheta que representa um
cesto com flores: é a mesma que figura no frontispício da retro-citada
Glosa Encomiastica) | LISBOA, j Na Officina de VALENIIM
DA COSTA DESLANDES, | Impreflor de Sua Mageftade. | Com todas as licenças necejfarias. Anuo de 1709. |
Este raro folheto in-4.0 (que Innocencio não menciona em
seu Dicc. Bibi. Port.) acha-se representado por um exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa, e por outro na Livraria do Convento de Nossa Senhora de Jesus. Consta de
7 pag. innumeradas. É impresso em redondo com pouquíssimo itálico intercalado. Na pag. 3.» apresenta uma rubrica
(§ ij), repetida (sem modificação alguma) na pag. 5.a; reclamos, offerece-os em todas.
A pas. i.« é destinada ao frontispício (com o reverso em
branco)" Da pag. 3.» á 7.a (com a 8.» em branco) decorre
o texto da Oracam, iniciado por uma capital floreada,
roado pelo cabeção decorativo do escudo portuguez entre
figuras femininas, cornucopias e serpentes.
Com o cabecalho do escudo francez, supportado por figuras femininas, ladeado por cornucopias e serpentes, offerece Valentim da Costa Deslandes egualmente ornamentadas muitas das suas impressões, entre as quaes «tarei a
seguinte especie (mencionada por Barbosa Machado na Bibi.
Lusit. (tom. ih, pag- 493), mas omittida Por lnn^Cl? "°
Dicc. Bibi. Port.). D'ella incontro exemplar na Bibliotheca
Nacional de Lisboa.
A FENIZ DO CARMELO | SANTA THERESA |
DE JESVS. 1 SERMAÕ, | Que o Padre NICOLAO FERNANDEZ COLLARES pregou na Igreja do obfervantiffimo Convento de Nolla j Senhora da Conceyçaõ de Marvilla das Religiofas | de S. Brizida, aos 21. de Outubro de
,7o3. ! Dia, em que a Igreja celebra a Fejla das On^e mil
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Virgens; | OFFEREGIDO POR SEU AUTHOR | A' M.
V. E R. MADRE ABBADESSA, | & mais Religiofas Senhoras do fobredito Convento de | Santa Brizida de Marvilla. | (Logar occupado por gravurinha em madeira, que representa
uma cabecita de anjo.) | LISBOA, | Na Officina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, | Impreífor de Sua Mageftade. Anito 1704. | Com todas as licenças necefsarias. |
(Em formato a que geralmente chamam in-4.0, folheto de
40 pag. numeradas, impresso em redondo com algum itálico intercalado, reclamos e rubricas, duas iniciaes ornadas,
e dois cabeções decorativos).
Na Officina de José Antonio da Silva incontro egualmente
aproveitada a cabeça ornamental, que João da Costa adquiriu em França, com o escudo das tres flores-de-liz ladeado
por figuras femininas, cornucopias e serpentes. A única differença que se lhe nota é a substituição das armas francezas
pelo escudo das quinas, mediante a enxertia de um taco applicado na parte mediana da chapa: assim modificada nol-a
depara em pag. 1 do tom. iv a Nova Floresta do Padre Manuel Bernardes (especie bibliographica, de que circumstanciadamente me occuparei quando mais adeante vier a appêlo
a officina typographica de Valentim da Costa Deslandes).
#
Tosca imitação d'esta cabeça ornamental (a das serpentes), substituído pelo escudo das armas-reaes de Portugal
o escudo francez das tres flores-de-liz, incontra-se egualmente em varias impressões da Officina-Galrão. E já uma
d'ellas eu tive occasião de apontar (em pag. 232 do presente
livro), quando me occupei da Obra em applauso dos felicíssimos ânuos do Serenissimo Príncipe D. Joaó nosso Senhor,
ojferecida por Valério da Costa e Gouvea.
Mais indicarei outrosim por amostra a especie que (na
pagina seguinte) passo a mencionar, e da qual existe um
exemplar entre os alivros reservados» da Bibliotheca Nacional de Lisboa.
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Primeyra Relaçam da marcha, eprogressos do nojfo Exercito ate o Campo da Praça de Alcantara, governado pelo
Marque^ das Minas, Dos Concelhos de EJlado, & Guerra;
& da diverfaó intentada pelo inimigo na Praça de Elvas.
Publicada em 24. de Abril de 7706. (Logar occupado pelo escudo das armas-reaes portuguezas.) Lisboa, Na Officina de Antonio Pedrozo Galram, Com todas as licenças necejfanas.
Vendefe em cafa de Manoel Dini\ às portas de S. Catharina.
(Caderno de 11 pag. numeradas, em formato a que ordinariamente chamam 111-4.")•
De exemplo nos pode também servir o seguinte folheto
não vulgar (do qual egualmente um exemplar conheço na
Bibliotheca Nacional de Lisboa):
Sermam do glorioso S. Pedro Martyr, 0 primeiro Inquiridor martyri\ado, ou o primeiro que deo a vida em defenja
da Fé, que defende o Santo Tribunal da Inquifiçao; Mandado imprimir Pelos Familiares do Santo OJficio da Cidade
da Bahia Na occafiaô, em que celebràraô a fua primeyra
Festa com húa prociffaó folemniffima, trazendo o Santo da
Sê vara o Mosteyro do Patriarclia S. Bento. Pregou o o
Muito Reverendo Padre Mejlre O Doutor Fr. Ruper to de
Jesus, Lente Jubilado em Theologia, Qualificador, & Revedor
do S Oficio, Monge Benedictino, da Província do Brafil,
na era 'de i697. * Lisboa, Na Oficina de Antonio Pedrozo
Galraó.—Com todas as licenças necejfarias. Anno de 1700.
(In-4.0 de 27 pag. numeradas).
Vinte e nove annos depois, ainda a chapa durava, pois
que aproveitada a incontro no
Sermam histórica, e paneg)-rico do Doutor Angélico
S Thomas de Aquino. Recitou-o no Convento da Ordem dos
Pregadores da Cidade do Porto, aos 7. de Março de 17 2.5.
Fr. Francisco de Mello, Religiofo da me/ma Ordem, Formado em Theologia pela Univerfidade de Coimbra, Confultor
Theologo da Bulla da Santa Criqada, e Lente de Moral
da Cathedral da Cidade do Porto. Ojferece-o ao Eminentis-
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simo Senhor Joseph Pereyra de Lacerda, Cardeal Presbítero da Santa Igreja de Roma, do titulo de Santa Susana,
Bifpo do Rey no do Algarve, e do Confelho de EJlado de
Sua Magejlade. (Logaroccupadoporum florão typographico.) Lisboa Occidental, Na Officina de Antonio Pedrozo Galram.—
M. DCC. XXIX. Com todas as licenças necejjarias. (In-4.0
de 38 pag. numeradas, precedidas de 27 innumeradas).
Usada por este mesmo Antonio Pedroso Galrão, incontro eu outra chapa, que também nada mais é do que imitação da adquirida em França por João da Costa.
Est'outra, a que me refiro agora, menos imperfeita (diga-se a verdade) e menos tosca do que a empregada pelo
impressor nas tres obras precedentemente apontadas, offerece notáveis alterações relativamente ao feitio do escudo
portuguez.
D'ella apontarei um exemplo no seguinte opusculo:
Pio, et Magnifico Regi Joanni V. Elogia, Quibus prcecipuce ejus virtutes explicantur. Authore P. D. Ccelestino Seguineavio, Clerico Regulari, Sacra; Tlieologia; Magijlro, ac
quondam Serenijjimorum Principum D. Michaelis, & D. Jofephi in humanioribus literis, Philofophicifque difciplinis
Pra.'ceptore. (Logar occupado por uma vinheta typographica.) |
Ulyssipone Occidentali, Apttd Antonium Pedrozo Galram.—
M. DCC. XXXVII. Cum facultate Superiorum. (In-4.0 de
19 pag. numeradas, seguidas de 4 sem numeração).
#
Nem o caso é único. Plágios analogos observam-se frequentemente, practicados aliás sem a minima intenção de
fraude commercial.
Assim da cabeça ornamental com as figuras, as cornucopias e as serpentes, houve mais quem entre nós fizesse tosca
imitação.
Trocado o escudo das armas-reaes por um florão emblemático da Companhia de Jesus (uma rosacea com as lettras
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IHS sobrepujadas pela cruz), tenho agora exemplos presentes em cinco chapas (diversas, imbora mui similhantes entre
si), como pode verificar quem se der ao trabalho de cotejar
as cinco especies seguintes:
Orassam pathetica do Descendi mento da Crv\. Diffe-a No
Real Collegio de Noffa Senhora da Graff a de Coimbra, O
P. M. Fr. Christovàm de Foj-os, Religioso de S. Agojlinho,
& Lente de Tlieologia no me/mo Collegio. Moflroufe no fim
o Santo Sudário. — Fm Coimbra, Com todas as licenfas necejarias. Na Oficina da Viuva de Manoel de Carvalho lmprejjor da Vniverfidade Anno de i66g. A cujla de Manoel
Rodrigues de Almeyda Mercador de livros. (In-4.0 de 29
paginas).
Sermam gratulatorio, e panegírico, que pregou O Padre
Antonio Vieyra da Companhia de Jesu, Pregador de Sua
Magejlade, Na menhãa de dia de Reys, fendo prefente com
toda a Corte o Príncipe noffo Senhor ao Te Deum: que fe
cantou na Capella Real, em Acçam de Graças pello fel ice
Nacimento da Princesa Primogénita, de que Deos fe\ mercê
a ejles Rey nos, na madrugada do mefmo dia, dejle Anno
M.DC.LXIX. Dedicado á Rainha N. Senhora. (Escudo das
armas-reaes portuguezas, gravado cm chapa de madeira.) Pm Evoi a
Com todas as Licenças, & Privilegio. Na Officma da l ntverjidade. Anno M.DC.LXIX. (Folheto in-4.0, de 24 pag.
numeradas).
Compendio panegírico da vida, e acçoens do Excelentíssimo Senhor Luis Alvere\ de Tavora Conde de S. Ioão, Marque\ de Tavora, Gentil homem da Camara de S. Alteia, do
Confelho de Guerra, & Governador das Armas da Provinda
de Tras os Montes. Escrito por Dom Lvis de Meneces, Conde
da Eryceira, do Confelho de S. Alteia, da Iunta dos Tres
Estados, Governador das Armas da Província de Tras os
Montes. Oraçam fúnebre, Que pregou nas fitas Exéquias o
llevstrissimo Senhor Dom Frey Luis da Sylva, Bifpo de
Titiopoli, Deão da Capella de S. A. Vários versos. Dedicados ao mesmo assumpto. Offerecido ao Excellentissimo Se-
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nhor Antonio Luis de Tavora Conde de S. Ioaõ, Marque%
de Tavora, do Confelho de Sua Alteia.—Em Lisboa. Com
as licenças necefsarias. Por Antonio Rodrigve\ d'Abreu.
Atino 1674.—Em formato a que chamam commummente
in-4.0; iy5 pag. numeradas, precedidas de 8 sem numeração,
e 2 fls. addicionaes (uma das quaes constitue ante-rosto
ornamental, primorosamente gravado em cobre,—emtanto
que na outra figura o retrato do Marquez Luiz Alvares
de Tavora, com accessorios de allegoria decorativa, gravado em chapa de metal, e por subscripção And. Leit.
facieb.).
,
Sermam de S. Joam Bautista, pregado Na Igreja de
Santo EJlevaó d'Alfama em 4. de Agojlo de 1680. Pelo
Doutor Sebastian1 de Mattos, e Sousa, EJlando o Santiffimo
Sacramento expojlo. Oferecido A ExcellentiJJima Senhora
Dona Isabel, Luisa, Vicencia, Iosepha, Henrieta, de Lorena,
Filha do Excelleniijjbno Senhor Duque do Cadaval. (Logar
occupado por um florão decorativo.) Lisboa. Na OJJicina de Miguel Manescal.—M.DC.LXXXI. Com todas as licenças necejfarias. (Folheto de 27 pag. numeradas, no formato a que
chamam commummente in-4.0).
Instruçam da Cavallaria de Brida. Tratado único. Dedicada ao Invicto Martyr S. Jorge Tribuno da Milícia Romana, Defenfor da Igreja Catholica, antigo Patraó de Portugal. Por Antonio Pereira Rego Cavalleiro da Ordem de
Chrifto. Com hum copioso Tratado de Alveitaria. (Logar occupado por vinheta, que representa uma rosa toscamente gravada em
madeira.) Em Coimbra:—Na Oficina de Joam Antunes Anno
M.DCCXir. Com todas as licenças necejfarias.—Vol. de
424 pag. numeradas, antecedidas por 20 innumeradas, e seguidas por 5 sem numeração, em formato a que geralmente
se chama in-4.0 (É obra não vulgar, apezar de publicada
em varias edições; da de 1712 possue um exemplar a Bibliotheca Nacional de Lisboa).
Conservando o escudo francez, a cabeça ornamental das
cornucopias e das serpentes apparece imitada também nou-
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tra chapa, que vejo usada no século xvui pelo impressor
Miguel Rodrigues. Como especies exemplificativas do que
digo, apontarei três livros (que todos tres se acham representados por exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa):
Epicedios, que na morte da Sereníssima Senhora a Senhora D. Francisca Infante de Portugal dedica Ao mageftofo tumulo da mefma Senhora Caetano Joseph da Silva
Soutomayor. (Vinheta ornamental.) Lisboa Occidental. Na Officina de Miguel Rodrigues, Impreffor do Senhor Patriarca.—M.DCC.XXXV l. Com todas as licenças neceffarias.
(Em formato a que chamam in-4.0; 27 pag. numeradas,
precedidas por 28 sem numeração).
Discursos da Cabalina, em que se descreve a ruina Do
grande, e antiquijjimo Pinheiro da Cidade de Évora, que
depois de dezoito feculos de duraçaõ a impulfos do vento cahio por terra a dous de Janeiro dejle prefente anno de iy3g.
Dedicados a' muito Reverenda Madre Abbadessa, e mais Religiosas Do Convento de S. Bento da mejma Cidade por ./.
C. da C. (Logar occupado por florão decorativo.) Na OJJicina de
Miguel Rodrigues, Impreffor do Eminent. S. (.ard. Patr.—
M. DCC. XXXIX. Com todas as licenças neceffarias. Vende/e
na mefma 0//icina na rua da Ametade. (Constitue 1 caderno
de 19 pag. numeradas, em formato a que chamam vulgarmente in-4." O auctor é João Cardoso da Costa).
Thesouro Apollineo, Galenico, Cliimico, Chirurgico, Pharmaceutico, ou compendio de remédios para ricos, e pobres.
Contem a individuaram dos remédios simplices, compostos,
e chimicos com as'fuás proporcionadas dofes, pojlos em particulares claffes pela dijlinçaó de capítulos dos achaques, que
coflumaô infejlar o corpo humano. Accrescentase huma breve
raciocinaçam da e/cola moderna [obre as caufas efficientes,
como, e quando fe devem applicar certos remedios. Ultimamente formulas de receitas preciofas para os Magnates, e de
menos preço para os plebeos. Dividese em duas Partes, A
primeira contém remedios para os achaques internos, a fegunda para os externos. Auctor Joam Vigier nacional do
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Reyno da França, e morador nejla Corte. OJferecido ao Senhor Antonio Joachim de Oliveira Peres, Cavalleiro Fidalgo
da ca\a de S. Magejlade, &c. Por Henrique da Silva Cirurgião approvado, natural da Villa de Óbidos, e áfua cu/la
imprejfo nejla fegunda imprejfaõ. (Logar occupado por uma vinhetinha typographica.) Lisboa, Na Offic. de Miguel Rodrigues, Imprejfor do EminentiJJimo Senhor Cardeal Patriarca.
Com todas as licenças necejjarias. Atino de 1745. (Em formato a que chamam in-4.0; 518 pag. numeradas, precedidas
por i5 sem numeração).
D'esta ultima obra a i.a edição, que Innocencio não logrou ver (segundo affirma, em pag. 53, no tom. ivdo Dicc.
Bibi. Port.J, mas da qual o sr. Brito Aranha (conforme se
lê, em pag. 310, no tom. xi do referido Dicc.) accusa um
exemplar entre os livros do sr. Dr. José Carlos Lopes, constitue uma especie raríssima produzida na officina de Valentim da Costa Deslandes,—especie, de que posso apresentar a descripção perante o exemplar que d'ella existe na
Bibliotheca Nacional de Lisboa:
THESOURO | APOLLINEO, | GALENICO, CHIMICO, | Chirurgico, Pharmaceutico, OU COMPENDIO
DE REMEDIOS | para ricos, & pobres. | CONTEM A
INDIVIDUAÇAM DOS REMEDIOS | fimplices, compoftos, & Chimicos com as fuas proporcionadas | dofes, portos
em particulares clafles pela diltincçaõ de capítulos | dos
achaques, que coftumaõ infertar o corpo humano. | ACRESCENTASE HVMA BREVE RACIOCINAÇAM \ da
E/cola Moderna fobre as caufas ej/icientes: como, & quando
fe | devem applicar certos remedios. | Ultimamente formulas
de receitas preciofas para os Magnates, & | de menos preço
para os Plebéos. | DIVIDESE EM DUAS PARTES; |
A primeyra contêm remedios para os achaques internos; a
fegunda \ para os externos. | OFFERECIDO AO EXCELLENTISSIMO SENHOR | D. NUNO ALVAREZ | PEREYRA DE MELLO, | Duque do Cadaval, Marquez de
Ferreira, Conde de | Tentúgal, &c. | POR JOAM VIG1ER |
Nacional do Reyno de França, & morador nefta Corte | de
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Lisboa. (Logar occupado pela combinação de duas vinhetinhas typographicas.) | LISBOA, | Na Officina Real DESLANDESIANA. |
| M. DCCXIV. | Com todas as licenças nccejfarias, & Privilegio Real. |
Impressa em redondo, com algum itálico intercalado, reclamos e rubricas por lettra alphabetica, Iinhas-de-infeite, cabeções decorativos, algumas iniciaes ornadas, vinhetinhas de
remate, e frontispício a preto e vermelho,—esta edição constitue, em formato a que habitualmente chamam in-4.0, vol.
de 518 pag. numeradas, precedidas por 32 sem numeração.
Das 32 pag. innumeradas é occupada a i.a pelo ante-rosto
(com o reverso em branco) e destina-se a 3.a ao frontispício (também com o reverso em branco).
Segue-se nas pag. 5." e 6.% assignada por João Vigier,
uma Dedicatória («Ao Excellentissimo Senhor D. Nuno Alvarez Pereyra de Mello»).
Entre a pag. 7." e a 12.°, corre o «Prologo a quem ler».
Pag. i3.a e 14.11 abrangem, na lingua latina, um elogio ao
auctor do livro, assignado por Cypriano de Pinna (medico
lisbonense).
_
a
Na pag. i5. vem um Epigramma latino, em louvor da
obra, pelo medico lisbonense Roque da Costa e Silva, e um
Soneto em portuguez pelo Dr. Francisco Patrício (medico
partidista lisbonense).
Na pagina seguinte destaca-se, em louvor de JoãoVigier,
um Epigramma latino pelo Padre D. Caetano de S. Antonio
(Cónego Regrante de S. Agostinho, e Administrador da Botica do Real Convento de S. Vicente extra-muros).
Logo na outra pagina, depara-se uma Carta (em portuguez) dirigida ao auctor do livro por João Gomes da Silveira
(Boticário de S. Majestade).
Depois, occupando o espaço das outras duas, incontra-se
um Poemeto Anacreontico (em latim) por José Homem de
Andrada (boticário lisbonense).
Finalmente na pag. 20." seguem-se (composições ambas
em portuguez) um Soneto encomiástico e uma Decima acrostica por Manuel Fernandes Themudo (Boticário do Hospital
Real de Lisboa).
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Diz assim a Decima acrostica:
J-a agora tem fem de/douro
0- pobre donde Je arrume
A-chando nejle volume
M-ais que fingular The/ouro;
V-em/e nelle rios de ouro,
1-mmen/as riquejas tem,
G-rande gloria para quem
I-nventou por taõ bons modos
E-nriquecernos a todos,
R-ico ficando também.
Entre a pag. 2i.a e a 24." alastra-se o «índice dos Capítulos conteúdos nefte livro». Da pag. 25.3 á 29." corre a
secção das «Licenças». Na 3o.a incontram-se lançadas as
«Erratas». Pag. 3i.a e 32." destinam-se á inserção (por extenso) do «Privilegio» e competentes verbas do respectivo
registo.
Coroado pelo cabeção do real escudo francez, a que servem de supporte figuras femininas, ladeadas por cornucopias c serpentes,—começa, na pag. 1 das numeradas, o texto
da obra, que termina em pag. 5oo pela palavra Fim (cm versaes de redondo).
Entre pag. 5o 1 e 518, finalizando pelas palavras Laus
Deo (em versaes de redondo) extende-se o «índice dos medicamentos simplices, e compoftos que fe contém neite livro,
para muytas, & differentes enfermidades do corpo humano».
#
A minima das tres cabeças ornamentaes que João da Costa
adquiriu com o escudo das tres ilores-de-liz, mede apenas
om,o22 de altura por om,68 de largura. O escudo das armas-reaes de França (nesta chapa não vem elle coroado)
apresenta-se (como nos outros dois cabeções) occupando
a parte média do desenho; ladeiam-n-o folhedos de phantasia,—e em cada uma das duas extremidades da gravura
nota-se a figura infantil e risonha de um Génio alado a tocar
trompa.
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Destinado para impressões dos chamados «formato tn-8.°*
e «formato in-I2.°*, figura este cabeçalho decorativo em varias impressões de João da Costa. Citarei, para exemplo
d'essas, as duas seguintes (representada cada uma d elias
por um exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa):
MEDITAÇOENS | DA INFANCIA | DE | CHRISTO |
SENHOR NOSSO. | Da Encarnação até os trinta annos
de | fua idade. | Com lula Direcção para a Oração mental, | & maj-s exercícios efpirituaes. | Compostas | PELLÍ)
P BERTHOLAMEV | do Quental, Prepofito da Congregação do Oratorio de Lisboa. | (Vinheta emblematica da Companhia de Jesus.) EM LISBOA. Na Officina de Joam da
Cosia | — | M. DC. LXXVI. Com Iodas as licenças, &
Privilegio Real. |
In-8.° de 264 pag. numeradas, precedidas por 16 sem numeração.
MEDITAÇOENS | Da SacratiíTima Payxão, & morte |
DE CHRISTO | SENHOR NOSSO. | COM A DIRLCCAM PARA A | Oração mental, & mais Exercícios | Efpirituaes, & dous quotidianos. | COMPOSTAS \ Pelo P.
BERTHOLAMEV DO \ Quental, Prepofito da Congregação I do Oratorio de Lisboa. I (Florão emblemático da Companhia de Jesus.) LISBOA. ' Na Officina dc Joam da Costa. |
|
DC. LXXIX. | Com todas as licenças neceffanas.
In-8.° de 311 pag. numeradas, precedidas por 16 sem numeração.
Tosca imitação que da chapa se fez, substituindo pelas armas de Portugal as de França, e que se nos depara na pag. 1
do Katecismo Indico da Lingva Kariris (cuja reproducção
em fac-simile photo-lithographico vai appensa ao Cap. iv da
Primeira Parte do presente livro), vemol-a egualmente usada
nas citadas Meditaçoens da Sacratíssima Payxão, o que
tudo mostra haver sido também João da Costa quem da
chapa franceza mandou fazer a imitação portugueza.
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Chapa imitada e chapa imitante, incontrâmol-as aproveitadas por Miguel Deslandes na impressão da
HISTORIA | DO | PREDESTINADO | PEREGRINO, | E SEV IRMÃO PRECITO. | Em a qual debaxo
de huma mifteriofa Parabola fe | defcreue o fuccelib feliz,
do que fe ha de faluar, & a | infeliz forte, do que fe ha de
condenar. | DEDICADA | AO PEREGRINO CELESTIAL, | S. FRANCISCO XAVIER, | Apoftolo do Oriente. | COMPOSTA | Pello P. ALEXANDRE DE GVSMAM | da Companhia de JESV, da Prouincia do Brasil. |
(Logar occupado por uma vinheta ornamental.) | LISBOA. | Na
Officina de MIGVEL DESLANDES. |
| Com todas as
licenças neceffarias. Anno de 1682. |
In-8.° de 254 pag. numeradas, e 7 preliminares sem numeração; impresso em redondo com algum itálico, rubricas por lettra alphabetica e reclamos, iniciaes floreadas, vinhetas de remate, linhas-de-infeite, e cabeças decorativas.
Na pag. i.« das preliminares innumeradas figura o frontispício (com a do reverso em branco). Da pag. 3.a á 4." corre
(assignada pelo auctor) a Dedicatória («Ao Peregrino Celestial, S. Francisco Xavier, Apostolo do Oriente»): é coroada
esta Dedicatória pela cabeça ornamental que mais tarde
veio a figurar na pag. 1 do Katecismo Indico da Lingva Kariris, e que o leitor já poude (vid. Cap. iv da Primeira Parte
do presente livro) examinar em reproducção fac-simile. Da
pag. 5." á 6.a vai o Prologo ao Leytor (coroado por uma
cabeça decorativa, em cuja formação entram vinhetinhas typographicas). Na pag. 7." (com o reverso em branco) lê-se
(coroada também por cabeçalho ornamental de vinhetinhas
typographicas) a secção das Licenças.
Começa na pag. 1 das numeradas, e acaba na 254 (pelas
palavras—Entis. Laus Deo, Virginique Maria), o texto do
livro, a que serve de inicio decorativo a cabeça ornamental
adquirida por João da Costa em França com o régio escudo
das tres flores-de-liz,—cabeça ornamental, que em Portugal
(como fica dito) serviu de modelo para imitativamente (trocadas as armas-reaes francezas pelas portuguezas) se gravar
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a chapa da que (nesta primeira edição da Historia do Predestinado Peregrino) está incimando a Dedicatória («Ao Peregrino Celestial, S. Francisco Xavier» &c.).
Da Historia do Predestinado Peregrino conheço mais
tres edições que passo a mencionai.
HISTORIA
DO | PREDESTINADO | PEREGRINO
E SEU IRMÃO PRECITO; | Em a qual debaxo
de huma mifteriofa | Parabola fe defcreve o fuceflo feliz, |
do cue fe ha de falvar & a infeliz | forte do que fe ha de ,
condenar! | DEDICADA | ,.0 PEREGRINO CELESTIAL S FRANCISCO XAVIER; | Apoftolo do Oriente'fcOMPOSTA PELLO P. ALEXANDRE DE GVSMAM da Companhia de IESV, da Provinda | do Bray
| ÉVORA. Com todas as licenças necelfanas na (Jfficina da Univerfidade. | Anno de i685.
Constitue vol. in-8." de 364 pag- numeradas, 8 preliminares sem numeração, e 9 finaes também innumeradas.
Com a mesma indicação de terem sido impressos em
Évora, na Officina da Universidade, em i685, exemplares
apparecem com os seguintes dizeres frontispiciaes:
HISTORIA | DO | PREDESTINADO | PEREGRINO
E SEU IRMAM PRECITO, | Em a qual debaixo
de huma miíteriofa 1 Parabola fe defcreve o fuceflo feliz, |
Ho oue fe ha de falvar, & a infeliz | forte do que fe ha de |
condenar. | DEDICADA j AO PEREGRINO CELESTfAl I S. FRANCISCO XAVIER, | Apoftolo do Oriente COMPOSTA | PELLO P. ALEXANDRE DE GUSMAM | da Companhia de JESU, da Província | do Brazil. |
* | ÉVORA, I Com todas as licenças necejjartas na Officina da Univerfidade | Anno de i685. |
Estes exemplares offerecem-nos similarmente um vol. in-8.°
de 364 pag. numeradas, precedidas de 8 innumeradas, e
seguidas de 9 que também não apresentam numeração; mas
representam com toda a evidencia uma fraude, pois que tudo
nelles denuncia uma estampagem mais moderna.
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Citarei por ultimo a seguinte edição:
HISTORIA | DO | PREDESTINADO PEREGRINO, | E SEU IRMÃO PRECITO. | Em a qual debayxo
de huma myfteriofa | Parabola fe defcreve o fuceílo feliz |
do que fe hade falvar, & a infeliz | forte do que fe hade j
condenar. | DEDICADA | AO PEREGRINO CELESTIAL. | S. FRANCISCO XAVIER, Apoftolo do Oriente. [
COMPOSTA. | PELO P. ALEXANDRE DE GUSMAM
da Companhia de JESU da Província | do Brafil. (Logar
occupado por duas vinhetinhas de infeite, symetricamente dispostas.) I
LISBOA ORIENTAL. | Na Officina de FELIPPE DE
SOUSA^ ILLELA. j
| A curta de Domingos Gonçalves, mercador | de Livros. Anno de 1728. j Com todas as
Licenças ?iece/J'arias. |
In-8.° de 364 pag. numeradas, precedidas de 8 innumeradas, e seguidas por g também sem numeração.
Abre o texto do livro (nesta edição) por um cabeçalho
decorativo (gravado em chapa de madeira), que 6 tosca imitação d'aquelle por que vem coroado o texto na edição deslandesiana. Está perfeitamente a perceber-se que sobre algum exemplar da 1 ,a edição da Historia do Predestinado
Peregrino (por Miguel Deslandes impressa) foi feita a grosseiríssima gravura do cabeçalho empregado por Filippe de
Sousa \ illela), emtanto que a disposição typographica mostra haver antes buscado harmonizar-se com a da 2." (impressa cm Évora)'. E inclusivamente se percebe também
o motivo que (para modelo da imitação) fez antepor a chapa

' O movimento typographico da minha terra natal (Évora) constitue
pela sua importancia (não só quando absolutamente considerado, mas
posto mesmo em confronto com os das mais terras do Reino), constitue
(repito) um capitulo interessantíssimo na Historia da Typographia em
Portugal. A Historia da Typographia cm Évora é livro que está ainda
por escrever, e que se me antolha deveras curioso, quando circumstanciadamente incarado o assumpto. Se me der Deus vida em condições de saúde menos precarias que as do presente, livro é esse que
opportunamente buscarei coordenar.
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do escudo francez á do portuguez: é que esta, na edição
deslandesiana, sahiu (por qualquer accidente de estampagem) muito imperfeitamente impressa,—emtanto que a outra (a do escudo com as flores-de-liz), logrando a fortuna de
sahir estampada em condições muito mais felizes de nitidez,
captou de preferencia as sympathias e mereceu ipso facto
ser a escolhida.
A primitiva chapa com o escudo das nores-de-liz, adquirida por João da Costa em França, chegou ainda aos tempos de seu neto Valentim da Costa Deslandes,—porquanto
na Grammatica Francesa (de que fiz menção em pag. ibq)
figura duas vezes como elemento decorativo.
°0 mesmo direi da chapa com o escudo portuguez,—pois
que, imbora destinada a figurar tão sómente nas impressões
de formato in-8.° e formato in-i2.°, a incontro mesmo aproveitada no tom. ii da Estrella Dominica por Fr. Lucas de
Santa Catherina:
ESTRELLA | DOMINICA | Novamente defeuberta no
Ceo da Igreja. | HISTORIA PANEGYRICA, | Ornada
com todo o genero de erudição Divina, & humana POR
FREY LUCAS DE S. CATHARINA | da Ordem dos
Précadores, & feu Chronifta; | OFFERECIDA | AO
EXCELLENTISSIMO SENHOR | D. ANTONIO LUIS
DE SOUSA, | CONDE DO PRADO, MARQUEZ DAS
MINAS, dos Confelhos de Eftado, & Guerra, Ellribeyro
mòr da Rainha | nofia Senhora, Prefidente da Junta do tabaco, Commendador na | Ordem de Chriíto das Commendas
de s'. Maria de Azevo, de Pe- | naverde, de Santa Martha
de Viana, de S. Pedro de Torres, de S. | Adrião de Penhafiel & da Commenda de Cines da Ordem de | Santiago,
Alcayde mòr da Cidade de Beja, fenhor das Villas de |
Beringel do Prado, dos Coutos de Manhente, Freyns, &
Azeve- i do; na parte do Sul das Villas de N. Senhora de Jugari, & Efca- | va-, Governador que foy dos Exércitos do
Sereniflimo Rey de | Portugal Dom JoaÕ Quinto, &c. |
II TOMO. (Agrupamento symetrico de duas vinhelinhas typographicas.)| LISBOA, | Na Officina Real DESLANDESIANA, |
i m. DCCXIII. | Com todas as licenças necejfarias. |
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Constitue, em formato vulgarmente designado por in-4. °,
\ol. de 491 pag. numeradas e 20 preliminares sem numeração, impresso em redondo com algum itálico, reclamos
e rubricas, iniciaes ornadas, linhas-de-infeite, cabeçalhos decorativos, e vinhetas de remate. A cabeça do escudo portuguez, ladeado pelos Génios a tocarem trompa, está coroando
a pag. i65, onde principia uma secção em que o alargamento
das cotas marginaes obriga a um estreitamento na parte
destinada á composição typographica do texto propriamente
dito (estreitamento que se não dá nas paginas antecedentes,
nem nas do tom. 1): por esse facto se explica até certo
ponto a applicação, neste livro, de um cabeçalho que por
suas dimensões lhe pareceria, á primeira vista, menos adequado.
O tom. 1 desta obra, impresso em condições analogas ás
do tom. 11 (salvo no que diz respeito ao estreitamento da
composição), constitue vol. de 56o pag. numeradas e 32 preliminares, com os seguintes dizeres no frontispício:
ESTRELLA | DOMINICA Novamente defeuberta no
Ceo da Igreja. | HISTORIA PANEGYRICA | Ornada
com todo o genero de erudição Divina, | & humana; | OFFERECIDA A' MAGESTADE D'ELREY D. JOAM V. [
NoíTo Senhor | Por Fr. LVCAS DE S. CATHARINA |
da Ordem dos Pregadores, & leu | Chroniíh.|(LogaroccuPado
pela mesma gravurinha que adorna o fron tispicio do Catecismo Brasílico
impresso em 1686 por Miguel Deslandes: veja-se, no Cap. v da «Parte
Primeira» do presente escripto, o respectivo fac-simile.) LISBOA, |
Na Olficina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES,!
Imprellor de Sua Mageftade. | Com Iodas as licenças neceffarias. Anno de 1709.
Neste i.° tomo da obra, não apparece aproveitado o cabeçalho que se observa em pag. i65 do 2.0 tomo, nem tão
pouco o seu congenere do escudo francez; figura nelle, sim,
em pag. 1 das numeradas, o cabeção do escudo com as tres
flores-de-liz flanqueado por figuras femininas, cornucopias
e serpentes, bem como o seu congenere do escudo portuguez, na pag. 3." das preliminares.
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Nalguns dos livros que imprimiu, não inscreveu João da
Costa o seu nome.
Poucas todavia devem ser (creio eu) as especies, em que
tal omissão nos apparece; das pouquiss.mas que tenho presentes, ora aqui darei conta.
E sem novamente me fazer cargo da Oraçao de Chujlovao Soarei d'Abrev (já por mim apontada em pag. 49°) começarei por indicar um livro, que, não trazendo ostensivo
o nome do impressor João da Costa, claramente o denuncia pelos caracteres typographicos, pelas capitaes flórea as
com que abre as diversas secções, pelas cabeças ornamentaes com que as inicia, pelas vinhetas com que as remata,
e finalmente por tudo aquillo a que bem poderia chamar-se
fácies da impressão.
Rara especie constitue esse livrinho, de que pude ver um
exemplar (mui regularmente conservado) no «Gabinete dos
reservados» da Bibliotheca Nacional de Lisboa.
Diz assim no frontispício:
PRATICA DE BARBEIROS,! EM QVATRO TRAT \DOS I EM OS QVAES SE TRATA | de como fe ha de
fangrar, & as coufas necef- | farias para a fangr.a • juntamente fe tra-1 ta em que parte do corpo humano fe hao de |
lançar as ventofas, a(T. fecas, como far,adas; | 6c em que
parte compitão fanguixugas, | & o modo de as applicarem
com | outras muitas curiofidades | pertencentes para o | tal
cilicio 1 POR MANOEL LEITAM, Mejlre em Artes, &
Chirurgia. | (Grupamento symetricc,de duas^vinhetmhas typographi-.
cas.) EM LISBOA. IA cufta de FRANCISCO VILLELA |
' ^ dq lxVII. | Com todas as Licenças necejfarias \
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Impresso em redondo, com algum itálico, constitue este
opusculo um folheto in-8.° de 72 pag. numeradas, com reclamos e assignaturas.
Barbosa Machado {Bibi. Lusit.—tom. ni, pag. 294) cita
uma edição de Lisboa por Francisco Villela em 1647,—e o
seu continuador Innocencio (Dicc. Bibliog. Port. — tom vi,
pag. 36), citando-a também, attribue-lhe o anno 1677. Seri
equivoco dos dois bibliographos, errando ambos a data na
edição de 1667, e acceitando inadvertidamente o nome do
editor pelo do impressor? inclino-me a que sim.
Na edição de 1667 Francisco Villela é o editor, e o nome
do impressor vem omisso; mas quem habituado estiver a
manusear impressões de João da Costa, não poderá desconhecer que da sua officina sahiu esta especie. As iniciaes
floreadas, por que abrem as secções do livro, incontram-se
a cada passo nas obras impressas por João da Costa (e apontarei apenas para exemplo a já citada Chronica dos Coneffos Regrantes
Pello P. Dom Nicolao de S. Maria);
a cabeça ornamental, porque se apresenta coroado o Prologo, é uma das que veio a empregar em 1699, na Arte de
Grammatica da Língua Brasílica da Naçam Kiriri composta pelo P. Luiz Vincencio Mamiani, o impressor Miguel
Deslandes (a quem passou por fallecimento de João da
Costa); o mesmo direi da outra cabeça que por tres vezes
figura na Pratica de Barbeiros (é a que se observa na pag. 1
do Catecismo Brasílico da Doutrina Christãa impresso por
Miguel Deslandes em 1686, —pagina de que vai no presente
opusculo reproducção photo-lithographica); finalmente a cabeça, por que abre o texto da Pratica de Barbeiros, é precisamente a minima das tres que no capitulo precedente mencionei com o escudo francez das tres flores-de-liz.
Apontarei agora:
A CONVERSAM | Meraculofa da felice ^Egypcia penitente ! S. MARIA. | Sua vida, & morte. | Compo/la em redondtlhas. | Por Leonel da Costa Lvsitano natural de Santarém, Villa por luas grandezas muito notauel; | mas muito
mais por encerrar | em fi hú fanduario do melhor, que
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ha no Ceo, & na terra. | (Escudo emblemático gravado em madeira.) | LISBOA | A curta de Pedro Vanfi-becarfpel |
|
M. DC. LXXIV. | Com todas as licenças neceffarias. |
Constitue vol. in-12.0 de 368 pag. numeradas, precedidas
por 11 innumeradas, e seguidas de 1 final que também não
offerece numeração, impresso em redondo com algum itálico,
reclamos e rubricas por lettra alphabetica, duas linhas-deinfeite, duas iniciaes floreadas, e uma vinheta gravada em
madeira (decorativamente empregada no final do «Canto Segundo» do Poema e repetida no remate do «Canto Quarto»).
Occupada pelo frontispício, a pag. i.a das innumeradas
preliminares apresenta em branco o reverso; entre a 3.» e
a G." decorre (assignada pelo editor Pedro Vansi-becarspel)
a Dedicatória «Ao Illvstrissimo Senhor o Senhor Manoel
Pimentel de Soufa, do Conlelho de S. A. & do Geral do
S. Olticio, Conego prebendado na Sé de Coimbra, &c.»;
pag. 7.% 8." e 9 0, offerecem-nos cinco decimas septisyllabas
sob a epigraphe «O Author com o feu liuro»; da pag. io.«
á 1 i.a (cujo reverso é em branco) vem a secção das Licenças
(a primeira das quaes é datada em Lisboa aos 4 de Novembro de 1673, emtanto que a derradeira (taxando o livro «em
feis vinténs em papel») mostra ser passada aos 8 de Agosto
do anno seguinte.
Destinam-se ao texto do livro (um Poema escnpto em
quintilhas septisyllabas e distribuído por septe Cantos) as
368 pag. numeradas. Servem-lhes de remate (seguidas por
uma vinhetinha typographica) as palavras: SoliDeo Gloria,
laus & honor. Na pagina final innumerada (cujo verso esta
em branco) apparece a lista d'«Os Avtores a qvem o Author
fegue em todo o difcurfo defla obrafinha».
D'esta edição algum tanto rara (veja-se o que diz Innocencio em pag. 173 do tom. v do Dicc. Bibi. Port.) incontro um
exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa, e outro egualmente houve occasião de examinar na loja do alfarrabista
lisbonense João Pereira da Silva (Rua da Conceição Novatos ,e 1 iq). Neste segundo exemplar a 2." linha do frontispício, em vez de «Meraculofa» (como no exemplar da Bibliotheca Nacional), diz correctamente «Miraculofa».
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Omittida imbora a indicação da officina typographica neste
livro, indisputavelmente se revelam nelle os lavores artísticos de João da Costa: a vinheta frontispicial, a que se nos
depara como remate decorativo do Canto Segundo e do
Canto Quarto, a inicial ornada por que abre o texto da Dedicatória, e bem assim aquella por que abre o Canto Primeiro,—tudo isto combinado com o aspecto geral do typo
e da impressão,—tudo isto nos mostra em que officina se
estampou a segunda edição do Poema de Leonel da Costa.
Passarei em seguida a mencionar
AS | OBRAS | DO DOVTOR | FRANCISCO DE
SAA J de Miranda. | Agora de nouo imprejfas. | (Logaroccupado por um florão gravado em madeira.) | LISBOA. | A cufta
de Antonio Leite, J Mercador de Liuros, na rua noua. j — j
M. DC. LXXVII. | Com todas as licenças necejfarias. |
In-12.0 de 346 pag. numeradas, antecedidas por 32 sem
numeração, impresso em redondo, com algum itálico, este
livro offerece rubricas por lettra alphabetica e reclamos,
diversos cabeçalhos ornamentaes (dos quaes apenas um é
gravado em madeira, pois que os outros todos resultam da
combinação symetrica de vinhetinhas typographicas), três
iniciaes floreadas, e vários remates decorativos.
Innocencio (no tom. 111 do Dicc. Bibi. Por/. — pag. 54)
diz que d'esta edição não houvera opportunidade de incontrar exemplar algum. Mas, se o illustre bibliographo a tivesse procurado na Bibliotheca Nacional de Lisboa, dois
exemplares haveria podido examinar, evitando assim o lapso
de lhe attribuir por impressor o editor Antonio Leite Pereira, e bem assim o de classificar-lhe indevidamente por
in-8.° o formato do livro,—lapsos, em que incorreu por haver
depositado fé na asserção de Barbosa, que também (na Bibi.
Lnsit.—tom. 11, pag. 264) lhe classifica o formato por in-8.°
e lhe attribue por impressor o editor. Onze annos depois
(em 1870) ainda Innocencio (Dicc. Bibi. Port.— tom. ix,
pag. 371) mostrava não ter visto o livro, pois que proseguia
affirmando ser elle impresso por Antonio Leite Pereira.
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Se o incansavel bibliographo tivesse podido observar a
edição, reconheceria sem duvida, com o seu abalisado critério, o verdadeiro impressor da obra.
O caracter geral da composição, a natureza do material
typographico, as iniciaes floreadas, as cabeças ornamentaes
(inclusivamente a que foi aberta em chapa de madeira), e
as vinhetas decorativas disseminadas por varias paginas do
livro, incontestavelmente indicam ter elle sido impresso na
officina de João da Costa.
Ricardo Pinto de Mattos (em pag. 5o5 do seu Manual
Bibliographico Portugue:;), classificando como «rara» esta
edição (da qual nos diz haver tido presente um exemplar
na Bibliotheca Publica Municipal do Porto), transcreve-lhe
correctamente os dizeres do frontispício, enumera-lhe com
exactidão a conta das paginas,-e, se bem que deixe indeterminada a officina d'onde o livro sah.u impresso, mostra-nos todavia que não confundiu por maneira alguma o
editor da obra com o impressor.
No mesmo caso das obras que ficam citadas (com respeito a sahirem da officina de João da Costa livros sem o
nome do impressor) está o vol. i.° dos Sermões vários qve
D. Fr. Christovam de Almada.
pregov
Esse volume diz assim no frontispício:
SERMOENS | VÁRIOS | QVE PREGOV | O 1LLVSTR.no, £ Rmo SENHOR | D. FR. CHRISTOVAM | DE
ALMF1DA I Da Ordem dos Eremitas de S. Agoftinho,
Bifpo de Martyria, \ do Confelho de S. A. & feu Pregador:
C ilificador do S. | Officio, Prouifor, & Vigário Geral no
efpiritual, & tem- | poral na Corte, & Arceb.fpado de Lifboa 1 (I oKar occupado por uma vinheta, aberta em chapa de pau,
representativa de uma jarra com flores.) | LISBOA: | A culta de
Antonio Leite Pereyra mercador de ) liuros na rua noua. |
| M Dc. LXXIII. Com todas as licenças necejjanas. |
Da colleccão de Sermoens vários qve pregov
D. Fr. Christovam de Almeida (Lisboa—1673-86-4 vol.
no formato que vulgarmente designam por in-4.°), o vol. i.°
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(cujo frontispício diz ser impresso á custa de Antonio Leite
Pereira, mercador de livros na Rua Nova) não indica o nome
do impressor; mas tudo nelle revela os utensílios de João da
Costa (inclusivamente a cabeça ornamental das cornucopias
e das serpentes com o escudo das armas-reaes portuguezas, — e a vinheta com o escudete da palmeira já sem as
lettras do mote). O vol. 2.0 (ou «Segunda Parte») impresso
em 1680, á custa do mesmo livreiro, também não indica
nome de impressor; esse, porém, não se me afigura elaborado na mesma officina do i.° O vol. 3.° («Terceira Parte»),
impresso já por Miguel Deslandes em 1680, olíerece outra
vez as cabeças ornamentaes, as iniciaes floreadas, e as vinhetas características da officina respectiva. O vol. 4.0 («Quarta
Parte») diz claramente ser impresso na Officina de João Galrá°5—e, mesmo que tal não declarasse, bastaria attentar-lhe
na impressão, para afoitamente affirmar-se que nunca dos
prelos deslandesianos poderia livro tal ter sahido.
Mais dois livros citarei por ultimo, em que não vem declarado o nome do impressor, mas em que tudo está clarissimamente denunciando a officina de João da Costa:
SERMAM | DAS CHAGAS DE | S. FRANCISCO I
QVE PREGOV\ O R. P. ANTONIO VIEIRA da Com-1
panhia de Iefus, Pregador de S. Alteza, no O- | dauario
da me Ima fefta, & na Igreja da mel- | ma Inuocaçam em
Roma. | 1 radu\ido de Italiano em Portugue\ | Por Ioam
DE MesQVITA Arroyo. | (Vinheta gravada em madeira, que representa uma grinalda de flores, e ao centro da grinalda o emblema da
Companhia de Jesus.) | EM LISBOA. | A cuíta de Miguel Manescal, Liureiro de S. Alteza. |
| M. DC. LXIII. | Com
todas as licenças necejjarias, & Preuilegio.
Constitue folheto in-4.0 de 23 pag. numeradas, impresso
em redondo com algum itálico, rubricas por lettra alphabetica e reclamos, uma inicial decorativa, e duas cabeças formadas pelo agrupamento symetrico de vinhetinhas typographicas. Aos bibliophilos advertirei que não vem no Dicc.
Bibi. Port. indicada esta especie; d'ella porem faz menção
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(em pag. 423 do tom. 1) o insigne auctor da Bibi. Lusit.,—
imbora erradamente lhe transcreva o titulo, erradamente
(por lapso typographico) lhe refira a impressão ao anno
1673, e erradamente (por inadvertência) lhe attribua como
impressor o editor (Miguel Manescal).
CATASTROPHE | DE PORTVGAL | na depofição \
D'EL REI D. AFFONSO O SEXTO, | & subrogação | DO
PRINCEPE D. PEDRO O VNICO, \ jxijlificada nas calamidades publicas, | Efcrita para juítificaçaÕ dos Portuguefes, | POR | Leandro Dorea Caceres e Faria. | (Escudo das
armas-reaes de Portugal, em gravura de madeira.) | EM LISBOA. |
A cuíla de Migvei. Manescal mercador de | Liuros na Rua
Nova. |
| M. DC. LXIX. | Com todas as licenças neceffarias. \
Escripta por D. Fernando Correia de Lacerda (cujo nome
apresenta substituído por um pseudonymo imperfeitamente
anagrammatico), esta obra afamadissima constitue voK in-4.0
de 267 pag. numeradas, e 1 final (destinada á secção das
Licenças) sem numeração, impresso em redondo com algum
itálico intercalado, reclamos, assignaturas por lettra alphabetica, duas iniciaes ornadas e dois cabeções decorativos.
Exemplares ha (como acontece em um dos tres que d'este
livro possue a Bibliotheca Nacional de Lisboa), em que a
pagina final (destinada nos outros ás Licenças) está completamente branca.
Caracter do typo, iniciaes floreadas, e cabeças ornamentaes, tudo nesta especie está denunciando incontestável um
producto da officina de João da Costa.
#
Como acabamos de ver, omittiu João da Costa algumas
vezes, nos livros que estampava, a indicação da sua officina
de impressor; mas, por mais que me desintranhe em conjecturas, confesso que não sei attingir os motivos de tal procedimento.
37
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Andariam nisso, como causa determinante (por conveniências que hoje difficilmente lograríamos apreciar), imposições dos editores? creio que não. Se effectivamente incontrâmos, custeadas por certos editores, impressões de João
da Costa em que se não declara a officina do impressor,—
outras nos apparecem pelos mesmos editores custeadas,
nas quaes a officina de João da Costa vem explicitamente
indicada. Entre as primeiras citei eu especies, em que figuram por editores o livreiro Antonio Leite Pereira e o
livreiro Miguel Manescal: vou citar agora, por elles custeadas, duas especies precisamente exemplicativas do caso
contrario.
Publicado á custa do primeiro, indicarei o
SERMAM | DA DOMINGA | DA QVINQVAGESIMA i
Que pregou na Capella Real | O P. Fr. LVIS DE S. 10SEPH | Lente de Theologia, & Cuftodio da Pro- | uincia
de S. Antonio dos Capuchos. | (Logar occupado por gravura
em madeira, que representa uma taça com fructas.) | EM LISBOA. Na Officina de Ioam da Costa. | A curta de Antonio
Leite Pereira Mercador | de liuros na rua noua. |
|
M. DC. LXXIV. | Com Iodas as licenças neceffarias. j
In-4.0 de 16 pag. numeradas, impresso em redondo com
algum itálico, este folheto otíerece reclamos e rubricas por
lettra alphabetica, inicial floreada, e cabeça decorativa constituída pela combinação de ornatos typographicos.
Dos livros que João da Costa imprimiu em condições
idênticas, por conta de Miguel Manescal, sirva-me de exemplo, a seu turno, o
PANEGYRICO | AO EXCELLENTISSIMO SENHOR | D. ANTONIO LVIS | DE MENEZES | Marquez
de Marialua. | OffcTecido | A SEV PRIMOGÉNITO, O
SENHOR | D. PEDRO DE MENEZES | Conde de Cantanhede. | Efcrito em gloria da naçaó Portuguesa | Por
D. FERNANDO CORREA DE LA CERDA | Bifpo do
Porto, j (Logar decorativamente occupado porgravurinha em madeira,
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que representa uma rosa.) | EM LISBOA, j Na Ollicina de
Ioam da Costa. | A cufta de Migvel Manescai.. | —
M. DC. LXXIV. | Com todas as licenças nece [farias. |
In-4.0 de 198 pag. numeradas, e 16 preliminares sem
numeração (a derradeira das quaes é destinada ao retrato
do Marquez de Marialva, representado em meio-corpo e
gravado em chapa de cobre, que mede om,i83 de altura
por om,i2i de largura, com a subscripção —«ioam baptista
f. 1674»), esta obra (de que ha dois exemplares na Bibliotheca Nacional de Lisboa) constitue volume impresso em
caracteres de redondo com algum itálico, reclamos, rubricas por lettra alphabetica, duas iniciaes ornadas e quatro
cabeçalhos decorativos (constituídos pelo agrupamento symetrico de vinhetinhas typographicas). Nas paginas preliminares incontram-se a Dedicatória da obra, o Prologo Ao
Leitor, a secção das Licenças e a Errata,—-ao passo que o
texto do livro abrange exclusivamente as paginas numeradas.
*
E a proposito de Miguel Manescai
quer o leitor examinar por seus proprios olhos uma especie deveras curiosa
(quando considerada sob o ponto-de-vista bibliographico)?
Procure então na Bibliotheca Nacional de Lisboa (que lá
incontra do livro dois exemplares) a
HISTORIA | DA VIDA | DO BEMAVENTURADO
PADRE | S. IOAM DA CRVZ, | Primeiro Carmelita Defcalco: RE FLEXOENS j Sobre algúas acçoens de fua Vida:
DEDICADAS | AO CONDE DE VILLARMAYOR, | Do
Confelho d"Eftado de S. A. feu Gentil-homé | da Camera,
& Veador da Fazenda. | POR D. FERNANDO CORREA
DE LA CERDA, | Indigno Bifpo do Porto. | (Logar occupado
por uma vinheta decorativa, gravada em chapa de madeira, e representativa de um escudo emblemático.) | LISBOA. | Na Officina
de Migvel Menescal.
i M. DC. LXXX. \ Com todas
as licenças necejfarias. |
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Constitue esta obra vol. in-4.0 de 290 pag. numeradas,
8 preliminares e 2 finaes sem numeração, impresso em redondo com grande abundancia de itálico, reclamos e rubricas
por lettra alphabetica, quatro cabeçalhos ornamentaes, duas
iniciaes floreadas, e um remate decorativo.
Nas 8 pag. preliminares cabem o frontispício (com o reverso em branco), a «Dedicatória» e o «Prologo». A secção
das pag. numeradas é exclusivamente occupada pelo texto
da obra. Destinam-se as 2 pag. finaes innumeradas á secção
das «Licenças»,—a primeira das quaes («Cenfura do M.
R. P. M. Luis de Almeida») vem datada de Lisboa no
Collegio de S. Antão o Novo aos 9 de Novembro de 1679,
emtanto que a derradeira (taxando o livro em «dous toftoens») é passada aos 29 de Outubro de 1680.
Em 26 d'esse mez (Outubro de 1680) achava-se prompta
a impressão da obra, pois que nessa data declara o Capuchinho Fr. Constantino de Nantes achar-se conforme com
o original o texto impresso.
Perante a formal declaração, exarada no frontispício, cuidará, quem desprevenido estiver, que da officina de .Miguel
Manescal sahiu realmente impressa aquella especie. Mas,
quem tenha o habito de manusear as impressões de João
da Costa, logo no frontispício lhe incontrará todos os vestígios d'este impressor,—assim como nas paginas que se
lhe seguem da secção preliminar innumerada, e outrosim
nas que decorrem desde pag. 193 (inclusive) até ao fim do
livro, facilmente reconhecerá os característicos do material
typographico e decorativo naquella officina empregado.
Ao impressor Miguel Manescal pertence tão somente neste
livro a composição e a estampagem das primeiras 192 pag.
numeradas. D'ahi por deante a execução dos trabalhos typographicos passou (por qualquer motivo occasional) a fazer-se
na officina de João da Costa; mas, porque a impressão fôra
começada em casa de Miguel Manescal (talvez o editor da
obra), na officina d'este declara o frontispício haver sido o
livro estampado. E aqui está no presente caso um frizante
exemplo da cautela que ha mistér empregar, quando com
irreprehensivel authenticidade se proponham bibliographos
attribuir a determinado impressor uma dada impressão.
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Algumas vezes, posto que raríssimas, João da Costa deixou nos productos sahidos da sua officina, omittido o anno
da impressão,-anno que só poderemos aproximadamente
deduzir das datas em que estejam lançadas as Licenças ou
porventura dos Prologos e Dedicatórias, como acontece nos
SERMOENS | DE TARDE, | Que pregou | ALVARO
DE ESCOBAR ROVBAM | Prior da Parochial Igreja de
Agueda, Prothono- | tario Apoítolico de fua Santidade, ao
S^Chrifto I de Santa Iufta em Coimbra, nos fabbados da |
Quarefma a tarde. | OBRA POSTHVMA | Oferecidos \
A EXCELLENTISSIMA SENHORA | A Senhora D. Maria de Gadalvpe, | Lancastro, Manriqve, de Lara, e Cardenes, I Duquefa de Maqueda, & de Ciudad Real, | Marqueza
de Helche, Condeca de laTara de | Marchena, Senhora das
Varonias de Afpe, Pla- | nes, & Patrax, & dasVillas de Torrijos, Riaca, | Rio frio, &C. | (Logar occupado por v.nheta, gravada em madeira, na qual está representado um sudário com a Sagrada
Verónica.) | EM LISBOA | Na Officina de Ioam da Costa. |
| Com todas as licenças neceffarias. |
Esta obra, que por um exemplar se me depara representada na Bibliotheca Nacional de Lisboa, constitue vol. in-4.0
de io3 pag. numeradas, precedidas de 4 sem numeração,
impresso em caracteres de redondo com algum typo itálico,
reclamos, e rubricas por lettra alphabetica, iniciaes floreadas,
remates decorativos, e cabeçalhos ornamentaes.
Das pag. innumeradas destina-se ao frontispício ai.',e
é em branco a 2.a; 3." e 4-a estão reservadas para a Dedicatoria («A Ex.ma Senhora a S.ra Dona Maria de Gadalvpe,
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&c.o),—Dedicatória subscripta pelo auctor dos Sermoeus,
e datada no Convento do Carmo (de Lisboa) aos 20 de Fevereiro de 1671.
O texto da obra, que principia na pag. 1 das numeradas,
e que chega a occupar o quarto superior da pag. io3, termina pelas palavras: — Finis. Laus Deo, virginique Matri.
Finalmente, occupando os tres quartos inferiores da pag.
io3, incontram-se as Licenças, algumas das quaes datadas
em 1670^ mas no fim d'essas vem, aos 10 de Março de 1671,
aquella que diz poder o livro correr, visto achar-se conforme com o seu original.
D'esta ultima data, combinada com a que traz a Dedicatória, infere-se que o livro acabou de imprimir-se entre Fevereiro e Março de 1671, muito imbora possa a impressão
ter começado em 1670.
Barbosa Machado, que no tom. 1 da Bibliotheca Lusitana
(pag. 102) menciona a obra do P. Escobar (citando-lhe, por
inadvertência, consideravelmente alterado o titulo), attribuelhe o anno 1671 por data de impressão.
Innocencio, no Diccionario Bibliographico Português,
omitte noticia, tanto da obra como do auctor.
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Geralmente carecem de ante-rosto as obras impressas
por João da Costa.
Costumam entretanto, na quasi-totalidade dos casos, apresentasse providas de frontispício.
Algumas ha todavia, pouquíssimas imbora, que nao ollerecem folha-de-rosto. Figura-lhes então no remate (quando
o espaço não escasseia) a subscripção indicativa da officina
e do anno,—tal qual se observa em um folheto (que tenho
presente na Bibliotheca Nacional), in-4.0, de 19 pag. numeradas e 1 final sem numeração, impresso em redondo com
algum itálico, rubricas por lettra alphabetica, reclamos, e
uma capital decorativa a iniciar o texto.
No tom. 11 da Bibliotheca Lusitana (em pag. G12) offerece-nos Diogo Barbosa Machado noticia do auctor e indicação da obra; mas nem da obra, nem do auctor, se occupa
no Diccionario Bibliographico Portugue? o erudito Innocencio.
.
Eis os dizeres que este folheto nos apresenta como titulo:
SERMAM | Do defcendimento de Chrijlo tiojfo Senhor, |
fentimentos, & lagrimas da Virgem \ Senhora nofsa. \ PREGO V-O | O P. Fr. JOAM DE BOTA FOGO LENTE |
de Vefpora do Real Collegio de nofla Senhora da Efcada |
cm o Conuento Real de S. Domingos de Lisboa, em 23.
de | Março de 1674. |
Ao titulo, por que abre a pag. 1 (ostensivamente numerada), segue-se logo (a meio da mesma pagina) o texto do
Sermam, cuja impressão remata na pag. 19 pela palavra
Fim em versaes dc redondo.
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A pagina derradeira (que seria a pag. 20, se numerada
estivesse) destina-se exclusivamente á seguinte inscripção:
EM LISBOA.
Na Officina de IOAM DA COSTA.
A cuíla de Martim Vaz Tagarro na rua noua.
M. DC. LXXIV.
Com todas as licenças necefsarias.
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XIX

Quando, em pag. 194 do presente livro, veio a appêlo
tratar-se dos Lenitivos da dor impressos no anno 1700 por
Miguel Deslandes, toquei eu, de passagem, numa gravura
em madeira que se relaciona com um facto importante na
actividade industrial de João da Costa.
Refiro-me á sociedade commercial que elle em tempos estabeleceu com Diogo Soares, explorando ambos de parceria
a industria de editores.
Como documento comprovativo de similhante sociedade,
e simultaneamente como producto da actividade respectiva,
depara-se-nos a
DÉCADA OVTAVA | DA ASIA | DOS FEITOS
QVE OS PORTVGVEZES I fizerão no defcobrimento dos
mares, & conquiftas | das terras do Oriente: em quanto
gouernarao a | índia Dom Antão de Noronha, & Dom |
Luis de Ataide. | POR | DIOGO DO COVTO | Chronifta,
& Guarda môr da Torre do Tombo do Eftado | da índia. |
(Logar occupado por gravura em madeira, ao centro da qual se destaca um escudo elliptiforme e neste uma palmeira com a divisa Curuata Resurgo. É a vinheta emblematica, de que tratei em pag. 355.) |
LISBOA. | A cufta de Ioam da Costa, & Diogo Soarez. |
| M. DC. LXXIII. | Com todas as licenças nece£'arias. j
Em formato a que chamam ordinariamente in-folio, constitue este livro um vol. de 247 pag. numeradas e 8 pag. preliminares sem numeração, distribuídas uniformemente em
cadernos de 4 fls. (8 pag.), impressas em redondo com algum itálico, assignaturas por lettra alphabetica, e reclamos.
Servem-Ihe de infeite algumas iniciaes floreadas, remates de-
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corativos, e cabeças ornamentaes (figurando entre estas a
do escudete com a palmeira, e a das armas-reaes portuguezas que veio a ser (trinta e septe annos depois) empregada por Valentim da Costa Deslandes na folha-volante do
Soneto extemporâneo).
A pag. i.a das innumeradas (occupada pelos dizeres do
frontispício que ficam transcriptos, e cuja disposição poderá
melhor avaliar-se pela reproducção fac-simile aqui adjunta)
segue-se em branco a pag. 2."
Abre a pag. 3." pela Dedicatória «Ao Excellentissimo Senhor D. Ioam Mascarenhas Marquez de Fronteira, Conde
da Torre, & de Coculim, Comendador na Ordem de Chrifto
das Comendas do Rofmaninhal, Carrazedo, Fonte arcada,
Pindo, Caftelaos, & Cambres, Senhor das Villas de Fronteira nefte Reyno, & das de Coculim, & Veroda no Eftado
da índia, dos Confelhos do Princepe de Portugal, feu Gentilhomem da Camara, Veador da Fazenda da repartiçam da
índia, & Meftre de Campo General da Corte, & Prouincia
da Eltremadura, &c.».
Iniciada por um O decorativo de formosíssimo desenho,
e composta quasi toda em typo de caracteres itálicos, principia a Dedicatória por este modo:
«EXCELI.ENTISSIMO SENHOR:
"O Nilo, que com agradauel Magejiade corre as mais
abundantes Prouincias do Egipto, em chegando às incultas
foledades da Mauritania, fe rouba aos olhos, & em fi mefmo
fomergido fe e/conde de baixo da terra, como indignado,
dt\ Plinio, de tributar o fecundo thefouro das fuas agoas à
ingrata ejlerilidade dos defertos: Indignatur fiuere per arenofa, & fquallentia, conditque fe aliquot dierum itinere: Sepultado pois efle Rey dos Rios pello efpaço de muitos dias,
rebenta finalmente dos fotterraneos horrores em que andaua
cegamente Jluctuando, & apurando a fua crijlalina pompa,
junto ao Cabo de Boa Efperança, parece nos dá a entender
que as efperanças fam as defpertadoras das grandes empregas, ajjjm como os defamparos, & as foledades fam dos
mais heroicos intentos, cruéis homicidas. Semelhante ao curfo
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do Nilo he a imprefsam dejlas Décadas, pois interrompida
pello efpaco de quarenta amos; toma nejle outauo tomo afe
manifejlãr à lu\ do mundo, & fahindo da Sepultura, em que
por tanto tempo a detiueram o defcuido, & o de/agradecimento, bufca no amparo de Vofsa Excellencia o principio de
fuas glorias, & o cabo de fuas e/peranças.r,
Termina em a pag. 4." pela seguinte subscnpção:
«De V. Excellencia que Deos guarde
. , \ Ioam Da Costa,
Os menores, & mais humildes criados ■
& Dk)go Soarez „
Da pag. 5 á pag. 6 decorre, iniciado por um V decorativo, o Prologo ao Leitor:
«Vendo em hú total efqueciméto as Décadas de Diogo de
Couto que ficauaÕ por imprimir, determinamos de dar à luz
debaixo da proteccam do Excellenti<limo Senhor Marquez
de Fronteira, naÕ fò as que ficauam manufcntas, mas ainda
todas as imprelfas, & como huma dedicatória naÕ he lugar
pera dar rezaõ de femelhantes emprefas; referuamos, amigo
leitor, para nefte Prologo vos dizer que temos começado
por efta outaua Década, com tençam de continuar com o
fauor diuino íê interrupçam nenhúa a impreíTam das outras
manufcritas do dito Diogo do Couto, & depois delias acabadas tornaremos a imprimir as ja impreffas, para que dentro de quatro annos poflao fahir á luz todas as doze Décadas
na mefma forma, & alcançando a decima tercia, & a decima
quarta que dizem fer efcritas por Bocarro, hiraõ pello mefmo
eftilo das outras.
...
«Alguns diraõ que tarde nos acordamos de imprimir eíta
obra & que agora eftando para fahir a Afia Portuguefa
de Manoel de Faria, & Souza, ingenho merecedor de todo
louuor, parecia excufada a publicaçam deftas Décadas?
Pouca razam tera quem diífer ifto, porque a Afia Portugueza
naõ he mais que hú compendio, & bem que efcrito com
eftillo ao moderno, naõ tira a grauidade de Ioaõ de Barros,
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nem a finceridade de do (sic) Diogo da Couto (sic), autores
dignos de eterna fama.
«Como foi força valerfe de manufcritos pouco correctos,
excufaras amigo Leitor- algús erros, fe os ouuer, & receberas efta obra cõ o mefmo aífecto que fe vos offerece, para
que vofTo agradecimento nos firva de eftimulo para acabar
efta empreza.
«Vale.*
Segue-se no fim da pag. 6.", separado por uma linha de
infeites typographicos, o Protesto:
"P) Roteftamos nos Ioam da Corta, & Diogo Soares que
1 tudo quanto fe refere nefta outaua Década, de milagres, prodígios, & appariçoens de nofTa Senhora, & do gloriofo S. Iofef: nam tem proua alguma de verdade infalliuel,
& fomente fe relatam nelle como coufas de hiftoria humana,
& falliuel, conforme à difpofiçam do Santiflimo Padre Vrbano VIII. no feu breue de 5. de Iulho de 1634. & o noffo intento he como taes publicalas nefta impreflam. Lisboa 14.
de Iulho 1672.
tloarn da Cojla, Diogo Soares.»
#

Da pag. 7." á 8.° correm as Licenças, a primeira das quaes
traz data em 2 de Julho de 1672 e a ultima em 25 do mez
seguinte.
Na pag. 1 das numeradas começa o texto da obra, e prolonga-se até pag. 244. Finalmente o Index dos Capitvlos
vai de pag. 245 a 247.
O trecho que em pag. 383 transcrevi da 2.a edição, estampada por Domingos Gonçalves, vem nesta i." em pag. 119;
«Em Moçambique achamos aquelle Princepe dos Poetas
de feu tempo, meu matalote, & amigo Luiz de Camoens,
taõ pobre que comia de amigos, & para se embarcar para
o Reyno lhe ajuntamos os amigos toda a roupa que ouue
mifler, & naõ faltou quem lhe deíTe de comer, & aquelle
inuerno que esteue em Moçãbique, acabou de aperfeiçoar
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as luas Luziadas para as imprimir, & foi elcreuendo muito
em hum liuro que hia fazendo, que intitulaua Parnafo de
Luiz de Camoens, liuro de muita erudição, doutrina, & Philofophia, o qual lhe furtaraõ, & nunca pude faber no Reino
delle, por muito que o inquiri, •& foi furto notauel, & em
Portugal morreo efte excellente poeta em pura pobreza.p
Da edição que ora acabo de citar (a edição-princeps da
Década Ovtava da Asia) tem dois exemplares a Bibliotheca
Nacional de Lisboa.
Um d'esses dois apresenta no frontispício as particularidades que deixei apontadas,— e que o leitor pode perfeitamente avaliar na fiel reproducção appensa em fac-simile
photo-lithographico.
Do outro exemplar a folha-de-rosto apresenta exactamente
os mesmos dizeres e a mesma disposição typographica, notando-se-lhe todavia uma differença,—diíferença realmente
digna de reparo e de menção.
Consiste essa única diíferença —aliás essencialissima—
na substituição da vinheta ornamental. Em vez da gravura
com o escudo elliptico da palmeira e o lettreiro Curuata
Resurgo, defronta-se-nos ao meio do frontispício uma larga
vinheta emblematica, adrede executada como distinctivo da
sociedade commercial que João da Costa fundára com Diogo
Soares para a exploração do commercio de livros á sua
custa editados.
Toscamente aberta em chapa de madeira, esta gravura,
cuja execução parece indicar procedencia portugueza, accusa
evidentemente reminiscências d'aquella que (em pag. 304)
eu disse ter sido algumas vezes usada como insígnia pelos
dois irmãos Nicolau de la Coste e João de la Coste, quando
associados em Paris na industria de livreiros-impressores.
Imagine-se uma combinação de folhedos e flores, que affecta proximamente disposição rectangular, e que mede
om,ot)5 de altura por om,i34 de largura. Ao centro, e sobrepujado por uma cabecita de anjo com as azas desdobradas, destaca se um escudo oval, em que se representa,
coroada de folhas de oliveira, sob as feições de uma divindade feminina que sustenta na dextra uma lança, a figura da
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Concordia; ao lado esquerdo vê-se-lhe, por ella protegida,
uma pomba com um ramo de oliveira no bico; circumscrevendo em meio-circulo o busto da deusa, na orla superior
do escudo, lê-se por divisa concordi/E symbolvm. Lateralmente destacam-se duas grandes cornucopias (uma de cada
lado), repletas de fructas e flores. Inferiormente, na linha
média, ha um escudete com a marca dos dois editores associados

(iniciaes que estão claramente dizendo IOAM DA COSTA
& DIOGO SOARES). Porfim, ladeando este escudete, observam-se duas faces de medalha:—á direita o anverso (dois
corações unidos, e a legenda nos-connectit- amor-); á esquerda o reverso (uma cornucopia a intornar flores e fructos, com a legenda socios concordia-dita t-); no campo
do anverso, mais se incontra acima dos dois corações um S,
e outro S abaixo d'elles (deverá nestes dois SS intender-se
a palavra socios?).
Para mais prompto exame (sem ter de recorrer-se á inspecção dos exemplares),'e sobretudo para occorrer a deficiências que nesta descripção possam leitores notar, aqui
se lhes põe appenso o fac-simile do referido rosto em reproducçao photo-lithographica.
Coteje-se então a gravura com a descripção d^quell'outra
insígnia que em pag. 304 mencionei. Coteje-se e confronte-se.
Ver-se-ha claro que o distinctivo emblemático adoptado em
Lisboa por João da Costa, na sociedade commercial com
Diogo Soares, colheu precisamente inspiração naquelle que
seu pae (João de la Coste) usára em Paris quando associado
com seu tio (Nicolau de la Coste).
Coteje se e confronte-se.
Ao escudo bretão da chapa franceza corresponde na portugueza o do Concordia; Sj-mbolvm, e os dois anjos d'aquella
acham-se nesta substituídos pelas duas cornucopias,—diffe-
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rencas estas que, se as incarassemos sós por si, pareceriam
' i nt,. pvrluir aualquer idea de analogia.
"TasTpproximêmos agora nas duas gravuras a disposição
qu7em

cada uma d dias, e por batxo do respecuvo escudo
e - £ faC«Í-IDCS para

sim da meda
q
na portugueza.
symetnca no o

g
^

^
cQmo

a mesma disposição
e ao reverso das medalhas;
nQ da portUgueza, os dois

ch

anverso

parallelaniente o Soda. Concordia til# (em Lisboa adoptado pelos dois imparceirados amigos).
A firma commercial João da Costa & Diogo Soares se
,prmns crédito (como nos cumpre) ás asserções exaradas

SSSSr&M
nrimir e outrosim' reimprimindo as outrora impressas -por
fó ma que ficassem colligidas todas as de Diogo do Couto e
se m addicionassem por append.ce as de Amon,o Bocarro.
Oual o motivo então que obstaria ao prosegutmento d
imoresa, resumindo-se na Década Ovtam o fructo d aquella
colaboração industrial? Inclino-me a crer, po.s que outros
I ,0 se me não antolham provavets, mclmo-me a crer
oue terá sido o fallecimento de D.ogo Soares a causa de tal
interrupção. Ao fallecimento de Diogo Soares poderemos
atixibuir plausivelmente a dtssolução de uma soaedade que
5o auspiciosa começava, mas que em nenhum outro produeto, no tocante ás Décadas, veto a efflorescer.
É que é bem certa a philosophta do popular P™l°q™ ■O homem põe e Deus dispõe. Soprava mregelado o bafe,o
da morte sobre as florentes e risonhas esperanças em que
Se desatára ubérrimo o Prologo dos editores.
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E alli ficava agora desaproveitada, por inútil, aquella insígnia distinctiva, que os dois socios tinham mandado abrir,
intregues ao lisonjeiro incanto de tão doces illusões.
Aquella emblematica gravura,—que symbolizava um laço
indissolúvel da mais estreita confraternidade e ao mesmo
tempo uma fagueira promessa de sonhadas prosperidades,—aquella gravura tinham-n-a elles incommendado e tinham-n-a elles começado a estampar no frontispício da Década Ovtava, quando já da respectiva edição se achavam
tirados, definitivamente, não sei que numero de exemplares.
Quero dizer:—os exemplares que trazem no rosto a divisa
da palmeira com o Curuata resurgo, são precisamente os
que primeiro sahiram promptos do prelo; e quando já
na circulação do mercado andavam esses, ou pelo menos
aguardavam na officina o momento de correrem mundo,
foi então que appareceu, gravada em madeira, a insígnia do
Concordiae Symbolvm,— e d'esta passaram a servir-se no
prelo para a estampagem dos frontispícios que ainda restassem por imprimir (visto como a secção das fls. preliminares innumeradas (entre ellas a folha-de-rosto) evidentemente foi a derradeira a estampar-se do livro).
—Mas... . (poderia talvez alguém objectar-me).... que
imbaraços haverá para admittir exactamente o contrario de
similhante affirmativa? Nada mais natural do que ter logo
nos primeiros exemplares servido a chapa do Concordiae
Symbolvm, e por qualquer accidente quebrar-se ou inutilizar-se, e recorrer-se na officina á vinheta do Curuata Resurgo para elemento decorativo de frontispício nos restantes exemplares.
A similhante objecção, que me fizessem, eu replicaria
d^sfarte:
—Prova de que por essa fórma não decorreram as coisas, mas sim pelo modo que affirmo, incontestável m'a proporcionam os Lenitivos da dor, onde a impressão das fls.
preliminares (como em pag. 194 deixei mencionado) termina
decorativamente pela gravura do Concordiae Symbolvm,—
gravura que, pela terminação da sociedade entre João da
Costa e Diogo Soares, ficaria arrecadada na officina, imbora
desaproveitada como objecto inútil, —gravura que passou
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depois, com todo o outro material typographico, para as
mãos de Miguel Deslandes e das d'este para as de seu filho
Valentim, sob cuja direcção veio ainda por ultimo a figurar
(como poderia figurar, em guisa de simples remate decorativo, outra qualquer vinheta) na supra-ind.cada .mpressao
dos Lenitivos da dor.
Ricardo Pinto de Mattos (em pag. 204 do seu Manual
Bibliographico Portugue:j) accusa-nos existente na B.bliotheca Publica Municipal do Porto um exemplar da Década
Optava e diz que tem «uma vinheta allegor.ca no fronttSP

Ignoro a qual das duas modalidades supra-descriptas pertencerá o exemplar observado pelo bibliographo Mattos, pois
que a vaga qualificação de «vinheta allegor.ca» tanto pode
quadrar á insígnia de Agostinho Courbé como á dos dois
editores associados (João da Costa & Diogo Soares).
O que se liquida, porem, é que,—seja qual for das duas
a gravura por elle incontrada no frontisp.c.o,-o erudito
bibliographo, limitando-se á generica designação «vinheta
allegorica», desconheceu d'essa vinheta a s.gn.ficaçao como
insígnia distinctiva.

XX

Ao tempo cm que já na Rua da F.gue.ra se achava estabelecido com officina typographica o jmpressor João da
Costa' acertou de vir em Lisboa assentar domicilio outro
francez, também de profissão impressor, ao qual estava
destinado constituir em terras portuguezas o elo de união
entre a familia Deslandes e a família de la Coste.
Conhecida pelo nome de Thouars ha em França uma cidade, banhada pelo rio Thouet (affluente do Loire), na antiga provinda do Poitou: pequenina, mas antiquíssima, conserva ainda hoje em numerosos monumentos mui curiosas
recordações históricas, apezar dos baldões por que passou
na accidentada serie das suas crises politicas.
Foi nesta cidadesita que nasceu, do negociante Miguel
Deslandes e de sua esposa Maria Laurence (ambos naturaes
de Thouars e cm Thouars domiciliados), o forasteiro a que
me refiro.
,
«Michel Deslandes» (como seu pae) se chamava em francez esse forasteiro que na patria adoptiva (antes mesmo
de naturalizar-se) aportuguezou seu nome, inscrevendo-se
«Miguel Deslandes» em quantas edições de livros portuguezes ou castelhanos veio a dar a lume como impressor
(po\s que nas edições dos latinos costumava mscrever-se,
á latina, «Michael Deslandes»).
Que motivos houvesse Miguel Deslandes para de França
emigrar, abandonando patria e lar paterno (como succedido
tinha também a João da Costa), não será talvez h0)e fácil
. Vid. Lisboa Antiga por Julio de Castilho (vol. v., pag. .72), e Doa,mentos para a Historia da Typographia Portuguesa nos séculos xv,
e xrn publicados por Venâncio Deslandes (pag. 232).
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descobrir,—se bem que a seu quarto-neto (o Dr. Venâncio
Deslandes) pareça entrever naquelle passo do emigrado um
recurso contra as perseguições religiosas que em 1661 começavam a accentuar-se em França, perseguições que em 17
de Outubro de 1685 deviam ter por condigno remate a coroál-as a intolerante revogação do celebre Edito de Nantes'.
Estas suspeitas do Dr. Venâncio Deslandes logrei eu perfilhál-as, quando no Archivo Nacional da Torre do Tombo
me passaram pelas mãos os documentos relativos ao ingresso de Valentim da Costa Deslandes e Manuel Pedro
da Costa Deslandes (filhos ambos de Miguel Deslandes),
como Cavalleiros-professos, na Ordem de Christo,— pois
que nesses documentos incontrei provado que Miguel Deslandes (assim como seus paes) tinha sido creado na seita
do Calvinismo, seita que trocou depois pelo Catholicismo
(em cujo grémio falleceu). Effectivamente na Consulta lavrada em Lisboa aos 4 de Septembro de 1710 para dar
conta a El-Rei D. João V das provanças a que se procedeu na habilitação de Valentim da Costa Deslandes (Habilitações da Ordem de Christo—Lettra V—Maço 5.° —
Doe. n.° 3) lê-se «que seu Pay, e Avos paternos foraõ Herejes, supposto que o Pay se fez Catholico Romano, em cuja
religião morreo». E na Consulta que em Lisboa Occidental
aos 3o de Julho de 1721 se lavrou com relação a Manuel
Pedro da Costa Deslandes (Habilitações da Ordem de
Christo—Lettra M — Maço 44.0—Doe. n.° 3i) deparam-se
estas palavras:—«
constou que seu Pay, e Auos paternos foraõ Hereges».
Fôsse, porem, qual fôsse, a causa da sua emigração para
Portugal, quer o Dr. Venâncio Deslandes' que cerca de
1669 seu quarto-avô assentasse residencia em Lisboa,—
e, para a determinação d^ssa data, funda-se nas allegações
' «La révoention de 1'édit de Nantes porta un coup fatal à 1'industrie de la ville. Thouars perdit la moitié de sa population et ne s'est
jamais relevée.» Assim se expressa P. Larousse, o auctor do Grand Dictionnaire Universet du «*• siècle em pag. 161 do tom. xv (Paris—1876).
1
Em pag. 224 dos citados Documentos para a Historia da Typographia Portuguesa nos séculos xri e xm.
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com que Miguel Deslandes requerera naturalização de portuguez, naturalização que lhe foi conced.da por Alvará
d'El-Rei em 1687 sobre resolução tomada tres annos antes.
Nesse Alvará, de que mais adeante volverei a occupar-me,
pondera-se que o agraciado allegára em sua petição a c.rcumstancia de terem decorrido «perto de quinze annos.
desde que viera para o nosso paiz.
, .
Se a conversão de Miguel Deslandes ao Catolicismo foi
ainda em terras de França ou já porventura em Portugal,
não serei eu quem saiba dizél-o.
Sei apenas que em .679 o contava )á no seu regaço a
Egreia Catholica,—porquanto aos 3 de Septembro d esse
anno lhe vejo figurar seu nome ass.gnado, em um auto
de eleições, no Livro da «Irmandade do Bemaventurado
S. Luiz Rei de França». Debalde, porem, busque, nesse Livro o termo relativo ao ingresso de Miguel Deslandes na
confraria: por qualquer lapso (não raro em livros d esta natureza) deixou de lavrar-se no registro o respectivo assentamento. A admissão do joven impressor ter-sc-ha realizado
muito antes do anno em que alli se me depara pela primeira vez a sua assignatura? guardam teimosamente neste
ponto os echos do archivo um desesperador silencio.

Compatriotas, collegas de profissão, e talvez inclusivamente na mesma rua domiciliados',assombroso fora que
entre João da Costa e Miguel Deslandes se não intabulassem
relações de convivência e amizade.

, A„jm O dão a intender o Visconde Julio de Castilho na Lisboa
, 1 ... nnt. 111 e 172) e o Conselheiro Venâncio Deslandes na
Í Xodós Docwnentos para a Historia da Typographia Portuguesa
""veZnis .'V."Va"é«ame«"4° que entre a colonia franceza desfructava
_
já Fiuueira notáveis sympathias.
João Curvo Semmedo, o celebre auctor da Polyanthea Medicinal
(obra em que já toquei a pag. 388, e que novamente mencionarei quando
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As duas famílias passaram mesmo a fundir-se, constituindo uma só: para isso bastou que surrisscm fagueiros
atravez de certa gelosia uns lábios femininos, sempre que
o moço Miguel passava na rua.
Quem sabe mesmo se o filho do negociante de Thouars
trabalhava contractado na própria officina de João da Costa,
e á mesa das refeições tomava assento com a família da
casa? Quem sabe?
A hypothese de que Miguel Deslandes viesse estabeleccr-se em Lisboa com officina própria, francamente o confesso, não pode por modo algum quadrar-me,—e não pode,
porque antes de 1C80 não conheço livro em que venha seu
nome por nome de impressor.
Trabalharia então por official em casa alheia? Trabalharia associado com o dono de qualquer outra officina? Trabalharia, como official ou como socio, na própria casa de
João da Costa? Perguntas todas, a que não sei responder.
E, se por simples official trabalhava em casa de João da
Costa, alguém poderia acaso extranhar que lhe não vedasse
o natural respeito erguer os olhos para a filha de seu mestre.
Mas
quem pode livrar-se porventura
Dos laços que Amor arma brandamente
Entre as rosas e a neve humana pura,
O oiro, e o alabastro transparente?'
a seu tempo me occupar de Miguel Deslandes como impressor), cita (no
cap. xxxvi do Tratado II) um francez, a quem prestou serviços clínicos, morador na intrada da Rua da Figueira: «Monsieur Solet» diz elle
que se chamava esse cliente, e era «ofiicial da fabrica das fitas».
Na Gaveta de Lisboa de 4 de Agosto de 1750 vem o annuncio de
João Baptista Doumeau, «francez de nascimento» que entre nós havia
estabelecido uma escola ou «academia» para ensino dos que pretendessem aperfeiçoar-se na práctica da calligraphia e ao mesmo tempo desejassem apprender a escrever com acerto no idioma francez,—para o
que, dava licções em todos os dias (com excepção das quintas-feiras e
dias sanctificados) desde as 2 horas da tarde até ás 6. «Vive (diz o annuncto) no fim da rua da Figueira, no terceiro andar das cafas novas,
pintadas de verde, que pertencem ao Capitam Manoel Pereira das Lagoas; e o acharam todos os dias na praça da rua nova».
' Camões—Os Lusíadas, Cant. m, est. 142.
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De mais.... não tinha João da Costa exemplo em sua
irman Carlota, casada muito a contento dos paes com João
de la Caille, apprendiz que fora e se formára na officina
do sogro?
Domingos e dias-de-festa, á hora da Missa, no templo
parochial «das Mártens» ou na próxima Egreja do rico e
vastíssimo Convento de S. Francisco',-outras vezes na
Capella de S. Luiz (ás Portas de Santo Antão)3, onde famílias de compatrícios gostariam de se reunir assistindo a
celebração dos officios divinos,-ou inclusivamente no quasicampesino Mosteiro do Santo-Crucifixo, fundado sob aus1 Vidimus urbem in Urbe (diz um viajante extrangeiro, cujo nome
agora me não recorda, synthetizando a magnificência e vast.dao do
velho Convento de S. Francisco da Cidade).
2 .Ie ne veux pas laiíler 1'Eglife de Saint Louys qui eíl petite, mais
tres-gentille: le retable eíl doré & 1'Eglife toute peinte aux defpens des
François qui trafiquem dans Lisbonne.»
Assim textualmente se lê (em pag. .6 da Par. n.) no Iovrnal des
Vorazes de Monsievr de Monconys
Publté par le Sieur de
Liereves fon Fils (A Lyon, Chez Horace Boissat, & George RemevsM. DC. LXV. M. DC. LXVI. Avec Privilege dv Roy.— 3 part. ou
vol. in-4.0 com gravuras abertas em lamina de cobre).
O Senhor de Monconys visitou Lisboa por duas vezes: em 1628 e
de 1645 a 1646. Durante a primeira visita foi que elle escreveu no seu
«Diário» aquellas palavras relativas á Egreja de S. Luiz.
«En 1622 (escreve o citado R. Francisque-Michel, a pag. 41 e 42, no
seu livro—Les Portugais en France les François en Portugal), il s'établit à Lisbonne une confrérie de Saint-Louis-des-Français, et s éleva
une église sous le même vocable. Les Archives nationales renferment
sur cette double fondation, de 1664 à i665, des renseignements plus ou
moins intéressants. A cette dernière date, Louis XIV rendit une ordonnance concernant les droits à percevoir par la nation française à Lisbonne relativement à 1'administration de 1'église et confrérie nationales
de Saint-Louis, et fit un règlement qui fixait tout ce qui devait être
observe pour le corps de la nation française íi Lisbonne, et pour 1'administration de l'église et confrérie de la nation concernant ces deux
Nesta affirmativa importa rectificar uma confusão de datas em que
Francisque-Michel incorre no tocante á fundação da Egreja e da Confraria. A Confraria (como tive occasiáo de mostrar em pag. 297) data
de 1536, e em i5yo se lhe ordenou a regra do Compromisso. Em i552
erigiu-se o templo, e em 1622 o que se fez foi amplifical-o, como consta
I
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picios da rainha franceza (que lá deveria sepultar-se) e povoado por monjas conterrâneas (que de «Francezinhas» ficaram tendo sempre a denominação)1, —frequentes vezes se
incontrariam em doce inlêvo aquelles dois namorados, trocando um olhar furtivo, e devaneando esperanças, e phantasiando venturas.
E numa bella manhan, finalmente,—uma bella manhan
de céo azul, por longo tempo sonhada e suspirada, —abençoavam mãos de sacerdote o auspicioso e festejado consorcio de Miguel Deslandes com a sua noiva gentil D. Luiza
Maria da Costa.

da inscripção lapidar que ainda hoje se lhe lê por sobre a porta de
intrada:
Divo Lvdovico Regia Gallis Hac Ha
B1TANTIBVS CIVITA-E DlCATVM ANNO D)
mini 1552. Perfecivm Aplificatvmq? I 622.
Ácêrca do templo dá-nos o Visconde Julio de Castilho varias noticias
no vol. v da Lisboa Antiga (pag. 110 a 112).
' Pormenores ácêrca d'esta casa monastica, pode o leitor incontrál-os
na obra seguinte:
Historia da Fundaçaó do Real Convento do S. Christo Das Religiofas Capuchinhos Francejas, Vidas das suas Fundadoras, e de algumas Religio/as infignes em virtudes, Efcrita por voto ao mesmo Senhor Crucificado por D. Joseph Barbosa, Clérigo Regular, natural de
Lisboa; E offerecida a' Magestade dei Rey D. João V. nosso Senhor,
pela M. Abbadessa, e mais Religiosas Do me/mo Convento. (►£<) Lisboa:
(iSJ Na Officina de Francisco Luij- Ameno, Impreffor da Congregaçaó
Cameraria da S. Igreja de Lisboa.—M. DCC. XLVIII. Com todas as
licenças neceffarias. (In-4.0 de 477 pag. numeradas, 16 preliminares sem
numeração, e 3 gravuras a talho-doce em fls. áparte, duas das quaes
representam (gravados por Miguel Le Bouteux em 1749 (e aos 67 annos
de edade) sobre desenhos de Francisco Vieira) os retratos da Rev. M.
Maria de Santo Aleixo e da Rev. M. Cecília de S. Francisco. —D'esta
obra possue tres exemplares a Bibliotheca Nacional de Lisboa, e um
d'elles em papel incorpadissimo de largas dimensões).
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Noiva gentil, disse eu: gentilissima talvez, accrescento
agora Quem sabe ate se entre as beldades do tempo floresceria distinguindo-se por fina elegancia a filha do livre.ro
f

'Educada por sua mãe portugueza na rigidez tradicional
do lar lusitano, D. Luiza Maria da Costa saberia alliar com
as virtudes ^domesticas a gentileza parisiense transmittida
pelo sangue paterno.
Achavam-se de mais a mais em grande credito, desde que
a Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya viera trazer
oalas á corte, as elegantes modas de França',-inclusivamente como opposição ás modas castelhanas que por tanto
tempo nos haviam assuberbado.
Até nisto accentuava a Casa de Bourbon seus tnumphos
sobre a Casa de Áustria!
Estáo-me occorrendo aqui uns versos galantíssimos, em
que transluz o enthusiasmo d'então pelas modas francezas
no vestuário das nossas damas.
Esses curiosos versos, escriptos segundo o cultismo do
tempo, e repletos de trocadilhos mais ou menos conceituosos tra/em o nome celebre de um poeta mundano, famoso
corredor de aventuras, que veio depois a ser no ascetismo
do claustro um austero penitente: refiro-me a Fr. Antonio
das Chagas, que no século se chamou Antonio da 1- onseca
Soares.
.
E porque me não consta que tenham sido impressos,
aqui os transcrevo do. códice' em que os incontrei. Aqui os
transcrevo, marcando-lhes pontuação conveniente, e com-

. „néià en 1668, il n'y avait pas jusqu'aux laquais portugais qui n'exieeassent de leurs maitres des chausses à la Schonberg.» Assim diz R.
Francisque-Michel em Pag, 206 da sua obra Les Portugas en Franco les
François en Portugal.
1 É o cod ms que na Bibliotheca Nacional de Lisboa tem por marcação bibliotheconomica M f e por titulo Obras métricas De Antonio da
Fonçeca Soares (In-4-° de 274 P«B- numeradas (algumas das quaes
cm branco) precedidas de 2 innumeradas (front.sp.c.o, com o reverso
em branco), e seguidas de 9 sem numeração (destinadas ao «Index»),
por lettra de fins do sec. xvn).
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gindo-lhes a arbitraria orthographia que ofFerccem no manuscripto apographo:
ROMANCE
A UMA DAMA VINDO DO CONVENTO DA ROSA
Da Rosa vinha bijarra
esta tarde Francisquinha,
maravilha das fermosas,
fermosa ás mil maravilhas.
Tarde era já quando vi
airosa vir a menina;
mas quando a vi, com ser tarde,
presumi que amanhecia.
No ser francesa inganava,
no modo com que vestia,
posto que é de desinganos
mui portuguesa Francisca.
E como francesa toda,
ainda assim, mais parecia
que no vestido extrangeira
na belleja peregrina.
Na gala vinha custosa;
mas é tal da rapariga
o donaire, que na gala
a todo o custo excedia.
Por capricho do disfarce
não occultou sua vista,
que em concedél-a a muchacha
por novidade capricha.
De oiro traria o cabello
intrançado numas fitas,
porque na sua cabeça
é oiro tudo o que brilha.
Tal era a luj de seus olhos,
que parece neste dia
que em seus olhos de lujir
o Sol descansado tinha,
Variante da licção que transcrevo, mas variante (a meu vêr) mais
incorrecta, incontra-se no cod. ms. U ^ da mesma Bibliotheca em fl. 140
a 15o (vol. que traz por titulo « Varias Obras poéticas. D. I. F. R.—
Tom. 1.°»—e que, por lettra da primeira metade do sec. xviii, apresenta
copiadas producçóes de diversos auctores).
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A cuja vista apressado
lançar-se nas ondas ia
só por dar as boas noites
a quem lhe dera os bons dias.
De jina prata uma renda
o seu gibão guarnecia,
que, com Francisca ser falsa,
andou sempre a prata Jina.
Mas o garbo com que veste
a muchacha é tal, que vinha
(sendo ella toda uma prata)
como mil oiros bonita.
As mãos, que duas cadeias
prendiam, eram tão lindas
que, com não ser o oiro muito,
eu não vi coisa mais rica.
De chamalote era a saia:
mas com tal desdem vestia,
que as aguas (dijem) furtava
aos olhos de quem a via.
Ajul era o chamalote
de que trajia a vasquinha,
e por mui celeste ser
ferrete era para as vistas.
Tanta alma ao vestido dava
de seu corpo a bijarria,
que no mar de tal belle^a
levava as aguas mui vivas.
Do pequeno pé que calça
vinha um pouco presumida,
que por caprichar a moça
o que é menos mais estima.
Com serem todos picados
os sapatos com que pisa,
os seus pés muito picantes
mais que picados trajia.
Toda era gala a muchacha
no que deixava ser vista:
e, no que occultava, eu creio
que muito mais gala tinha.
Estão-me estes versos lembrando outros do mesmo poeta— A uma dama que ia nos sabbados a S. Vicente de Fóra.
Incontrou-os inéditos o meu amigo Visconde de Castilho
num códice manuscripto que pertencera á Livraria de seu
pac,— Livraria em que eu por differentes vezes tive a honra
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de intrar (com saudade recordo aqui esses agradaveis trechos da minha juventude) quando o insigne Poeta habitava
em Lisboa o seu gracioso Tibur da Rua Nova de S. Francisco de Paula. I ranscriptos do precioso códice os publicou
depois annotados e commentados. o auctor da Lisboa Antiga (em pag. 264 a 267 do vol. v).
Começam por esta fórma os versos:
A São Vicente de fóra
I.ise nos sabbados vai,
porque belleza tão grande
não cabe na corte já.
Vestida toda á francesa,
vai sómente por mostrar
que é bem que, se Lise.é flor,
a flor de lij seja já.
E seguem-se doze quadrinhas em que o poeta descreve,
nos trocadilhos do tempo, uma «casquilha seiscentista» que
«vestida ás modas de I-rança, rebuçada no seu manto, com
o corpete florido de muitos laços, e o seu rico guarda-pé de
Milão, vae penetrando no templo, de vagar, olhos nas lágeas,
toda pendurada de meneios, toda donairosa de requebros,
toda mosqueada de signaesinhos, toda para o Ceo na compostura, toda da terra, toda profana, nos cascavéis e garridices do trajar».
E que na Península os costumes toleravam amiúde esta
expansão de mundanidades pelos templos dentro,—expansão
que tocava ás vezes nas raias do tumultuoso e do reprehensivel.
A similhantes abusos se referia contristado o Padre Fr.
Manuel Homem, quando com elles cotejava as gr.aves prácticas observadas nas egrejas de França. No livro de que
(em pag. 3o8) dei conta —impresso em 1644 pelo cunhado
de João da Costa—(Descripçam da Iornada, e Embaixada
extraordinar ia qve fe\ a Franca Dom Alvaro Pire{ de Castro), eis o que diz (de pag. 47 a 49) o illustre dominicano:
«He a Rochela huã Cidade grande de quatro pera finco
mil vizinhos, os mais delles hereges Calueniftas e Luthera-
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nos. Os outros Iam Catholicos, fieis, verdadeiros, reformados e deuotos. Frequentaõ muito as Igreias, alliflindo ate
as vefporas e completas, aonde efiaÕ com grande attcnçaõ
c deuacao, fem fc ouuir huã fo palaura na igreja, coufa dc
erande exemplo e edificaçaõ, que aos Portuges deuc de fafer
grandes inueias, e lembraremfe, alguns defcu.dados, que
eoardam as hiftorias pera os templos, (com efcandalo dos
deuotos, e perturbaçam dos Sacerdotes) que a cafa de Deos,
he cafa de oraçã, e naõ de ocioíidades illicitas, que elcandelifam e offendem.
„ He a mifl'a hum verdadeiro retrato do Para.fo, adonde
os ouuintes deuem dc ertar com todo o refpeito e quietacam, e imaginar que nam estaõ na terra entre os homes,
fenaõ no Ceo entre os Anios, dis o Padre fam Ioam Chryfoltomo, liuro 3. de Sacerdotio. O Padre fanto AmbroUo, no
liuro 3. de Virginibus, no principio, efcreue de hum fanto
Sacerdote que iunto a huá lagoa refaua o officio Diuino, as
Rans com fuas confufas e importunas vofes o perturbanam
Csic) e diuertiam, mandoulhe o feruo de Deos, que le calafem e logo fiferam grande filencio. Infere o fanto dizendo.
Silcnt paludes, & homines nonfilebunt? Quer dizer. He poffiuel que as Rans emmudeçam, e que os homens nam fe
calem? Sam os palreiros nas igreias peores que Rans. Por
ilfo o Concilio quarto de Rauena, celebrado em Bolonha em
tempo de Ioam vigefimo fegundo, manda que em quanto fe
difer huã mifla, fe nam diga outra, por nam auer na Igreia
inquietacam e rebuliço. E o fagrado Concilio Trident.no,
na Seífaõ 22. das coulas tocantes a Mifla, manda aos Superiores, que evitem e prohibaõ todas as conuerfaçoTs na
igreia: porque como he cafa de Deos, he pera orar e nam
pera conuerfar.
«Eíta doutrina obferuam grandemente os Catholicos da
Rochela, e os mais de toda a França, nam falando nunca
nas igreias.»
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Casando Miguel Deslandes com a filha de João da Costa,
resultaria d'este casamento sociedade commercial entre
genro e sogro na exploração da industria typographica,dada a hypothese de não se haver já estabelecido parceria
de interesses, antes mesmo de realizado o consorcio.'
Não sei: nem me atrevo nesse particular a fazer conjecturas.
„
Sei apenas que, até fallecer João da Costa, nunca em
livro nenhum appareceu Miguel Deslandes figurando como
impressor.
.
E todavia.... quem apenas por testemunho alheio se propuzesse neste ponto fazer obra, sem querer incorreria num
insano. Refiro-me ao perigo das transcripções erradas, que
induzem a falsas conclusões,-e relembro a cautela que
deve sempre ter-se em verificar pelo testemunho propno
citações de terceiro, quando nessas citações haja de basear-se
um asserto qualquer.
Assim quem na Bibliotheca Lusitana (tom. i, pag. 402;
incontrar apontada por Barbosa Machado uma edição da
Eva c Ave (do Dr. Antonio de Sousa Macedo) impressa cm
ig-g por Miguel Deslandes, ficará induzido a concluir que
já nesse anno este impressor trabalhava em officina própria
ou imprimia livros com o seu nome,—quando é certo que
a citada edição foi impressa por Antonio Craesbeck de Mello
(como aflirma Innocencio em pag. 278 do tom. 1 do Diccionario Bibliographico Portugue■().
E é só Barbosa Machado quem d'estes inganos offerece?
Aqui vou eu mostrar agora como também o bibliographo
Innocencio lhe faz involuntariamente companhia.
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O Diccionario Bibliograpliico Portuguef (vid. pag. 354 do
tom. m) indica-nos no art. João da Cosia (2°) uma Arte da
língua francesa impressa em 1679 «por Miguel Deslandes».
Ora, nessa affirmativa estribado, irá qualquer jurar que já
naquelle anno exercia Miguel Deslandes por. sua conta o
ofiicio de impressor.
E todavia o iilustre bibliographo
ou não teve presente
exemplar algum da referida especie e por inexactas informações deixou guiar-se, ou inadvertidamente acceitou por
impressor do livro quem d'elle apenas fora o editor.
Das duas hypotheses prefiro, por mais plausível, a primeira: o iilustre Innocencio não examinou por seus olhos
experimentadissimos exemplar algum do livro a que se refere, pois que, aliás, não teria fluctuado nas perplexidades
que revela ao tratar de seu auctor, nem conjecturalmente
lhe houvera attribuido escriptos de outra procedencia.
Eis o que nos diz (loc. cit.) o benemerito coordenador do
Diccionario Bibliograpliico Portugue%:
«JOÃO DA COSTA (2.0), de cujas circumstancias pessoaes não posso dizer por agora cousa alguma. Tenho idéa
de que exercera a profissão de Livreiro, e que ou nascera
em 1-rança, ou era, quando menos de origem franceza. E.
«683) Arte da língua francesa, para facilmente e brevemente aprender a ler, escrever e falar essa lingua. Oferecida d senhora D. Violante Manrique de Mendonca. Lisboa,
por Miguel Deslandes 1679. 8." de 86 pag.
«Creio ser a primeira Arte que da dita lingua se imprimiu
entre nós.
«O mesmo parece também ser auctor do seguinte opusculo, traduzido, da referida lingua, como n'elle se declara:
«684) Policia e urbanidade christã no tracto e conversação. Composta pelos padres do collegio Mussipontano da
Companhia de Jesus, e traduzida por J. D. C. Évora, .684.
16.0 de viu-160 pag.
«Ha edições mais modernas, que trazem no rosto por inteiro o nome do traductor
«Barbosa não faz menção destas duas obras na Bibi.,
com quanto i^ella entrem tres indivíduos do nome de João

ARTE
DA
LINGOA FRANCESA,
Para facilmente, & breucmente aprender a Ieer, efcreucr, & fàllar
eíTa Lingoa.
Ojferecida
A Sra

D» V I O L A N T E

Manrique de Mendoça>
Por
JOAM da Costa.

EM LISBOA.
AcuftadeMiGVEL ues Landis.
M D C.LXX IX.
Com tidas as licenças wceflarias.

ARTE
D A
LINGO AFRANCESA.

. C AP ITVLO I.
Da pronundafitm dat letras.
Letra a pronunciafe como
I em Porcuguez: dobrado ferue
Ipara encher mais a fyllabav.g.
Adge idade, digafe^.pondolhe hum
accento , a que chamao circumflexo,
fobre o à.
Nas pronunciaçoens a qucchamaô
interrogatiuas, nas quaes pofpoc fcmprconome.fe o verbo acabar em*,
A i'j
hafe
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da Cosia, dos quaes o ultimo (tomo 11, pag. 641, no fim da
columna 2.a) será talvez o proprio de que tracto no presente
artigo.»
Tudo gratuitas conjecturas, que teria evitado o erudito
bibliographo, se algum exemplar da Arte da língua francesa lhe houvesse passado pelas mãos!
O auctor d esse livro exercia effectivamente (como inculca
Innocencio) a profissão de livreiro, e nascera em França filho
de paes francezes; mas nem foi elle o traductor da Policia
e Urbanidade Christan, nem a sua identidade pode incabeçar-se em qualquer dos indivíduos que sob o nome «João
da Costa» inclúe o Abbade de Sever na Bibliotheca Lusitana. O auctor da Arte da língua francesa é nem mais,
nem menos, do que o livreiro-impressor João da Costa, o
intelligente francez estabelecido com loja de livros e oílicina
de impressão em casa que da Rua da Figueira fazia esquina para o Chiado.
Do raríssimo opusculo, que Innocencio não logrou ver,
deparou-se-me um exemplar na Real Bibliotheca da Ajuda5—exemplar incadernado em pergaminho molle e num
estado razoavel de conservação.
Pegando nelle com alvoroço verdadeiramente febril, eis
o que lhe li no frontispício:
ARTE | DA | LINGOA FRANCESA; | Para facilmente, & breuemente a- j prender a leer, efcreuer, & fallar |
eífa Lingoa. | Offerecida | A Srn Da VIOLANTE | Manrique de Mendoça, | Por | Joam da Costa. | (Logar occupado
por uma vinheta decorativa, que representa, gravada em madeira, uma
rosa.) | EM LISBOA. | A curta de Migvei. des Landes. |
| M. DC. LXXIX. | Com todas as licenças necejfarias.\
Fórma este opusculo um folheto in-8.° de 86 pag. numeradas, seguidas por 2 sem numeração, impresso em redondo
com algum itálico, rubricas por lettra alphabetica, reclamos,
um cabeçalho ornamental e duas iniciaes floreadas.
Abril-o e manuseál-o foi para mim o mesmo que reconhecer logo nelle um producto da officina de João da Costa.
39
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Que importa que não venha no livro implicitamente declarado o nome do impressor, se tudo nelle está evidenciando
a officina em que o imprimiram? Miguel Deslandes ligura
apenas alli como editor; outro papel lhe não podemos pois
attribuir na execução da obra.
Posto isto, analysêmos bem: — Quem era aquelle João
da Costa, indicado por auctor no frontispício da Arte da
L ingoa Fr a ncesa ?
A esse frontispício acha-se destinada no livro a pag. i
(com o reverso em branco).
Depois (da pag. 3 á pag. 4), iniciada por um M ornamental, decorre a seguinte Dedicatória (A Madcnioiselle, Mademoiselle Violante Manrique de Mendoqa):
ADEMOISELLE Ce petit liure ejl votre par beaticoup de raifons, ainfi ie ne pretes pas vous en faire
vne offre, mais plujtost me rejiitution: il ejl votre, parceque vous luy aue\ procure Vejlre dés le moment que vous
me témoignajles le de/ir que vous auie\ d'apprendre la langue
Françoife; & tout ce que i'ay cófiderè dans la compojition
de cet abregè de Grammaire, ç'a ejlé de pouuoir contribuer
à votre auancement en cette langue. Ie 1'ay rendu le plus
fuccinct qu'il m'a ejlé pofsible, pour ne vous pas embarra ffer la memoire de quantité de preceptes inutiles & longs, qui
chagrinent ordinairement les principiants, & Ji i'ay affe\
de bonheur, pour que cet effay ne vous Joit pas defagreable,
cela níencouragera à paracheuer le Dictionaire François
que i'ay commencé pour vous, que ie publieray fous la protection de votre nom,fi connu à la Cour par 1'illujlre afcendence d'oii vous procede%, referuant pour cette occafion
là de m'q/lendre fur cefujet, & Jur celuy de vos mentes perfonels, me contentant par cellecy de vous animei' à la continuation de ce que vous aue\ fi heureufement cõmence, & de
vous temoigner auec tons les refpects imaginables, combien
je Jnis
M ADEMOISELLE,
Voílre tres humble, & tres obeiffant
feruiteur Iean de la Coste.
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Querem-n-o porventura mais claro?
O João da Costa que no frontispício da Arte da Lingoa
Francesa figura por auctor do livro, e que na Epistola Dedicatória (escripta em francez) subscreve (á franceza) «Iean
de la Coste», é precisamente o livreiro-impressor de quem
nos estamos occupando.
Impressa por conta do genro na officina typographica do
proprio auctor, a Arte da Lingoa Francesa (primeiro livro
que em Portugal se imprimia d'este genero) attesta-nos a
educação litteraria de João da Costa, e mostra-nos que nelle
se continuavam as tradições de seu pae e de seu tio.
Em pag. 5, sobrepujado por uma cabeça ornamental gravada em madeira com o escudo francez das tres flores-deliz1, e servindo-lhe de inicial um A floreado, começa (escripto em portuguez) o texto da Arte da Lingoa Francesa,
dividido em onze capítulos.
O Cap. i intitula-se Da pronunciaram das letras; o
Cap. ii, Dos Dittongos; o Cap. iii, Dos Trijlongos; o Cap. iv,
Do Apojlrofe; o Cap. v, Dos artigos; o Cap. vi, Do nome;
o Cap. vn, Do genero dos Snbjlantiuos, & Adjectiuos, o
Cap. viu, Dos Pronomes; o Cap. ix, Dos Aduerbios; o
Cap. x, Do Verbo; e o Cap. xi, Do vfo dos verbos.
Em pag. 8G termina da obra o texto propriamente dito.
Destinam-se as duas finaes (innumeradas) á secção das Licenças,—a primeira das quaes está datada em Lisboa aos
21 de Abril de 1679, e a ultima (para poder o impresso
correr, visto achar-se conforme com o original) aos i5 de
Julho do mesmo anno, seguindo-se (em 17 de Julho) a declaração de ser taixado o livro em 40 réis.
Ao terminarmos este capitulo, archivêmos portanto na
biographia de João da Costa um facto memorável. E é que
foi elle quem pela primeira vez em Portugal escreveu para
Portuguezes uma Grammatica Franceza.

1

É das tres cabeças decorativas que João da Costa adquiriu em
França, com o escudo das flores-de-liz, a que representa o modulo mínimo (por mim descripto em pag. 564).
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Da Epistola Dedicatória, por elle indereçada em francez
a D. Violante Manrique de Mendoça, brota-nos a suspeita
de que seria elle o professor, cujas licções aquella menina
recebia. E,— se de tal suspeita não pode a veracidade absolutamente comprovar-se,— o que em todo o caso podemos afoitamente inferir da Epistola, é que João da Costa
se propunha não menos publicar um «Diccionario Francez»,— Diccionario, a cuja elaboração elle já tinha dado
principio, e a cuja terminação veio talvez sua prematura
morte pôr estorvo.
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João da Costa, alem da ofiicina que possuía na Rua da
Figueira, foi montar outra em 1678 no Collegio de Santo
Antão (o Novo) da Companhia de Jesus1,—e lá começou a
impressão dos «Sermoens» do P. Antonio Vieira, cujo vol. i.°
sahiu no anno seguinte (1679).
A este respeito dizia o Padre cm carta a Duarte Ribeiro de
Macedo, escripta de Lisboa aos 20 de Dezembro de 1678a:
—«Pergunta-me V. S. em que estado vay a estampa dos
meus sermoens, e digo que caminha com pressa, e com a
officina que he de João da Costa, o Francez, posta neste
collegio, e não ha duvida que sahirá muy correcta. O segundo tomo ja está acabado e entro pelo terceiro, mas não
poderáõ sair na mesma forma, porque alguns dos sermões
são do tempo da guerra, e não quero que se offendão esses
Senhores, da que ja escreverão lhe fazião as minhas exortaçoens. Se Deos der vida, matéria tenho deste genero para
mais de doze tomos
®
O vol. r («Primeyra Parte») dos Sermões do Padre, sahiu
a publico em 1679, impresso por João da Costa, com os
dizeres seguintes no frontispício:
SERMOENS | DO | P. ANTONIO VIEIRA, | DA
COMPANHIA DE IESV, | Prégador de Sua Alteza. | PRI-

■

É onde actualmente se acha estabelecido o Hospital de S. José.

3 Vem (a pag. 286) nas Carias do Padre Antonio Vieyra da Companhia de Jesus a Duarte Ribeiro de Macedo (Lisboa—Na Impressão
de Eugénio Augusto—1827—In-4.0 de 3?4 pag.).
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MEYRA PARTE. | DEDICADA | AO PRÍNCIPE, N. S.|
(I.ogar occupado por uma vinheta gravada em chapa de madeira, e
emblematica da Companhia de Jesus.) | EM LISBOA. | Na Officina de Ioam da Costa, |
| M. DC. LXXIX. | Com todas
as licenças, & Priuilegio Real. |
Constituo esta Primeyra Parte dos Serntoens um vol.
in-4.0 de 559 pag. (numeradas por columna, a duas columnas
cm cada pagina,—o que.dá na derradeira o numero 1118),
antecedidas por 24 pag. (de uma só columna) sem numeração, e seguidas de 108 (de uma só columna também) egualmente innumeradas (108, e não 106 como por lapso typographico se lê (em pag. 289) no tom. 1 do Diccionario
Bibliograpliico Português). Está impressa em redondo com
algum itálico, reclamos e assignaturas, cabeças decorativas,
iniciaes ornamentadas, e vinhetas de remate.
O rosto do vol. 11 (oSegvnda Parte») diz:
SERMOENS | DO | P. ANTONIO VIEIRA, I DA
COMPANHIA DE JESV, | Pregador de Sua Alteza. | SEG\ ND A PARTE. | I) I. DI CADA | No Panegyrico da Rainha Santa | AO SERENÍSSIMO NOME |"da PRINCEZA N. S. | D. ISABEL. | (Logar occupado por um florão,
gravado em madeira e emblemático da Companhia de Jesus.) ] EM
LISBOA. | Na Officina de MIGVEL DESLANDES. | E á
lua cufta, & de Antonio Ley te Pereyra, Mercador de Liuros. |
| M. DC. LXXXII. | Com todas as licenças, &
Priuilegio Real. \
Constitue a Segvnda Parte dos Sermoens um vol. in-4.0
de 470 pag. numeradas (com duas columnas por pagina),
antecedidas por 8 (de uma só columna) innumeradas, seguidas de 56 (com duas columnas por pagina) também sem
numeração, e 1 fl. cm branco entre a secção das innumeradas
finaes e a das numeradas. Impressa em caracteres de redondo, com algum itálico intercalado, apresenta por elementos de infeite cabeçalhos ornamentaes, iniciaes floreadas, c
remates decorativos.
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Tanto da «Primeyra» como da «Segvnda Parte» dos Sermoens—digamol-o aqui entre parenthesis—ha uma reimpressão posterior, em que adrêde se pretendeu imitar a
genuína edição, com a mesma data, a mesma designação
de oflicina, o mesmo numero de paginas, a mesma disposição geral.
.
„
Mas quem habituado esteja a manusear impressões de
João da Costa e de Miguel Deslandes, logo á primeira vista
reconhecerá facilmente a fraude, quando lhes attentar na
diversa physionomia typographica c na differença dos elementos decorativos, o que tudo está denunciando a oihcina
de Miguel Rodrigues1.
E quem descer a minúcias, confrontando pagina por pagina, tirará do que deixo dito a prova real,—muito imbora
se incontrem a cada passo evidentes signaes do impenho
que (talvez para evitar as delongas inherentes ao processo
de novas licenças) houve em oflerecer por legitima impressão deslandesiana uma reimpressão contrafeita.
Ha porem na contrafacção, toscamente elaborada, característicos certíssimos que aos olhos dos practicos e dos intendidos não deixam por fórma alguma passar despercebida a fraude.
Inclusivamente no proprio frontispício ha elementos comprovativos da falsificação.
i Do material impregado na fraudulenta reimpressão dos dois volumes, tosca simulação da edição-princeps, elemento nenhum se descortina que sufficientemcnte corresponda á especial delicadeza e formosura do material que João da Costa e os Deslandes usavam nas suas
impressões,—elemento nenhum (repito eu, rectificando), salvo unicamente o cabeçalho ornamental que na «Primeyra Parte, (em apag. 3.'
das preliminares innumeradas) figura coroando a Dedicatória; mas
similhante cabeçalho,—exactamente o mesmo que se incontra na edição genuina (representa o escudo das armas-reaes portuguezas, ladeado por figuras femininas, cornucopias e serpentes,—e d'elle tratei
em pag. 55i e seguintes),—é precisamente um dos que João da Costa
impregou com grande frequencia nas suas. impressões, e que, jransmil tidos successivamente aos dois Deslandes, ficaram afinal servindo
(como a seu tempo farei notar) na oflicina de Paschoal da Silva e na
de José Antonio da Silva (d'onde por imprestimo sahiria, facultado ao
impressor Miguel Rodrigues, o cabeçalho decorativo de que trato).
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Eis o que se lê na edição falsificada:
SERMOENS | DO | P. ANTONIO VIEIRA, | DA
COMPANHIA DE IESU, | Pregador de Sua Alteza. I
PRIMEYRA PARTE. | DEDICADA | AO PRÍNCIPE, N. S. | (Vinheta gravada em madeira, emblematica da Companhia de Jesus, e mui similhante á que figura na legitima edição do
impressor João da Costa,—mas clarissimamente diversa na chapa e
nos pormenores do desenho.) | EM LISBOA. | NA Officina de
Ioam da Costa. |
| M. DC. LXXIX. | Com todas as
licenças, & Privilegio Real.
SERMOENS | DO | P. ANTONIO VIEIRA, | DA
COMPANHIA DE JESU, | Pregador de Sua Alteza.|
SEGVNDA PARTE. | DEDICADA | No Panegyrico da
Rainha Santa | AO SERENÍSSIMO NOME | DA PR1NCEZA N. S. j D. ISABI-.L. | (Florão emblemático da Companhia de Jesus, gravado em chapa de madeira, imitativo d'aquelle que
ligura na legitima impressão deslandesiana, mas desenhado ao invez.)|
EM LISBOA, j Na Officina de MIGUEL DESLANDES, |
1', à lua curta, òi. de Antonio Leyte Pereyra Mercador de
Livros, j
| M. DC. LXXXII. | Com todas as licenças,
(£■
Privilegio Real. |
Se o leitor do presente Capitulo attentamente cotejar nas
suas minúcias a composição typographica d'estes dois frontispícios com a dos outros dois que primeiro transcrevi,
sobejos elementos incontrará de diflerença entre uns e outros,— elementos que perfeitamente o habilitam a distinguir
da impressão genuina a reimpressão falsificada, sem mesmo
carecer de ter presentes as differenças do typo, muito mais
grosseiro na edição contrafeita que na legitima.
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Perante os frontispícios dos tom. i e n dos Sermoens do
P. Antonio Vieira (impresso um d'elles por João da Costa
em 1679, e por Miguel Deslandes o outro em 1G82, conforme dito fica no precedente capitulo), o Visconde Julio
de Castilho (vid. Lisboa Antiga, em pag. 172 do vol. vi)
sentiu-se inclinado a concluir que já em 1682 não seria vivo
o impressor João da Costa (visto haver passado para o
genro uma impressão começada a executar pelo sogro).
Conclusão mais plausível e mais certa, nunca ninguém a
tirou.
Como prova real d'essa conclusão é a própria Bibliographia que vem fornecer-nos elementos. É a própria Bibliographia quem nos assevera que, se rigorosamente não pode
por-emquanto determinar-se o anno preciso em que João
da Costa assentou nesta nossa Lisboa a sua residencia e a
sua industria, podemos todavia marcar-lhe o anno da morte.
Para isso, comecemos por attentar no frontispício do seguinte folheto:
AO SENHOR | GOVERNADOR, | E | CAPITAM
GERAL | AYRES DE SALDANHA j DE MENEZES,
& SOVZA | OS RELIGIOSOS DA COMPA- | nhia
de Iesv, Cobre o Collegio, Mif- | foens, & Seminário de
Angola. I (Logar occupado por um florão gravado em madeira, emblemático da Companhia de Jesus.) | LISBOA. | Na OHicina de
Ioaó da Costa. |
| M. DC. LXXX. | Com codas (sic)
as licenças necejfarias. '
Em formato a que vulgarmente chamam in-8.°, constitue este folheto um caderno de 24 pag. numeradas, im-
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presso em redondo, com reclamos em todas as paginas, e
rubricas por lettra alphabetica (Aij, Aiij, Aiiij, Av) na frente
das respectivas fls. do caderno (2.a, 3.°, 4." e 5.a). A pag. r
é occupada pelo frontispício (com o verso em branco): principia o texto na pag. 3 com uma inicial floreada,—e vai
até á pag. 24, onde termina por uma vinheta gravada em
pau, emblematica da Companhia de Jesus.
D'este raro opusculo possue um exemplar a Bibliotheca
Nacional de Lisboa no «Gabinete dos reservados»,—exemplar que Innocencio teve presente, o que não bastou para
evitar que (no tom. 1 do Dicc. Bibi. Port., a pag. 3oo) lhe
transcrevesse com algumas inexactidões os dizeres do titulo.
Estampado no mesmo anno 1680, examinemos também o
SERMON, | QVE EN LA ROGATIVA, QVE CELEBRO | la Iglefia Parroquial de S. Gil de Granada a N. |
Senhora de las tres Neceflldades, | AL EMPEZAR EL
CONTAGIO EN DICHA CIVDAD, | PREDICO | EL
DOCTOR D. IOSEPH DE BARZI A, Y ZAMBRANA, |
Canonigo dei Sacro Monte, y Cathedratico de Efcritura de
fus | Efcuelas, el dia Domingo 23 de Iulio de 1679. | Dado
a liq por Ioam Barbona Machado. | OFFERECIDO | A
D. DIOGO DE FARO, | E SOVZA j SENHOR DAS
VILLAS DO VIMIEIRO, E ALCOENTRE | com feus
Lugares anexos,Tagarro, & Quebradas: Cõmen-1 dador da
Comenda de Santo Ilefonfo de Monte | Argil, da Ordem de
S. Bento de Auiz. | (Vinheta gravada em madeira, que representa
um florão emblemático da Companhia de Jesus.) | LISBOA. | Na
OHicina de IOAM DA COSTA. |
| M. DC. LXXX.
Com todas as licenças nccc[farias, j
Pertencem outrosim á Bibliotheca Nacional de Lisboa os
dois exemplares que tive presentes d'este folheto in-4.0 de
26 pag. numeradas, seguidas por 2 sem numeração, impresso em redondo com algum itálico, a duas columnas por
pagina, com reclamos e rubricas de lettra alphabetica, uma
inicial floreada, uma cabeça ornamental gravada em madeira (é a que veio a figurar em 1707 na impressão da
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Musa Typographica), c um remate decorativo em chapa
de madeira também gravado.
Nas duas paginas innumeradas vem a secção das Licenças,—a primeira das quaes e datada em Lisboa aos 8
de Julho de 1680, e a derradeira (em que se diz que, depois
de impressa a obra, ha de voltar á Mesa «para se conferir,
& tachar») aos 6 de Agosto.
Das duas especies que citei (por João da Costa impressas
em 1680) approximêmos agora a seguinte (estampada no
mesmo anno por Miguel Deslandes):
SERMOENS | VÁRIOS, | QVE PREGOV | O ILLVSTRISSIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR, |
D Fr. CHRISTOVAM | DE ALMEIDA: | DA ORDEM
DOS EREMITAS DE S. AGVSTINHO, j Bifpo de Martiria, do Confelho de S. A. & feu Pregador: Ca- | lificador
do Santo Officio, Prouifor, & Vigairo Geral, I & téporal na
Corte, & Arcebifpado de Lisboa. | TERCEIRA PAR I E. |
(Florão emblemático da Companhia de Jesus, gravado em madeira.)
LISBOA. | Na Oftícina de MIGVEL DES LANDES.
| M. DC. LXXX. Com Iodas as licenças necefsarias. \
A cu (Ia de Antonio Leite Pereyra, | Mercador de Liuros,
na Rua Noua. | (In-4.0 de 366 pag. numeradas, precedidas
de 4 sem numeração, impresso em redondo, com algum
itálico intercalado, assignaturas e reclamos, cabeças ornamentaes, iniciaes iloreadas, e remates decorativos')-

1 Sobre os quatro volumes (ou "Partes»), em que se desdobra a
collecção dos Sermoens vários, qve pregov.
D. Fr. Chrislovam
de Almeida, releia-se o que já (de pag. 375 a 376) deixei apontado..
Aqui apenas direi agora, por incidente, que de alguns dos volumes
ha reproducçóes ulteriores fraudulentamente attribuidas (por quem as
reproduziu) ao anno da cdiyío-princeps.
Na própria officina de Miguel Deslandes ha evidentemente estampadas duas impressões da .Terceira Parte.. Uma d'ellas, a genuina, a
legitimamente princeps, é a que fica mencionada. A outra—impressa
não sei quando, mas incontestavelmente posterior,—pretendendo, aliás,
imitar em tudo a legitima (pois que até incerra o mesmo numero de
paginas, similarmente dispostas linha por linha), offerece todavia dif-
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E que é o que da approximação resulta?
Resulta que em 1680 foi certamente o fallecimento de
. oao da Costa, pois que d'este impressor se não conhecem
posteriores áquelle anno productos alguns, nem anteriores
ao mesmo anno impressões de Miguel Deslandes.
—Mas (perguntar-se-ha talvez) não poderia em 16S0 havei Miguel Deslandes estabelecido officina própria, subsistindo a officina do sogro?
Resposta minha (objectando):—Nas impressões de Miguel Deslandes o material typographico é precisamente o
mesmo que João da Costa usava nas suas. Seria portanto
inacceitavel, por inexplicável, por absurdo até, admittir
que duas officinas, separadamente estabelecidas, simultaneamente funccionassem com os mesmos utensílios.
Mais ainda: os Commeiitaria tu Ordinationes Portugalice
(por Manuel Alvares Pegas) prestam-se admiravelmente a
corroborar a asserção de que em 1680 deve ter sido o anno
da morte de João da Costa.
fercnças no frontispício, como pode ver-se da trnnscripção que passo
SERMOENS | VÁRIOS, | QVE PRF.GOV | O ILLVSTRISSIMO,
E REVERENDÍSSIMO SENHOR, I D. Fr. CHRISTOVAM I DE Al MEIDA, DA ORDEM DOS EREMITAS DE S. AGVSTINHO, I Bifpo
de Martma, do Confelho de S. A. & feu Pregador: Ca- lificador do
Santo Oilicio, Provifor, K Vigairo Gèral, | & temporal na Corte, & Arcehifpado de Lisboa. | TERCEIRA PARTE. | (Florão emblemático da o™,
panlua de Jesus, Rravado cm madeira.) | Na OíTicina de MIGUEI. DESLANDES. I
| M. DC. LXXX. \ Com todas as licenças neceffarias. I A
culta de Antonio Leyte Pereyra, Mercador de Livros, na Rua Nova. |
Da .. Terceira Parte» dos Sermoens vários, qve pregov o IUvstrissimo,
e Reverendíssimo Senhor, D. Fr. Christovam de Almeida, exemplares
ha portanto (como tive occasião de observar na Bibliotheca Nacional
de Lisboa) em que o frontispício diz MIGUEL DESLANDES e não MIGVEL
DES LANDES. Mas esses (os que trazem MIGUEL DESLANDES) reconheci eu, pelo minucioso confronto que d'elles fiz com os outros, reconheci (repito) que pertencem a uma re-impressão (ignoro de que
anno) destinada a substituir (com a data M. DC. LXXX. e imitada
quanto possível a feição typographica) os exemplares da impressão
original tornados raros no mercado.
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E porque? Porque, sendo os primeiros cinco tomos da
obra impressos todos por João da Costa (e note-se que o
tom. v (impresso em 1680) já não traz o nome do impressor
(imbora tudo nelle revele as feições typographicas dos anteriores) mas tão sómente o nome do editor Antonio Leite
Pereira), o tom. vi (impresso em 1681, á custa do mesmo
editor) accusa ostensivamente Miguel Deslandes por impressor, e por Miguel Deslandes se dizem no frontispício
impressos os tomos seguintes ate ao xiii.
Ora,— dando-se mesmo de barato que João da Costa e
Miguel Deslandes pudessem ter simultaneamente exercido
o mester de impressores, cada um em sua officina própria,— ainda mesmo nessa hypothese (que nada justifica,
nem demonstra) por motivo nenhum se explicaria que Antonio Leite Pereira (o editor dos Commentaria in Ordimlionês, desde muitos annos afreguezado com João da Costa)
passasse de sogro para genro o incargo da impressão.
Inclusivamente a circumstancia de já não figurar o nome
de João da Costa no frontispício do tom. v (cujo texto evidentemente foi estampado na officina d'aquelle impressor)
pode talvez significar-nos que na occasião de typographicamente compôr-se o frontispício (quando já todo o texto
do volume se achava impresso) acabava João da Costa de
soltar o derradeiro alento': não era já «propriamente» a
officina de João da Costa; não era ainda «formalmente» a
officina de Miguel Deslandes.
Pode portanto affirmar-se que em 1680 foi o fallecimento
de João da Costa.
Nem sirva de imbargo a similhante affirmativa o facto de
Barbosa Machado accusar uma obra estampada por aquelle
impressor em 1684 (!). E mais um lapso bibliographico a approximar d'aquelles que em pag. 607 a 609 deixei citados.

" A auctorização para se imprimir, vistas as licenças do Ordinário e
informações que se houveram, é passada em 8 de Novembro de 1679.
A licença para o livro correr, visto estar conforme com o original, traz
por data o dia 6 de Agosto de 1680 (a mesma data precisamente, em
que se ordenava que voltasse á Mesa «para se conferir & tachar» o
Sermon de que fiz menção na pag. 618).
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Barbosa Machado no tom. in da Bibi. Lusit. (cm pag. 656)
diz o. seguinte:
cROMAÕ MOSIA REINHIPO. Com efte aífcftado
nome que parece fer anagrama do proprio do feu Author
publicou efte livro
«Tratado único das Bexigas, e Sarampo. Lisboa por
Joaõ da Corta. 1684. 4.»
Se porem consultarmos no mesmo tom. 111 da Bibi. Lusit.
(em pag. 720) o artigo relativo a Simão Pinheiro Morão (ou
Mourão), veremos que nelle assim se expressa o Abbade de
Santo Adrião de Sever:
«SIMAÕ PINHEIRO MORAM
Efcreveo, e divulgou com o
nome de Romaõ Moíia Reinhipo anagrama puro do feu
nome
« Tratado das Bexigas, e Sarampo. Lifboa por Joaõ Galraõ i683
»
Depois no tom. iv (em pag. 270) accrescenta o erudito
bibliographo:
«SIMAÕ PINHEIRO MOURAM, he o nome do anagramma puro do feu nome ROM AM MOSIA REINHIPO, efcrito no Tom. 3. da Bibliotheca, pag. 656. col. 1.»
Quem despreocupadamente confiar nas palavras de Barbosa Machado, ficará porventura acreditando que houve
duas edições da obra de Pinheiro Mourão, estampada uma
delias em i6S3 por João Galrão, e outra no anno seguinte
por João da Costa.
Rectificando o lapso e a confusão de Barbosa, cumpre
advertir que das duas edições, por elle indicadas, existe
apenas a primeira: é essa a que Innocencio aponta (em
pag. 284) no tom. viu do Diccionario Bibliographico Português; é essa a que Ricardo Pinto de Mattos deixou citada no Manual Bibliographico Português (pag. 458); é essa
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a raríssima edição dc que possuíam exemplares os fallecidos Conselheiro Jorge Cesar de Figaniere e Dr. João José
Barbosa Marreca (Conservador dos Impressos da Bibliotheca Nacional de Lisboa); é essa emfim a que serviu de
texto para se reproduzir a obra (sob iniciativa e direcção do
sobredito Figaniere) no tom. i da 2." serie da Gabela Medica
de Lisboa (Lisboa—Imprensa Nacional—M DCCC LIX).
João da Costa, fallecido em 1680, não poderia ter impresso livro algum quatro annos depois!
Com aquella data, que bibliographicamente se deduz ante
o que fica expendido em pag. 620 a 621, combinam as indicações fornecidas pelo citado «Livro dos assentos» da Irmandade do Bemaventurado S. Luiz Rei de França.
O nome do insigne impressor,—que alli se incontra quasi
ininterruptamente mencionado ou assignado1, a contar do
anno 1657,—figura por ultima vez no livro, subscrevendo
um termo aos 28 de Abril de 1680, pela fórma que em
pag. 335 mostrei e ora aqui torno a pôr:

D"'ahi a pouco mais de dois mezes, em 7 de Julho,— isto
é, na primeira sessão que a Irmandade celebrava depois da
de 28 de Abril,—achava-se tristemente vago na Sacristia
da Egreja de S. Luiz o logar outrora occupado pelo esposo
de D. Archangela de Sousa. Quer dizer: ou a doença, dc
que elle veio a cahir victima, o accorrentava já no leito da
morte,—ou já mesmo, emfim, sobre o seu cadaver se teriam
cerrado, orvalhadas pelas lagrimas da extremosa viuva e
da filha amantíssima, as seis tábuas de um ataúde.

" Na Irmandade do Bemaventurado S. Luiz Rei de França desimpenhou João da Costa successivamente c por varias vezes (como consta
do respeciivo registro) o cargo de Juiz, o de Thesoureiro, o de Escrivão, e o de Procurador.
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Distincto no exercício da sua profissão de impressor, como
João de la Caille o proclama (em pag. 267 da Histoire dc
l'Imprinterie et dc la Librairie'), João da Costa deu larga
expansão â sua actividade, offerecendo no periodo que decorre entre 1662 e 1680 farta copia de productos.
No formato in-folio ou no formato in-4.0 (admitta-se
por simples condescendencia a inqualificável classificação
de «formatos» que por ahi anda banalmente adoptada, mas
sem que isso implique solidariedade minha com os sectários de similhante imbroglio), nos (devida ou indevidamente)
chamados «formato in-folio» (repito) ou «formato 1)1-4."»,
abundam-lhe de preferencia as impressões.
Pertencem ao primeiro grupo, como especies exemplificativas, aquellas que jd mencionei cm pag. 16,17, 354, 357,
35y, 3(35, 3G7, 368, e 585;, ao segundo, as que ficam descriptas em pag. 331, 36(5, 397, 436, 447, 451, 490, 507, 521,
522, 524, 551, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 583,6i3,e 618.
Incorporavel no primeiro grupo citarei mais, por elegantíssima, a seguinte impressão:
REGIMENTO | DOS | CONTOS. | (Escudo das armas-reaes
portuguezas, gravado em madeira.) ' EM LISBOA. , Na Ofiicina
de IOAM DA COSTA. |
|M. DC. LXIX. |Com Iodas
as licenças necejfarias. |
Em formato, a que trivialmente chamam in-folio, é constituído este livro por 96 pag. numeradas e 15 preliminares

' Vid. pag. 324 e 404 do presente livro.
I
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«cm numeração, distribuídas por cadernos de 4 lis. cada um
(8 pag.), impresso em redondo com algum itálico, rubricas
por lettra alphabetica, reclamos, magnificas iniciaes decorativas, um cabeção ornamental (o que tem na parte média
o escudete da palmeira com a lettra cvrvata resvroo), e
varias vinhetas para remate (entre ellas a que figura o escudo
da palmeira com a lettra Curuata Resuvgo -e o escudete
com as iniciaes AC de Agostinho Courbé, apagado o A e
conservado o C). E uma bonita edição de largas margens:
o seu rosto, 11a elegante sobriedade que o caracteriza, faz
lembrar (tanto quanto uma edição do século xvn pode pôr-se
em confronto com uma do século xix) os elegantíssimos
fronstispicios da Collecção-Bodoni.
(Vi d^sta obra dois exemplares: um dos quaes na Bibliotheca Nacional de Lisboa, e o outro no Archivo Nacional
da Torre do Tombo).
Do Regimento dos Contos ha uma edição, impressa por
Valentim da Costa Deslandes cm 1708, que diz assim no
frontispício:
REGIMENTO j DOS | CONTOS DO REYNO, | E
CASA, | NESTA NOVA IMPRESSAM ACRESCENTADO | com hum Alphabeto para nelle fe achar com muita
fa- | cilidade o que contem todos os capítulos. | (Escudo das
armas-reaes portuguezas gravado em lamina de cobre. Mede a chapa
o'",i ii) de altura por om,oSt de largura,—e offerece por assignatura no
angulo inferior esquerdo (correspondente á mão direita do observador)
as iniciaes CB entrelaçadas em monogramma.) | EM LISBOA.
(Logar occupado por linha de infeites typographicos.) | Na Ofncina
de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, | Impreílbr
de Sua Magellade. | Com todas as licenças necefsarias. Anno
de M. DCCVIII. |
Em formato commummente designado por infolio, esta
edição (de que existe um exemplar na Bibliotheca Nacional)
constitue vol. de 177 pag. numeradas e 1 (» preliminares sem
numeração, distribuidas por cadernos de 4 Us. Impressa em
redondo, com algum itálico, rubricas e reclamos, oííerecc
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por elementos de adorno cabeças decorativas (entre essas a
que figura nas «provas» do Soneto extemporâneo), iniciaes
floreadas e remates decorativos (cumprindo notar que alguns d'estes e algumas daquellas são precisamente os mesmos remates e as mesmas capitaes, de que João da Costa
se utilizou na edição de 1669). No monogramma, que subscreve a gravura do frontispício, já o leitor certamente subintendeu as iniciaes do nome de Clemente Billingue: é portanto esta edição do Regimento dos Contos mais uma especie
a incluir no grupo que citei de pag. 187 a 200 (com o respectivo additamento de pag. 277 a 278).
Ao capitulo das especies no formato in-4.0, estampadas
por João da Costa, pertence a
RELAÇAM | DO [ ESTADO POLITICO | E ESPIRITVAL DO IMPÉRIO DA | China, pellos annos de iG5c).
até o de 166G. ESCRITA EM. I.A TIM | Pello P. !• R A NCISCO ROGEMOMT da Cõpanhia | de Iefus, Elamengo,
Miflionario, no mefmo Império | da China. |TRADVZIDA |
Por hum Religiofo da mefma Companhia de Iefus. \ (Florão
emblemático da Companhia, com as tres lettras II IS, gravado cm chapa
de madeira.) | LISBOA. | Na Officina de IOAM DA COSTA: |
| M. DC. LXXII. | Com todas as licenças necejJarias.
In-4.0 de 22ij pag. numeradas, e 8 preliminares sem numeração, impresso em redondo com algum itálico, rubricas
e reclamos, cabeças ornamentaes, linhas-de-infeite, iniciaes
floreadas, e remates decorativos, este livro constitue uma
especie bibliographicamente não vulgar. A traducção do
texto latino de Rogemont (feita pelo P. Sebastião de Magalhães) accresce como appendice («por continuar com o
fio deita hiftoria athé o principio do anno de i66<j») uma
carta do P. Gabriel de Magalhães (escripta em Pekim) e
outra (escrita em Macau) do P. Bartholomeu de Espinosa.
(Da especie tive presentes dois exemplares na Bibliotheca
Nacional de Lisboa e um no Archivo Nacional da Torre
do Tombo).
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Mas, imbora abundem de preferencia no formato 111-4." ou
no formato in-folio as impressões de João da Costa, não é
raro incontrál-as também noutros formatos quaesquer.
No «formato in-S."» (devida ou indevidamente assim chamado) occasião tive já de citar especies em pag. 5oo, 5(55,
571, 609, e 617. Citarei agora nesse mesmo formato
O DIVINO | PELICANO, | PARA SVSTENTO DAS |
almas, j NA FREQVENCIA | do Auguftiflimo, &. Ineííauel
Sacramento | DA SAGRADA EVCHARISI IA. | DEDICADO | A CHRISTO IESV, ] no verdadeiro Mana facramentado. Por D. Leonardo de S. Iofeph, Conego Regrante
de S. | Agojlinho, Pregador de Sua Magejlade. | (1-ogar de
vinheta decorativa.) | EM LISBOA. | Na Oilicina de Ioam
Da Costa. |
| M. DC. LXX. | Com Iodas as licenças
nece (farias. | (In-8.° de 96 pag. numeradas, precedidas por
16 sem numeração, impresso em redondo com algum itálico,
reclamos e rubricas, iniciaes (loreadas, cabeças e remates
ornamentaes.—D esta especie pouco vulgar vi um exemplar
na Bibliotheca Nacional de Lisboa).
#
Do «formato in-12."» incontra o leitor exemplos citados
cm pag. 437, 476, 525, 572, 754. E aqui tenho eu na Bibliotheca Nacional de Lisboa a
VIDA | da Emperatriz | THEODORA, | Offerecida à
PRINCEZA N. Sra jurada fucceffora deites Reynos. | Por
DVARTE RIBEIRO | DE MACEDO, | do Confellio da
Fazenda de Sua Alteia, \ 6 feu Inuiado extraordinário a \
EIRey Catholico. | (I-ogar occupado por vinheta decorativa.) |
LISBOA. | Na Officina de IOAM DA COSTA. |
M. DC. LXXVII. | Com todas as licenças necejfarias. |
(In-12.0 de 179 pag. numeradas, precedidas por um caderno
de 24 pag. sem numeração (das quaes as primeiras duas se
destinam a fl. de ante-rosto (que raríssimo apparece nas
impressões de João da Costa) e são em branco as duas ultimas); impressão em redondo, com itálico entremeado; rubricas e reclamos; e alguns (posto que pouquíssimos) elementos de ornamentação typographica).
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No intender dos que admittem sem protesto a vigente classificação de formatos, pertence ainda ao grupo das especies
no formato 111-12." a
SYLVIA DE LISARDO, | RECOPILADA ROR |
Lourenço Craesbeck. I (Florão ornamental, gravado em madeira.) j
LISBOA. | NA Officina de IOAM da COSIA |
Anno M. DC. LXVIII. | Com Iodas íis licenças. \ (Vol. de
i<»2 pag. numeradas em formato a que vulgarmente chamam
in-12." (tendo porem cada caderno f> íls.—com excepção do
ultimo que apenas conta 4, tres das quaes impressas e uma
em branco); rubricas por lettra alphabetica nos cadernos, e
reclamos nas paginas; cabeça ornamental, gravada cm madeira, a coroar o texto que principia na pag. 3; composição
em typo itálico, apenas interrompido por algum redondo.—
O exemplar que d'esta edição da Sj'lvia pude consultar, na
Bibliotheca Nacional de Lisboa, mostra-nos pelo brazão que
tem, gravado em cobre, e collado no verso do frontispício,
haver pertencido á casa dos Marquezes de Angeja)'.
1 Com respeito ao» versos de Fr. Bernardo de Brito, possue também
a mesma Bibliotheca Nacional exemplares da edição de 1397, da de
1626, e da de i632. Porque todas ellas devem hoje ter-se na conta de
«raras», aproveitarei o ensejo de egualmente descrever as tres:
A primeira constitue vol. in-8." (e não in-32.° como erradamente
classifica Barbosa Machado, nem tampouco in-i6.° como pretende Ricardo Pinto de Mattos1) de 76 tis. numeradas na frente, precedidas
por 4 sem numeração, impressas cm redondo com muita mistura de
itálico rubricas por lettra alphabetica nos cadernos e reclamos nas
paginas. Tem no frontispício os seguintes dizeres:
SILVIA DE I.YSARDO EM QVJC HA VÁRIOS SO- | netos, &
Rimas, com afegúda parle \ dofonho de Chrisfal. | (I-ogar occupado por gra" Innoccncio, que no tom. i do Dicc. Bibi. Porl. (pag. 371) classifica o formato da edição
por 111-.V2.0 (naturalmente apoiandose
na auctoridade de Barbosa), no tom. viu (pag. 3gi)
dá lhe a classificação de in tO.0 (depois de ter manuseado o exemplar da Itibliotlieca Nacional de Lisboa) I
Deriva-se de tudo isto um corollario, que peço licença para apresentar: — A classificação
dos formatos, como hoje existe, c absolutamente caliotica, — c bem podem applicar «e-lhc
as palavras que o virtuoso Arcebispo I». Fr. liartholomeu dos Martyres applicava no Concilio Tridentino ao Sacro Collegio dos [Ilustríssimos c Reverendíssimos Cardeaes: —.Ila
mister uma illuslrissima e reverendíssima reformação-.
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Omittido por Innocencio no seu Dicc. Bibi. Port., apezar
de mencionado por Barbosa Machado na Bibi. Lusit. (tom. i,
pag. 255), aqui tenho eu defronte dos olhos um livrito, cujo
frontispício nos deixa ler as seguintes palavras:
ORDEM | DE REZAR | O ROSARIO DA | Virgem
Maria S. noffa, | com a Coroa de Chri-1 íto no cabo. j Compojlo por | ANTONIO DA CRVZ | Natural da Cidade de
I.isboa | LISBOA. Na OíHcina de IOAM DA COSTA.
— | Anno M. DC. LXVIII. | Com as licenças necejfarias. |
vura cm madeira, que representa insígnia do impressor.) | AGORA NOVAMENTE
IM- \preffa, .0pojla em ordem, por Ale.van-\dre de Siqueira, ImpreJJor
de liuros. | KM LISBOA. | Com licença, & Priuilegio. 1597. |
A edição de 1626,—cujo formato vem classilicado por Innocencio
e Pinto de Mattos como in-i6." (emtanto que, segundo os princípios
geralmente adoptados entre bibliographos, mais pareceria deverem-n-o
classificar como in-24°),—constitue um gracioso volume, que sem favor merece a classilicação de «bijou bibliographico». Impresso em redondo, com rubricas por lettra alphabetica e reclamos, consta de 46 tis.
este volume, numeradas na frente, e precedidas por 2 sem numeração.
Diz assim no frontispício:
SILVIA DE | LYSARDO. Recopilada por Lou- renço Craesbéck.J
AO ILLVSTRISSIMO | & Reuerendifsimo fenhor Dó Rodrigo | da
Cunha Bifpo do Porto, eleito Ar- cebifpo & fenhor de Braga Pri- maz
das Hefpanhas, do | Confelho de fua | Mageltade. | &c. | (Logar de uma
vinheta typographica.) | E.\l LISBOA |" Com todas as licenças necellarias. [
POR PEDRO CRAESBEECk | ImpreíTor dei Rey. Anno 1626. Vendemfe na Rua noua em cafa de | Paulo Craesbeeck liureiro. |
Na composição d'este livro, usou Pedro Craesbeck o mesmo typo
(mignon) com quo já naquelle anno 1626 havia dado á luz uma galante
edição d 'Os Lusíadas',—edição a que o Dr. Luiz Brizefío de Cordova
tece grandes gabos, no tocante á elegancia typographica, em Dedica' Uít Lvsiadas dc l.iys de Camões (Lugar oceupado por uma vinheta de combinação.)
CS Iodas as licenças necçffariai—Em Lisboa. Por Pedro Crasòeeck ImpreJJor delRey. An.
ití-jtí. (Em formato a que chamam geralmente i 11-24.constituo vol. do 141 lis. numoradas na
frente, precedidas por 4 sem numeração, e com um duplo filete a immoldurar rectangular,
mente os dizeres do frontispicio. IVesta mui rara edição acha-se infelizmente deterioradissimo, e até falto de folhas, o exemplar que pertence á Bibliotheca Nacional de Lisboa, e de
que cm tempos foi possuidor o camonianista Thomoz Norton. (Tive porém o regalo de manusear um exemplar bcllissimo: e é ellc o do meu dilecto amigo l)r. Carvalho Monteiro).
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Em formato a que habitualmente chamam in-16.", constitue volume de 111 pag. numeradas e i final sem numeração, distribuídas por 7 cadernos, impresso em redondo
com grande abundancia de itálico, rubricas por lettra alphabetica nas quatro primeiras paginas impares de cada
caderno e reclamos na derradeira par, uma inicial ornada,
duas linhas-de-infeite, e duas vinhetinhas typographicas dispostas em guisa de remates decorativos. (O exemplar que
d'esta rara especie incontrei na Bibliotheca Nacional, pertenceu outrora ao Convento de Santa-Thereza de Carnide).

toria que a Don Vicente Noguera faz das Obras de Garcilasso de la
Vega pelo mesmo Craesbeck impressas em 1626'.
De Madrid, aos 2 de Maio d'esse anno, é datada a sobredita Dedicatória, e nella se incontram por começo estas palavras:
»Mvchos tiempos ha, que algunas per fonas curio/as, i de bue gujlo
defeã ver una ediciõ de Garci lajjo, Ian legitima ifuya, i tanftn viejcla
de olra mano; que no lleve delia, falvo lo preeijamente neceffario, como
es Dedicatória, i Prologo. Porque dijen, que /tendo mui altos fus concetos, i mui Sublimes fus pen/amientos, todavia los difpone con tal gentileza i elegancia, con tal claridad i facilidad, que no ha menester fu
texto comentos para entender/e, ni notas para ilustrar,íe; i que antes
le embaraça i fobran; i viene quaft a fer lo dei provérbio antigo Soli
lúmen foenerare: 1 en fin, que liaria un gran fervido a todos los cultos,
quien les dieffe un puro Garci lajfo. Movido yo deste parecer, i de vários
ruegos de otros muchos amigos, determine encargarme deste trabajo:
i en orden a el, pedi a V. m. el ano paffado, que de/u rarifsima ifelcctifsima bibliotheca me focorrteffe con algun buen manuferipto de Garcilaffo para cotejar con el, lo ya impreffo; i publicar lo que aun no lo
estuviejfe: i andando aora en e/lo, llegaron de ahi, bien a cafo a mis
manos, unas Lufiadas dei famo/o Camões, enforma mui pequena; mas
de letra Ian legible i linda, que luego la codiciè para mi libro; i me
' I!m formato a que os bibliogniphos commummcntc chamam in-'is.°, abrange 141 pag.
numeradas, 10 preliminares sem numeração, com 4 pag. cm branco entre estas e nquellas.
Otferecc os seguintes dizeres no frontispício:
Obras de Garci lasso de la Vefia Príncipe de los Poetas Cajlellanos. Cuidadofamenle
revijlas en ejla ultima edicion for el líoctor Luis l!ri-,eno de Cordova rejidenle en Madrid.
Dedicadas A Don Vicente Noguera Referendário de ambas fignaturas de/u Santidad; dei
Cófejo de las dos Magejtades Cefarea, i Catlwlica; Gentilhombre de la Cantam dei ferenifsimo Archiduq de AuJIria Leopoldo. — Con todas las licencias neceffarias. En Lisboa.
Por PedroCrasbeeck. Imprejor dei Rey N. S. i6a6.
Monsenhor Joaquim Jose Ferreira Gordo foi um dossuccessivos possuidores do exemplar
que d'esta rara edição hoje pertence d Bibliotheca Nacional de Lisboa.
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Não terminarei o presente Capitulo, sem mencionar ainda
(representada por um exemplar na Bibliotheca Nacional) a
seguinte raríssima especie, que justifica plenamente a asserção (com que lhe dei principio) de que se produziram na officina de João da Costa impressões em toda casta de formatos:
RELAÇAM DO SEGVNDO RESGATE, QVE POR |
ORDEM DO PRÍNCIPE NOSSO SENHOR D. PEDRO
REGENTE DO REINO DE PORTVGAL E SVAS |
Conquiltas, le fez na Cidade de Argel pellos Padres Çe-

refolvi (aunque fueffe con mucho mayor cojla) a hajerle imprimir en
effa ciudad de Lisboa; porque no fee, que en ninguna otra de E/pana
fe hallen femejantes caracteres; i tambien porque a ta Jombra de tal
Mecenas, como V. m. i enfu vejindad no podrà temer ninguna contradic.ion o ajar; antes bien/aldra a la plaja con gran confiança.»
Deixo de transcrever os períodos restantes da Dedicatória, porque
ao meu assumpto não importam,—e simplesmente me contento de fazer notar a encomiástica referencia, que no trecho supra-transcripto
faz o editor á formosura dos typos existentes na oflicina de Pedro
Craesbeck.
Finalmente a edição da Silvia estampada em i(>32,— cujo formato
Barbosa Machado e o seu continuador Innocencio (baseado no testemunho de Barbosa) classilkam por in-i2.° (attribuindo-lhe ambos inadvertidamente a impressão de Pedro Craesbeck'), e Pinto de Mattos
(acertando aliás na especilicação do-impressor) classifica por in-3-2.°,
quando é positivo que (a acceitarem-se as normas por elles proprios
invocadas) deveria dar-se-lhe a qualificação de formato in-24.',— constitue (á similhança da edição craesbeckiana de 1623, da qual á primeira
vista parece reproducção typogcaphica) um volume de 46 fis. numeradas
na frente e 2 preliminares sem numeração. A impressão é cm redondo
com rubricas por lettra alphabetica nos cadernos, e reclamos nas paginas. Diz assim o frontispício:
SILVIA j DE | LYSARDO | RECOPILADA POR | Lourenço Craesbeeck. | (Logar occupajo por uma vinheta.) | EM LISBOA. | - | Com licença.
Por Lourêço Craesbeeck | Imprellòr delRey, anno i632. |
1
lnnocencio no lom. 1 do Dicç. Bibi. Port., ti rando cm companhia dc Barbosa Machado,
atlribuc (duvidoso) a impressão a Pedro Cracsbcck. No tom. vim (depois de examinaro exemplar da Bibliotheca Nacional de l.isboa) verifica ser Lourenço Cracsbcck o impressor; mas
classilíca-lhe o formato por in-3B.ú
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demptores da Ordem da fanótiflíma Trindade da Redempçaõ de Cattiuos da Prouincia dc Portugal, | Fr. Antonio
Rollim Prefentado na fagrada Theologia, Miniítro Prouincial Actual da mefma Prouincia, & Redemptor geral, &
Fr. Balthezar Teixeira Pre- | gador, & Redemptor geral;
fendo preíidente da Mefa da Conlciencia, & Ordens Garcia
de Mello, Monteiro mor do Reino; & Procurador dos Cattiuos o | P. Fr. Antonio da Corta Religiofo da mefma Ordem. Partiram os PP. Redemptores deite Rio de Lisboa
em 2. dc Agoíto de 1674. & chegaraõ a elle da | volta de
Argel cm o vitimo de Outubro do mefmo anno; & trouxeraõ refgatadas as peíloas feguintes. | >J< |
Segue-se disposta em seis columnas, e abrindo por uma
inicial floreada, a lista de nomes dos 3o2 captivos que os
Padres Trinitarios resgataram em Argel: —8 Religiosos
(de diversas Religiões); 6 Clérigos do Habito de S. Pedro; 8 mulheres; 12 meninos; e 268 varões.
Superior ao titulo avulta, gravada em cobre, com om,i75
de altura por om, 115 de largura, uma estampa allegorica (em
que se lê: Jeronimo Luis a fes em Lx." 1612)'.

1 O Conde Raczynski no seu Dictionnaire Historico-Artistique du
Portugal (Corbeil—Impr. de Crété—1847—In-8.° de xn-3o6 pag. numeradas, 1 innumerada para a Errata, e 3 fls. (desdobráveis) com estampas), occupando-se (em pag. 177) do gravador Jeronymo Luiz, nada mais
faz do que resumir a noticia por elle incontrada na Lista de alguns
Artistas Portugueses colligida de escriptos e documentos Pelo Excellenti/simo e Reverendi/simo Senhor Bispo Conde, D. Francisco no decurso
de suas leituras em Ponte do Lima no anno de 182S, e em Lisboa no
anno de i&3q (Lisboa—Na Imprensa Nacional—1839—Folheto de
59 pag. numeradas, precedidas de 3 sem numeração, no formato a que
chamam vulgarmente in-4-°).
A noticia escripta pelo sapientissimo Prelado vem a pag. 17 do citado
opusculo, e diz assim:
..JERONYMO I.UIZ —No Poema =Successo do segundo cerco de
Diu= impresso em Lisboa em Ó74 por Anton. Gonsalves, em 4.0, vem
no frontespicio huma estampa aberta a buril, que não carece de elegância, e tem a subscripção =Jeroni. Luis me f. =»
O Dr. Sousa Viterbo no seu interessante livro —Fr. Bartholomeu
Ferreira o primeiro censor dos Lusíadas (Lisboa—Imprensa Nacional—
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Como remate da ultima columna, vem a seguinte subscripção:—Na Officina de Ioani da Costa. 1674.
Immoldurado por uma tarja rectangular, em cuja composição entram simples vinhetas typographicas symetricamente
agrupadas, o texto d'esta publicação (coroado pela gravura
cm cobre que já fica mencionada) acha-se impresso (de um
só lado) em duas folhas de papel, transversalmente colhidas uma á outra pelos respectivos bordos, e constituindo
o chamado «formato in-plano» ou «formato atlantico».

1891—In-8.° de 241 pag. numeradas, 5 preliminares sem numeração,
com 3 fls. addicionacs destinadas ao retrato photo-typico do auctor e á
reproducção fac-simile de dois autographos do illustrc dominicano)1 —
deu-me o prazer de ver notavelmente ampliada a noticia escripta por
Fr. Francisco de S. Luiz. Apreciando como bibliographo a supra-referida edição do Svcesso do segiído cerco de Div, escreve o Dr. Sousa
Viterbo (em pag. 37 do seu livro), as seguintes palavras:
«O titulo está numa linda portada com a assignatura do gravador:
Ieroni. Luis me/. Ao centro uma bella figura de Minerva numa moldura formada por emblemas e tropheus militares. O nome de Jeronymo
Luis figura na Lista dos artistas do cardeal Saraiva como author d'este
frontispício, mas ha ainda outra obra em que elle mostra a sua pericia,
embora não pozesse senão as suas iniciaes j. 1. É a Historia daprouincia
Sãcta Cru;, de Gandavo, impressa em 1076 pelo mesmo typographo
que imprimiu o poema de Côrte Real. É a ultima impressão que conhecemos de Antonio Gonçalves, ao serviço do qual talvez estivesse por
algum tempo Jeronymo Luiz. São deste a portada, singela, mas muito
elegante, que vem reproduzida nos Anna es da Bibliotheca Nacional do
Rio de Janeiro, e a estampa no verso do folio 32 reproduzida na edição
da Academia. Sobre o capitulo 12 ha uma gravurinha, cul de lampe ou
cabeça de capitulo, que representa a morte cruel dada aos captivos
pelos indígenas. E muito interessante, tanto sob o ponto de vista historico como artístico, e, apesar de não vir assignada, não duvidamos
attribuil-a a Jeronymo Luiz.»
Pela data 1612, que se lê na subscripção da estampa a que me refiro,—-data que todavia parece ter sido retocada na lamina,—deveremos inferir que ainda naquelle anno era vivo, e ainda nelle trabalhava,
o auctor da elegante portada com que em Ó74 sahiu a lume o poema
de Jeronymo Côrte-Real.
' O livro do meu erudito collcga, luxuosamente publicado a expensas do l)r. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro numa cdiçío de 15o exemplares numerados, tem por sub-titulo —
Subsídios para a historia Min aria do século xri em Portugal.
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Diogo Barbosa Machado (no tom. m da Bibliotheca Lusitana, pag. 183), citando entre os manuscriptos de Fr. Manuel da Ascensão aquelle a que o illustre benedictino puzera por titulo De Incarnatione Divini Verbi Tomi duo,
accrescenta: —«Eda obra depois de morto feu author fe
entregou a Joaõ da Corta de naçaõ Francez, e impreflor
em Lisboa para mandar que foífe impreffa em Leaõ de
França, e em feu poder fe perdeo».
Escriptas pelo Abbade de Sever, similhantes palavras poderiam, á primeira vista, suggerir a desconfiança de não ser
perfeitamente imparcial a noticia que João de la Caille nos
dá com respeito aos altos créditos de João da Costa como
impressor sobremaneira distincto entre os seus collegas de
Lisboa.
Mas Francisque-Michel, que refere o caso (fundando-se
no testemunho de Barbosa Machado), explica por modo
plausível a circumstancia de irem a França imprimir-se manuscriptos de auctores portuguezes, quando em Portugal
existiam excellentes cultores da arte typographica.
«Bien que le Portugal (diz elle') possédât des imprimeurs
depuis Nicolas de Saxe et Valentin de Moravie, c'est-à-dire
depuis la fin du xvc siècle, ces industrieis ne suflisaient
pas toujours aux travaux qui leur étaient demandés, et se
voyaient forcés de s'adresser à leurs confrères de Paris,
Lyon et Rouen.»

■
Vid. Les Portugais en Franca les /'rançais en Portugal par R. Francisque-Michel—pag. 12!.
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E para demonstrar que não havia em Portugal escassez de
bons impressores, antes estes rivalizavam com os impressoi es extrangeiros, e 110 tocante á composição typographica
de obras portuguezas lhes levavam até mui decidida vantagem, bastam as palavras que o P. Bluteau escreve no
«Prologo» do seu Vocabulário Portugueç e Latino, quando
expõe as dilliculdades insuperáveis por elle incontradas em
Paris na pretenção que tivera de lá imprimir aquella obra
monumental:
«Refolvi-me a paliar a França, para na Metropoli de
aquelle Reino fizer (sic) mais exafta, ou mais celebre a impreilam do Vocabulario. Para enfayo da empreza, entreguei
ao Dire&or da Impreflam Real do Luvre alguns fermoens
meus manufcritos, pregados na Corte dc Portugal, que formaram o terceiro Volume das minhas primícias Evangélicas.
Mas brevemente me deíenganou a experiencia: porque da
ollicina do Imprefiòr fahiam as provas com tam grande numero de erratas, que naõ cabiaõ nas margens as emmendas».
Isto diz um escriptor, cujo talhe-de-lettra era perfeitamente
intelligivel (como ainda hoje se pode verificar nos autographos que d'elle possue a Bibliotheca Nacional).
1*- accrescenta o P. Bluteau logo em seguida (commentando o facto expendido):
«A razam delta defordem he, que nas oficinas Tvpographicas o official, a que chamaõ Compq/itor, he o que com
original diante dos olhos, tira fucceflivamente as letras, &
as arruma para compor as palavras; & quando naõ fabe
a lingoagem do papel, que tem diante de li, a cada paffo
toma humas letras por outras, & trocandofe com eíte defacerto as palavras, fe embaraça, & confunde o fentido.
Verdade he, na ditta ollicina havia Compoíitores, que fem
laberem Latim, nem Grego, nem Hebraico, naõ deixavam
. de compor correctamente os papeis, que lhe entregavam nos
ditos idiomas; porem (fegundo elles mefmos affirmavam)
atinavam com as letras pello ufo delias, & a pratica tinha
lugar de fciencia».
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o presente Capitulo,—que neste meu livro constitue da
«Segunda Parte» o derradeiro, —obedece aos mesmos princípios que determinaram na «Primeira Parte» a elaboração
do Cap. xi.ni.
Quero dizer: — aproveita-se aqui o ensejo de articular
ponderações que no logar. proprio não tiveram cabimento
ou ficaram por inadvertência omittidas. Reservando-lhes o
actual Capitulo, acode-se-lhes a tempo, e completa-se agora
(tanto quanto possível) o que (mais ou menos incidentemente) nesta «Segunda Parte» ficou enunciado aproposito
dos «Precursores» da «Oflicina Deslandesiana», — precursores, entre os quaes especialmente me cumpriu distinguir
c com mais demora particularizar o interessantíssimo vulto
de João da Costa, por ser elle deveras o virtual fundador
da dynastia de impressores que neste opusculo me tenho
proposto estudar.
#
Assim começarei dizendo que da fflstoire des Papes escripta por André Du Chesne, e por mim citada em pag. 304,
mencionam bibliographos tres edições publicadas no sec. xvn
(em 1616 a i.°, em 1645 a 2.a, e a 3." em i653).
De todas tres, porem, apenas uma logrei eu examinar
(a de 1645),—mercê do exemplar que d'essa me apresentou
na Real Bibliotheca da Ajuda o Sr. Rodrigo Vicente de Almeida, meu prezado amigo:
Histoire des Papes et Sovverains Cliefs de 1'Eglise. Contenaiit les affaires plvs memorables aduemiiis fous l'authorité
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du Sainct Siege Appojtolique, depuis S. Pierre premier
Ponti/e Romain iufques à Paul V. Le toul fidellement recueúly de diuers Hijloriens, <6 de plujieurs Tiltrcs, Memoires, <Ê Chroniques tion encore imprimées. Par Andre' dv
Cliesne Hijloriographe du Roy. Et augmentée en cetle dertitere Edi tion iufques à prefent 1645. (I.ognr occupado por
cxcellente gravura em chapa de cobre, na qual se acham representadas (separadamente em dois rectângulos) as effigies dos Apostolos
S. Paulo e S. Pedro.) A Troyes, Et se vendeilt (incobertas pela
impressão da sobredita gravura estas ultimas cinco palavras) A Paris,
Che% Gervais Aliol, au Pai ais, proche la Cliappelle S. Michel.—M. DC. XLV. Avec approbation. (Em formato a que
vulgarmente chamam in-folio, impresso em caracteres de
redondo, com itálico entremeado, cotas marginaes, rubricas
por lettra alphabetica, reclamos na ultima pagina de cada
caderno, cabeças ornamentaes, iniciaes floreadas, remates
decorativos, frontispício a vermelho e preto, —constitue vol.
de 904 pag. numeradas e 8 pag. preliminares sem numeração, seguidas de 39 innumeradas (depois das quaes, 1 em
branco), e ao cabo 14 numeradas, accrescendo (entre a pag.
478 e a 479) mais 16 sem numeração, destinadas á Table
des matieres priticipales contenves en ce premier Tome ae
l'Histoire des Papes e outrosim ao ante-rosto (chamemoslhe assim) do «Tome Second», visto que a obra (disposta
aliás em um só volume) está dividida em dois tomos, com
a paginação do texto a seguir do i.° para o 2.0).
Na edição de 1653 é que figuram vinculados os nomes
de João de la Coste e seu irmão Nicolau; mas d'essa impressão, absolutamente impossível me tem sido, até hoje,
ver por meus proprios olhos exemplar algum.
D'eIIa pude incontrar todavia noticia bibliographica em
pag. 46 da
Bibliographta Gallica Vniversalis, hoc est, Catalogvs
ommvm librorvm Per Vniuerfum Gallice Regnum Anuis
M. DC. IAI. & M. DC. LIII. Excufor •um. (I-ogar occupado
pela insígnia do livreiro-impressor Sebastião Cramoisy, gravada em cobre.) Parisiis, ex OJJicina Cramosiana.—M. DC. LIV. Cvm
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Privilegio Régis. (Vol. de 92 pag. numeradas e 8 preliminares sem numeração, em formato a que habitualmente chamam in-4.0).
Eis o que diz a noticia:
«Hiftoire des Papes & Souuerains chefs de 1'Eglife Contenant les chofes plus remarquables aduenues fous Vauthorité
du S. Siege Apojlolique, depuis S. Pierre premier Pontife
Romain, iufques à Innocent X. auiourd'huy feant. Le tout
fidellement recueilli de diuevs Hi/íoriens, & de plujieurs titres, memoires & Chroniques MSS. par feu Monfieur du
Chefne, viuant Confeiller du Roy en fes Confeils, Iiijloriographe de France. Et depuis reueue, corrigée & enrichie
de leurs protraits au naturel, & de leurs Epilaphes, auec les
no7iis des Empereurs & des Rois de France qui ont regné en
me/me temps que les Papes. Par François du Chefne fon
fils, Aduocat en Parlement, & és Confeils d?EJlal & Priué
de fa Majejlé, aufsi Ilistoriographe de France. Diuifez en
deux Tomes. A Paris, che\ Nicolas & Iean de la Corte, au
Palais, Iean Roger, rue des Amandiers, & Guillaume le Bé
au Coin de la rue de S. Iean de Beauuais, à 1'enfeigne du B.
i653, in foi. vol. 2.»
#
Com a insígnia distinctiva que nalgumas de suas impressões usaram, quando associados em Paris, os dois irmãos
Nicolau de la Coste e João de la Coste,—insígnia a que me
reporto em pag. 304,—livro nenhum por elles estampado
logrei até hoje examinar; aproveitarei, porem, o fac-simile
do desenho-á-penna feito pelo Visconde de Castilho, para
em confronto aqui o offerecer com o fac-simile da insígnia que em pag. 589 a 590 mencionei, usada por João da
Costa e Diogo Soares, quando associados em Lisboa como
editores.
Mas em pag. 27 do Inventaire des Marques dTtnprimeurs
et de Libraires de la Collection du Cercle de la Librairie
(obra já por mim citada em pag. 342) incontro estampada
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a sigla dos dois irmãos parisienses, e em beneficio dos leitores aqui a offereço reproduzida:

Delalain (o auctor do supra-referido Inventaire), ao passo
que nos offerece esta sigla, cita-nos impressa pelos dois irmãos uma traducção franceza da Gerusalemme Liberata de
Torcato Tasso, edição que nunca logrei o gosto de ter presente.

Outrosim peço agora licença para observar (como appendice ao que ficou dito de pag. 348 a 35o) que a gravura
do escudo oval (com o sol nascente, o coqueiro de fructos
pendentes, e a lettra omnia omnibvs) impregada successivamente em suas impressões por João de Barreira, Jorge Rodrigues, Henrique Valente de Oliveira, e Antonio Rodrigues
de Abreu, a incontro ainda depois na officina de Miguel Manescal.
Por testemunho d'esta affirmativa citarei o livro seguinte,
de que existe um exemplar na Bibliotheca Nacional de Lisboa e outro vi na loja de Antonio Rodrigues (o conhecido
alfarrabista da Rua de S. Nicolau (em Lisboa), n.° 113):
Regra Estatutos DiJJiniçocns e Reformaçam da Ordem,
& Cavallaria. De Santiago da Espada. (Logar occupado por
gravura em madeira, que representa o escudo das armas-reaes portuguesas.) Em Lisboa. (Logar occupado por linha-de-infeite.) Na
OJ/icina de Miguel Matiescal, Imprejfor do Santo OJficio, &
de Sua Illujlriffima. Anno M. DC. XCIV.
Constitue, no chamado formato in-folio, vol. de 220 pag.
numeradas (e não 219,—como, por lapso typographico (devido a uma repetição de números) poderia á primeira vista
1
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suppôr-se), precedidas de 7 pag. innumeradas, e seguidas
de 1 que também de numeração carece.
O escudo do omnia omnibvs figura-lhe, como remate decorativo, na pag. 192 (indevidamente numerada por 191)
e na pag. 220 (erradamente contada por 21 y).
#
Como appendice ao que ficou dito (de pag. 370 a pag.
374) relativamente á divisa de Agostinho Courbé, accrescentarei que é numerosa a variedade das chapas por clle
usadas com a respectiva insignia.
Aqui tenho eu na Bibliotheca Nacional de Lisboa dois
modulos (diversos d'aquelles que já enumerei) nas duas seguintes especies:
HISTOIRE | DE LA GVERRE | DE | FLANDRE, |
ESCRITE EN LATIN PAR | FA MI AN VS STRADA, |
DE LA COMPAGNIE DE IESVS. | PRKMIF.RE DECADE. | Mife en François par P. DV-RIER. | Troifiefme
1-dition reueue & corigée. | (Logar occupado pela insignia de
Agostinho Courbé, gravada em lamina de cobre. Mede a chapa rectangular on',t54 de largura por o1",! 10 de altura: ao centro um escudo
oval, e neste a palmeira com as folhas erectas; na orla do escudo le-se
a divisa cvr-vata resvr-go. Ladeiam este escudo quatro Génios (dois
d'elles colhendo ramos da palmeira, e os outros dois assoprando em
tubas). Na parte inferior destaca-se um escudete cordiforme com a
sigla de Agostinho Courbé e as duas lettras AC. No proprio campo do
desenho está a subscripção Matheus fecit.) \ A PARIS, | Chez
AVGVSTIN COVRBE', au Palais, en la Gallerie | des
Merciers, à la Palme. |
| M. DC. LIX. | AVEC PRIVILEGE DV ROY. | (Em formato a que habitualmente
chamam in-folio, vol. de 583 pag. numeradas, 8 preliminares e 26 finaes sem numeração, impresso em redondo
com algum itálico, rubricas por lettra alphabetica, reclamos
ao cabo de cada caderno, cabeções decorativos, iniciaes
floreadas, remates ornamentaes, frontispício a vermelho e
preto, e 12 retratos abertos em lamina de cobre, dos quaes
41
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um cm fi. áparte (não comprehendida nas que ficam indicadas) e todos os outros intercalados no texto).
HISTOIRE | DE LA GVERRE | DE | FLANDRE, |
ESCRITE EN LATIN PAR | EAMIANVS STRADA, |
DE LA COMPAGNIE DE IESVS. | DEVXIESME DECADE | Miíe en François Par P. DV RI ER | Seconde Edition, reveue & corrigée. I (Logar occupndo pela insígnia de Agostinho Courbé, gravada em chapa de cobre,—chapa rectangular que
mede om,i53 de largura por om,i°9 de altura, c ofierocc no desenho
perfeita similhança com a da Premiere Decade. Por subscripçáo lê-selhe no proprio campo do desenho: Daret Sc.) j A PARIS. | CllCZ
AVGVSTIN GOVRBE1, au Palais, en la | Gallerie des Merciers, à la Palme. |
- | M. DG. LXI. | AJEC PRIVILEGE DV ROY. | (Vol. de 669 pag. numeradas, 5 preliminares e 45 finaes sem numeração, impresso nas mesmas
condições typographicas da Premiere Decade, c adornado
(em fl. aparte) com um retrato aberto cm chapa de cobre).
Muitos dos ornatos typographicos usados por Agostinho
Courbé na impressão dos dois volumes da Hisloire de la
Gverre de Flatidre, vieram depois a figurar em Lisboa na
officina de João da Costa e na dos Deslandes.
#
Jorge Bertrand (de quem trato por incidente em pag. 414)
deixou manuscritas umas «Memorias para a Historia da lypographia cm Portugal». Assim acabo de o ler (hoje, 14 de
Fevereiro de i8çp) em pag. 111 (i.°grupo) da obra seguinte:
Advertências dos meios que os particulares podem usar
para preservar-se da peste, Conforme o que tem ensinado a
Experiencia principalmente na Peste de Marselha em 1720,
de Toulon em 1721, e de Moscou em 1771, compiladas por
hum Socio da Academia R. das Sciencias, e por e/la mandadas imprimir em beneficio da saúde publica. II." Edição;
A que se ajunta o Opúsculo de Thoma\ Alvares e Garcia
de Salcedo sobre a Peste de Lisboa em iS6<j. (Logar occupado
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pelo emblema da Academia Real das Sciencias.) I^isboa: na 1'ypografia da Academia. Anno 1S01. Com licença de S. Allena
Real. (In-ia.^de 1 H. innumerada, xi—37 pag. numeradas,
seguidas por 2 fls. sem numeração e vi-G8 pag. numeradas).
O manuscripto das «Memorias para a Historia da Typographia em Portugal» coordenadas por Jorge Bertrand, teve-o presente o auctor das citadas Advertências, pois que
não só o menciona, mas ao seu conteúdo explicitamente se
refere. Onde existirá hoje esse manuscripto, quando porventura ainda exista? acaso em poder de seus herdeiros?
*
Numerosa e opulenta como era no século xvn, e ainda
no século xvm, a colonia dos Italianos residentes cm Lisboa,—costumavam elles sempre, á similhança do que fizeram em 1666 (vid. pag. 454 a 463), celebrar dignamente
com a magnificência de seus festejos todo qualquer acontecimento de publico regozijo.
Assim aqui tenho eu na Bibliotheca Nacional (truncado
infelizmente) um curioso opusculo, justificativo d'esta minha
affirmativa, escripto pelo auctor da Musa Tfpograpliica e
impresso cm 1709 por Valentim da Costa Deslandes:
IDEA i POÉTICA, j EPITHALAMICA, | PANEGYRICA, | QUE SÉRVIO NO ARCO TRIUNFAL, QUE |
a Nação Italiana mandou levantar na occafião em que as |
Mageítades dos Serenillimos Reys de Portugal | DOM
JOAM V. | & | D. M ARIAN NA DE AVSTRIA | FORAM
A' CATHEDRAL DE LISBOA | No dia de Sabbado 22.
de Dezembro de 1708. | Pelo Beneficiado | FRANCISCO
LEITAM FERREIRA I (Logar occupado por vinheta decorativa,
gravada em chapa de madeira.) | LISBOA, | Na Oíficina de
VALENTIM DA COSTA DESLANDES, | ImpreíTor de
Sua Mageftade. Anno de 1709. | Com todas as licenças necejfarias. \
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Constituo folheto in-4.0 de 48 pag. numeradas, impresso
em redondo com algum itálico, reclamos e rubricas. O textoque na pag. 3 começa (destinada ao frontispício a pag. i.»
com a 2.a em branco), abre por uma inicial floreada, e
serve-lhe de coroa um cabeção decorativo.
Com o decorrer dos tempos foram escasseando na colonia
os elementos da primitiva riqueza. Mas nem por isso a Parochial Egreja de Nossa Senhora do Loreto deixou nunca
de manter as tradições antigas: sirvam de testemunho exemplificante as pomposas solemnidades que (já no primeiro
quartel do século xix) alli se realizaram em acção de graças
pela restituição do Soberano Pontífice Pio VII á Santa Sé
de Roma. Relação das festas do Loreto se intitula a descripção d'essas galas num folheto sem frontispício que da
Impressão Regia em 1814 veio á luz, abrangendo (no vulgarmente chamado formato in-4.0) 4 Pa8- numeradas.
#
Aos Camonianistas esquecia-me indicar o interesse que
deve merecer-lhes a obra de que, em pag. 5a 1 a 522, se
me facultou fazer menção.
Refiro-me ao livro — Arte de Galanteria. Apresenta elle
transcriptos d'Os Lusíadas os dois últimos versos da est. 38.a
do Cant. x e toda a est. 44." do Cant. vi.
Essas transcripções, na edição impressa por João da
Costa, figuram cm pag. 34 e 43. A edição estampada por
Antonio Craesbeck de Mello, otíerece-as em pag. 49 e (>2.
Na primeira das edições citadas vem por esta fórma a
est. 44." do Cant. vi d'Os Lusíadas:
Entre as damas gentis da Corte Ingreja,
E nobres cortejãons acafo hum dia
Se leuantoit quejlão em ira aceja,
Ou foi opinião, ou foi porfia,
Os Cortesãos a quem tam pouco peja
Soltar palauras loucas de oufadia
Di-em, que prouàrão, que honras, & famas
Em lais damas não ha para fer damas.
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E por esta fórma na segunda:
Entre as Damas gentis da Corte Inglesa,
E nobres Cortefoens acajo hum dia
Se levantou quejlaõ em ira accfa,
Ou foy opinião, ou foy porjia,
Os Cortejoens a quem taõ pouco peja
Soltar palavras loucas de ousadia
Dijem, q provar ao, q honras, & famas
Em tais Damas naõ ha para fer Damas.
A licção exhibida por D. Lucas de Portugal representa
portanto naquella estancia uma variante em relação ao texto
otlerecido pelo Poeta na «edição-princeps» d1 Os Lusíadas,
texto que diz assim:
Entre as damas gentis da corte Inglefa,
E nobres corte/aós, a ca/o hum dia
Se leuantou difcordia em ira acefa,
Ou foy opinião, ou foy porfia:
Os Cortefaõs a quem tam pouco pefa
Soltar palauras graues de oufadia
Dijem que prouarão, que honras & famas
Em tais damas não ha, perafe, damas.
*
O cabeção decorativo, que em pag. 556 mencionei, frequentemente usado nas impressões da Ofiicina-Galrão, data
já do tempo do seu fundador, como exemplificativamente se
prova, entre outras, pela seguinte especie (re-impressão da
que (em pag. èjb) mencionei estampada (sem nome de
impressor) na ofticina de João da Costa):
SERMOENS | VÁRIOS, | QUE PREGOU | O ILLUSTRISSIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR | D. FR.
CHRISTOVAM | DE ALMEYDA: | BISPO DE MAllTYRIA, RELIGIOSO DOS EREMITAS | de Sanfto
Aguítinho, do Confelho de fua Alteza, & feu | Prégador:
Calificador do Sando Ofício, Provifor, | & Vigário Geral
no efpiritual, & temporal | na Corte, & Arcebifpado de
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Lisboa. I PRIMEYRA PARTE. I (Logar occupado por vinheta
gravada em madeira e emblematica da Companhia de Jesus.) | LISBOA. | NA OFFICINA DE JOAÕ GALRAÕ. |
|
AN NO M. DC. LXXXI. | Com todas as licenças nece[farias. | A curta de ANTONIO LEYTE PEREYRA mercador | de Livros na Rua nova. |
Constitue vol. in-4.0 de 374 pag. numeradas e 7 preliminares sem numeração, impresso cm redondo com algum
itálico, rubricas e reclamos, iniciaes ornadas, vinhetas de
infeite, e cabeções decorativos (destinado á pag. 3." das
innumeradas aquelle que olíerece (por tosca imitação do de
João da Costa) o escudo portuguez das armas-reaes entre
duas figuras femininas, duas cornucopias repletas de fructos, e duas serpentes scmi-inroscadas).
#
Em remate do presente Capitulo, repetirei agora, com
referencia a esta «Segunda Parte» do meu livro, o que, em
relação á «Primeira Parte», fiz de pag. 285 a 290. Grupando
pois as dezenove «especies deslandesianas» na «Segunda
Parte» apontadas, aqui as disponho pela ordem chronologica
de sua impressão:
Sermoens vários, qvc pregov o Illvstrissimo, e Reverendíssimo Senhor, D. Fr. Christovam de Almeida
Terceira Parte. (1680).
Emmanvelis Alvare\ Pegas
Resolntiones Forenses
Praclicabiles
Pars Secunda. (1682).
Sermoens do P. Antonio Vieira, da Companhia de Jesv,
Pregador de Sua Alteia. Segvnda Parte. (1682).
Historia do Predestinado Peregrino, e seu irmão Precito
Pello P. Alexandre de Gvsniam. (1682).
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Lv\ verdadeira, e recopilado exame de toda a Cirvrgia
Avtor o Licenciado Antonio Ferreyra. (iG83).
Sermoens do Padre Bertliolameu do Qvenlal
meira Parte. (1692).

Pri-

Sermoens do Padre Bertholamev do Qvental
gvnda Parte. (1694).

Se-

Chronographia Medicinal das Caldas de Ala/bens
Por Antonio Pires da Sylva. (1696).
A Fem\ do Carmelo Santa Theresa de Jesvs. Sermão, Que
o Padre Nicolao Fernande\ Coll ares pregou
aos 21.
de Outubro de i~o3. (1704).
Glosa Encomiástica A Magejlade d'El Rey D. Pedro II.
nosso Senhor, Offerecida Na entrada felicíssima de S. Magejlade Catho/ica Ao Excellentissimo Senhor Almirante de
Castella. (1704).
Lu\ verdadeyra, e recopilado exame de toda a Cirurgia
Author o Licenciado Antonio Ferreyra
Acrecentado nesta Quarta Impressam. (1705).
Villancicos, que se cantaram Na Igreja de Nossa Senhora
da Na\areth das Religiofas de/calças de S. Bernardo Em
as Matinas, & Fe/la do Glorioso S. Gonçalo. (1707).
Lvsitania Coronata sub felici Serenissimi, Augustissimique Régis Joannis V. regnandi inavgvratione
Opera,
ac studio Scholarium Societatis Jesu. (1708).
Regimento dos Contos do Reyno, e Casa, nesta nova impressam acrescentado com hum Alpltabetopara nelle fe achar
com muita facilidade o que contem todos os capítulos. (1708).
Oraçam Que dijfe o Doutor Andre Freyre de Carvalho
Na prefença de Suas Magestades El Rey D. Joam
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o V. <& a Rainha D. Mari atina de Avstria NN. SS. Quando
foraó em acçaô de graças á Sè de Lisboa em 22. de Dezembro de ijoS. (1709).
Ide a poética, epithalamica, panegyrica, que sérvio no arco
triunfal, que a Nação Italiana mandou levantar na occajião
em que as Mageflades dos Sereniffimos Reys de Portugal
..Dom Joam V. <& D. Marianna de Avstria foram a Cathedral de Lisboa No dia de Sabbado 22. de Dezembro de ijoS.
Pelo Beneficiado Francisco Leitam Ferreira. (1709).

ja

Estrella Dominica Novamente defeuberta 110 Ceo da IgrePor Fr. Lvças de S. Catharina. (1709).

Estrella Dominica Novamente defeuberta no Ceo da Igreja
Por Frey Lucas de S. Catharina
II. Tomo. (1713).
Thesouro Apollineo, Galenico, Chimico, Chirurgico, Pharmaceutico, ou Compendio de liemedios para ricos, & pobres
por Joam Vigier. (1714).

TRABALHOS LITTERARIOS DO AUCTOR

Algumas palavras sobre aneurismas Ja artéria glútea, aproposilo de um caso observado
nu clinica de ensino da Escola Medico-Cirurgica de Utboa—Lisboa, i865, in 8."
Os descendentes de Lovelace, traducçáo do original francez dc Amadeu Achard. Clóvis
Gosselin, traducçáo do francei de Alfonso Karr —Lisboa, s. d. (1877), 2 vol. in-8.°
O cemiterio de Villa Nova da Barquinha e as modificações que urgentemente cumpre imprimir-lhe—Lisboa, 1878, in-8.°
Heitor Servadac, traducçáo do original francez de Julio Vernc — Lisboa, i8;8, 2 vol. in-4."
(com gravuras); 2." edição, ibi, 1888, 3 vol. in-8.°
Duas palavras sobre a litteratura americana — Introducçáo ao poema de Henrique Longfcllow «Evangelina, tcaduzido por Miguel Street dc Arriaga (Lisboa, s. d. (1879),
in-8.°).
A Europa Pittoresca — Paris, s. d. ( i88i-83), 2 vol. in-.|.° com gravuras. (Em seis dos 23
capítulos que abrange esta publicação (dada a lume sem o nome dos auctores) colla*
boraram Anthero do Quental, Julio Leclercq, Salomão Saragga, e o Visconde Julio de
Castilho).
Vários opúsculos publicados sob o pscudonymo -Olympio de Freitas» na collecção da Bibliulheca do Povo e das Escolas (Lisboa, 1881-91, folhetos ln-32.°).
Lisboa-Creche. Jornal miniatura otferecido em beneficio das creches a Sua Majestade a
Rainha a Senhor;! Dona Maria Pia por David Corazzi editor, com a collaboraçáo de
numerosos litteratos e artistas —Lisboa, 1884, folheto in-8.° (adornado com chromolithographias).
O Paraíso Perdido (de Milton). Traducçáo cm verso portuguez do Dr. Antonio José
de Lima Leitão—revista, prefaciada, annotada, c ampliada com a biographia do poeta
ca aiialyse do poema, por Xavier da Cunha —Lisboa, 188.1, 111-4.0 (com illustraçõcs
dc Gustavo Doré).
A ' Ode de Luil de Camões ao Conde
do Redondo» restituída á sua primitiva liccao—
Edição commcmorativa
do 4.0 anniversario do Tricentenário Camoniano —Lisboa,
1884, folheto in-4.0
/I Hespanha. Publicação olfcrccida a favor das victimas dos terremotos de Andaluzia —
Lisboa, i885, folheto in-4.° (com gravuras).
Versos de Bernardim Ribeiro. Com 11111 .Prefacio- critico — Lisboa, 1886, in-4.°
Alma minha
gentil. Edição polyglotta, precedida dc uma -Carta ao editor*— l.isboa, 1886,
in-4.0
O Inferno (dc Dante Alighieri). Versão portugueza cm tercetos por Domingos Eanes.—
acompanhada do texto italiano, seguida dc notas e antecedida dc uma breve noticia
preliminar por Xavier da Cunha — Lisboa, 1887, in-folio (illustrado com as celebres
composições de Gustavo Dorc).
Álbum de costumes portugue;es. Collecção de 5o chroinos com artigos descriptivos de Fialho^ d'Almeida, Julio Cesar Machado, Manuel Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão,
e Xavier da Cunha —Lisboa, 1888, in-plano.
Estudos bibtiographicos—Noticia de um precioso livro da Bibliolheca Nacional de Lisboa
(•Reportorio dos Tempos por Valentim Fernandes alemam. Lisboa, i55'j/—Coimbra,
1888, folheto in-8.°
Estudos bibliographicos—Francisco Henrique Ahlers. Subsídios para a sua biographia —
Coimbra, 1SS9, folheto in 8."
A Livraria do Prior do Cralo em Paris. Estudo bibliographico—Vem (de pag. 340 a 368)
110 vol vii (tom. vi da Segunda Parte) da «Lisboa Amiga* pelo Visconde Julio de Castilho (Lisboa, 1889, in-8.°).
Carta a Jose Ramos-Coelho sobre a moléstia de que fatleceu D. Duarte de Bragança irmão d EI-Rei I). João IV— Vem (de pag. 848 a 867) 110 tom. 11 da «Historia do Infante
1). Duarte» por Jose Ramos-Coelho (Lisboa, 1890, in-8.°).
Alguns documentos do Archivo Nacional da Torre do Tombo acerca das Navegações e
Conquistas Portuguesas publicados por ordem do Governo dc Sua Majestade Fidelíssima ao celebrar-sc a commcmoração quadriccntcnaria do descobrimento da America.0
Em collaboraçáo com Jose Ramos-Coelho c Prospero Peragallo —Lisboa, 1892, in-4(com fac símiles).
Pretidõo de amor—Endechas de Camões a Barbara escrava seguidas da respectiva traducçáo em varias línguas c antecedidas de um preambulo — Lisboa, 1893-96, in-S."
Orlando Furioso (dc Ariosto). Romance cavallciresco vertido do italiano cm linguagem
portugueza —Lisboa, rt'95, in-folio (illustrado com as monumentaes composições de
Gustavo Dorc).

